
TARİH KOKAN
AVRUPALI RESTORANLAR

EN LÜKS HELİKOPTER
MERCEDES EC 145

GÖKKUŞAĞININ DOĞDUĞU ŞEHİR
MARAKEŞ



06 /  Tur

Bu sayıdaki Tur sayfalarında 

sizin için seçtiğimiz lüks Spa’lar, 

yeni açılan oteller, sonbahar 

destinasyonları, beklenen 

konserler ve sergiler bulunuyor.

18  /  Gezi

109 Gecelik rüya için geri 

sayım başladı

Lüks cruise gemileriyle, özel 

müşterilerine dünyayı gezdiren 

Seabourn, yeni gözdesi 

Seabourn Quest’i 2011’de 

mavi sularla buluşturmaya 

hazırlanıyor. 

24  /  Tasarım

Otel odasında modanın 

el izleri

Çok değerli tasarımcı çantanızı 

bir kenara bırakın, valizlerinizi 

toplayın. Çünkü artık ne 

giydiğiniz veya taktığınız değil, 

nerede kaldığınız önemli! 

Şimdi trend ‘modacı otelleri’. 

Üstelik Giorgio Armani’den, 

Diane von Furstenberg’e kadar 

bir çok ünlü tasarımcı da kendi 

otelinde kalmayı tercih ediyor. 

30  /  Röportaj

Siz hayal edin biz 

gerçekleştirelim

Ibiza’da tatil yapıyorsunuz 

ve Kylie Minogue’un burada 

konser vereceğini öğrendiniz. 

Peki nasıl bilet bulacaksınız? 

Ya da sevgilinize, Paris’in 

en popüler restoranında 

bir akşam yemeği sürprizi 

yapmak istiyorsunuz. Peki 

bir masa  ayarlamayı nasıl 

başaracaksınız? ‘Yaşam 

concierge i’ konusunda lider 

kuruluş Ten Group, işte bu 

gibi durumlarda imdadınıza 

yetişiyor. 

İçindekiler
Sonbahar 2010
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34  / Gurme

İstanbul’u  mutfağa  sokan şef

Hande Bozdoğan, New 

York’ta aldığı aşçılık eğitiminin 

ardından, Türkiye’de mutfak 

kültürü üzerine ders veren 

bir okul olmadığını fark edip, 

İstanbul Culinary Institute’u 

kurmuş. Üç yıldır, profesyonel 

aşçı olmak isteyenler ya da 

sadece amatör olarak yemek 

pişirmekle ilgilenenleri eğiten 

Bozdoğan, aynı zamanda 

dünyanın dört bir yanında Türk 

lezzetlerini tanıtıyor.

38  / Kitap

Nadide kitaplar mabedi 

John F. Kennedy’nin el yazması 

notları, basılan ilk James Bond 

romanı, 17’nci yüzyıldan kalma  

bir incil veya Chagall imzalı 

bir litograf… Bunlar, antika 

kitap koleksiyonerlerinin 

vazgeçilmez adreslerinden 

Bauman Rare Books’ta 

bulabileceğiniz kıymetli 

eserlerden sadece birkaçı…

44  /  Gurme

Lezzet arkeolojisi

Bizans ve Osmanlı Mutfağı’nın 

birbirinden kıymetli tarif leri 

gün ışığına çıkıyor. Kendine has 

mezeleriyle ünlü Cibalikapı 

Balıkçısı’nın kurucusu 

Behzat Şahin, yüzlerce yıllık 

kaynaklardan bulup çıkardığı 

tarif lerle, İstanbul Mutfağı’nı 

yeniden canlandırıyor. 

50  / Gezi

Gökkuşağının doğduğu şehir  

Marakeş

Neden Marakeş? Cevabı  

basit. Çünkü Fas’ın bu  

masalsı şehri, labirent 

sokakları,  renkli pazarları, 

binbir çeşit baharattan 

havaya karışan eşsiz  

aroması ile benzerine 

az rastlanır bir serüvene 

çıkaracak sizi. Bu yolculukta 

size sokakları dolduran 

yılan oynatıcılar, ateş yutan 

adamlar, falcılar ve akrobatlar 

eşlik edecek...

58  / Gurme

Tarih kokan Avrupalılar

Popüler mekanlar geçici 

heveslerle menülerini yeniden 

icat etmeye uğraşadursun, 

klasik Avrupalı restoranlar 

yüzyıllardır hiç değişmeden 

varlıklarını sürdürüyor. 

Kimisi Rönesans döneminin 

ihtişamını yansıtan, kimisi ise 

tahta tabelasıyla Ortaçağ köy 

havasını veren bu adreslerde, 

geçmiş yüzyıllardan birinde 

takılıp kalmışsınız gibi 

hissedeceksiniz.

  

74  / Moda

Tarih sayfalarından 

podyuma

Kendine özgü tasarımlarıyla 

erkek giyimine yeni bir  

soluk getiren modacı Hatice 

Gökçe, 19’uncu yüzyıl  

protest gençlik hareketini 

ateşleyen Jön Türkler’i 

anlattığı koleksiyonuyla tarihi 

önce podyuma sonra da 

sokaklara taşıyor.

84  / İnsan

Postmodern İşadamı

16 Kez Brit Awards, 7 kez  

Echo Awards kazanarak rekor  

kiran, 2 kez Grammy’e aday 

gösterilen, albümleri 70 

milyondan fazla satan, bu 

başarısıyla ülkesi İngiltere’de 

tarihe geçen bir pop yıldızı. Bir 

günde 1.6 Milyon adet konser 

bilet satarak Guinness  

Rekorlar Kitabı’na girmiş bir 

müzisyen. 80 Milyon sterlinlik 

servetiyle, bir müzik  

milyoneri. İşte, kariyerinin 

20’nci yılını kutlayan Robbie 

Williams...

90  / Teknoloji 

Mercedes şimdi gerçekten 

uçuruyor!

Siz de traf ikte sıkışıp 

kaldığınızda, birden  

gökyüzüne havalandığınızı mı 

hayal ediyorsunuz?  

İşte gerçekten ayaklarınızı 

yerden kesecek, aklınızı 

başınızdan alacak  

bir şey: Mercedes EC 145! 

94  / Otomobil

Ruslar’ın Ferrari’si Marussia

Onun adı Marussia… Yüzde 

yüz Rus tasarımı olan 

bu ‘Supercar’, Ferrari ve 

Lamborghini gibi İtalyanlara 

özense de, daha ilk bakışta 

ismi, logosu ve keskin  

hatlarıyla milliyetçi bir  

Rus olduğunu gözler  

önüne seriyor. 



Edito
Crystal’la sonbahar renkleri 
Sonbahar her zaman kasvetli olmak 
zorunda mı? Bu kez değil! Crystal bu 
sayısında, Fas’ın gökkuşağı rengindeki 
şehri Marakeş’te bir yolculuğa 
çıkaracak sizleri. Labirent sokakları, 
yılan oynatıcıları, ateş yutan adamları, 
falcıları, akrobatları, renkli pazarları, 
binbir çeşit baharattan havaya karışan 
eşsiz aroması ile Kırmızı Şehir, hüzünlü 
sonbahara karnaval gibi bir başlangıç 
yapmanızı sağlayacak. Marakeş’te 
mutlaka uğramanız gereken adresler 
ve tatmanız gereken lezzetleri de 
sayfalarımızda bulacaksınız. 

Eğer küçük bir kaçamak için tercihiniz 
yurtiçi olursa, bu kez sizi efsaneler 
diyarı Kaz Dağları bekliyor olacak. Son 
yıllarda bölgede ardarda açılan butik 
oteller arasında bir tura çıkaracağız 
sizi. Az insan ve bol oksijenin garanti 
olduğu bu kaçış mekanlarından 
hangisini seçeceğinize karar vermekte 
zorlanacaksınız. 

Tatile çıkmak güzel ama bazen can 
sıkıcı detaylarla uğraşmak hevesinizi 
kursağınızda bırakıyor değil mi? 
İşte sizin yerinize herşeyi halleden, 
lider concierge kuruluşu Ten Group, 
tam burada devreye giriyor. Ten’in 
kurucusu Alex Cheatle, yarattıkları 
‘yaşam concierge’ konseptini anlatıyor. 
“Gerçekleştiremeyeceğimiz bir istek 
yok” diyen Cheatle, Crystal kart 
sahiplerine verdikleri çok özel hizmetleri 
de paylaşıyor bizlerle. 

Seyahat konusunda yükselişte olan 
trendlerden biri de; ünlü modacıların 
otelleri. Giorgio Armani, Diane Von 
Furstenberg, Bvlgari, Louis Vuitton 
gibi moda devleri, artık seyahat 
trendlerini de belirliyor. Dünyaca ünlü 
tasarımcıların elinin değdiği oteller, her 
biri sanat eseri kıvamındaki detaylarıyla 
sizi kendisine hayran bırakacak. Genç 
bir Danimarkalı mimarın Hollywood 
hayallerine tanıklık edeceğiz. Ancak 
o ünlü bir  f  ilm yıldızı olmayı değil, o 
ünlü HOLLYWOOD yazısını bir otele 
çevirmeyi düşlüyor. Christian Bay-
Jorgensen, ‘Dünyanın ilk harf oteli’ni 
hayata geçirmek ve ikonik yazının 
arkasına 308 odalı bir  otel gizlemek 
istiyor.

Lüks stilini havacılığa da taşımaya 
karar veren Mercedes’in ilk helikopter 
modeli EC 14 ile ilgili her şeyi bu sayıda 
bulacaksınız. Her türlü göz alıcı detayın 
düşünüldüğü helikopter, ayaklarınızı 
yerden kesecek! Daha sonra hızımızı 
alamayıp, Rusların ‘super car’ denemesi 
Marussia’nın yeni modeli B2’ye de göz 
atacağız. 

Avrupa’nın tarih kokan restoranları, 
dünyanın en pahalı içkileri, Cartier’in 
Fransa’da sergilenen antika mücevher 
koleksiyonunu da bu sayfalarda 
bulacaksınız. 

Crystal’la rengarenk bir mevsim 
geçirmeniz dileğiyle...

Yap› ve Kredi Bankas› A.fi.
Kurumsal ‹letiflim Yönetimi
Yapı Kredi Plaza D Blok Levent 
34330 istanbul
(0212) 339 70 00

Yap› Kredi Ad›na Sahibi
M. Murat Ermert

Yay›mc›
Sistemsensin 

Yay›n Yönetmeni (Sorumlu)
Öznur Kaymak

Editör
Esin Eşkinat

Tasar›m
Damla Kurçak Özen

Yazarlar
Levent Evkuran
Evren Ünal
Tolga Saydoğan

Foto€raf lar
Senem Yağsan
Gökhan Dinç

Ofset
xxxxxxx

Bas›m Yeri ve Tarihi
İstanbul, Ekim 2010

Yay›n Türü
Yerel Süreli Yayın, 3 ayda bir yayınlanır.

Yap›m
Sistemsensin
Şakayık Sk. No: 29/A
Teşvikiye / İstanbul

Bu dergi, Yapı Kredi Kurumsal 
İletişim Yönetimi tarafından, 
Crystal kart sahipleri
için hazırlanmıştır.
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1897’den günümüze

Le Palais
U Zvonarky 1, 12000, 
Prag, Çek Cumhuriyeti 
Tel: (+420) 226 201 910-13

Prag’ın 5 yıldızlı butik oteli Le Palais, 1897’de inşaa edilen tarihi bir 
binada hizmet veriyor. Belle Epoque mimarinin en güzel örneklerinden 
biri kabul edilen bina, Wenceslas Meydanı ve Ulusal Müze’ye 5 dakika 
uzaklıkta. Binadaki orijinal freskler, ünlü Çek ressam Ludek Marold’un 
imzasını taşıyor. Prag’ın kalbine çok yakın olduğu için de tercih sebebi 
olan Le Palais, 2004 ve 2005’te Leaders Club Gold Award’ın sahibi 
olmuştu. 60 oda ve 12 lüks süitin bulunduğu Le Palais, işadamlarının 
yanı sıra Avrupalı turistleri de sıkça ağırlıyor. 

Büyüleyici manzara 

Jumeirah Beach
Dubai Marina Po BOX 473828 
Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri  
Tel: (+971) 43647555

Dubai’nin en lüks otellerinden Jumeirah Beach 
Hotel, 24’üncü katında bulunan Uptown Bar’ı 
nefes kesiyor. Neden mi? Ünlü yapay ada 
Palm Island’daki otelin terası, muhteşem bir 
Basra Körfezi manzarası sunuyor. Bu özelliğiyle, 
dünyadaki tüm etkileyici otelleri geride bırakan 
Jumeirah, otel karşılaştırmaları sitesi Trivago’nun 
üyeleri tarafından ‘En iyi çatı manzarasına sahip 
otel’ seçilmişti. Denize ve güneşe hiçbir zaman 
doymayanlardansanız, bu ödüllü manzara, yolunuzu 
Dubai’ye düşürmeniz için bir neden olabilir. 

Manhattan’a tepeden bakın

The W New York Downtown
123, Washington Street

New York, ABD
Tel: (+1) 646 826 8600

Hiç uyumayan şehrin göbeğinde uyanmak isterseniz, oteller 
zinciri The W’nun yeni gözdesi The W New York Downtown 

sizi bekliyor. Manhattan’ın en hareketli bölgesine kurulan 217 
odalı otel, Özgürlük Heykeli, Empire State Binası,  

Hudson Nehri ve Battery Park manzarasına sahip. 
Geçtiğimiz ağustos ayında hizmete giren 58 katlı ve 190 

metre uzunluğundaki otelin dışındaki göz alıcı ışık oyunları, 
İngiliz sanatçı Bruce Munro’nun imzasını taşıyor. Bin 260 

adet renk değiştiren ışıklar, parlak dalgalanmalar yaratarak,  
hemen kendisini belli ediyor. 
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Dünyanın en iyisi

Noma
93 Strandgade, 1401
Kopenhag, Danimarka

Tel: (+45) 3296 3297

Dört yıldır ‘Dünyanın en iyisi’ seçilen ünlü 
İspanyol restoranı ‘El Bulli’nin tacını elinden 
alan Noma, mutlaka uğranması gereken 
adreslerin de başında geliyor. 32 yaşındaki 
şef Rene Redzepi’nin bir mucizeye imza attığı 
Kopenhag’taki restoran, 18’nci yüzyıl İskandinav 
lezzetlerini modern bir yorumla sunuyor. Tüm 
dünyadan 800 yemek yazarı ve gurme tarafından 
birinci seçilen Noma, Kopenhag’ı gurme 
turizminde ön sıralarda yer alan bir durak haline 
getireceğe benziyor. Bir de not; El Bulli’nin ünlü 
şefi Ferran Adria, Noma’ya karşı aldığı yenilginin 
ardından, restoranın gelecek ocak ayında 
2012’ye kadar kapanabileceğini açıkladı. 

Alev alev lezzetler

Roka
Pacific Place, Level LG1, Shop 002
88 Queensway, Hong Kong

Hong Kong’un trendy restoranlarından Roka, 
modern Japon mutfağından lezzetler sunuyor. 
Hem menüsü, hem de ambiyansıyla tipik Japon 
restoranlarına hiç benzemeyen Roka, Londra’da 
yakaladığı başarıyı Hong Kong’a da taşıdı. Roka 
ismindeki ro’nun kalp, ka’nın ise ateş anlamına 
geldiğinin altını çizen işletmeciler, menüde ateşli 
lezzetlere odaklandıklarını söylüyor. Restoranın iç 
mekanı, Japon Noriyoshi Muramatsu tarafından, 
4 element; ateş, su, hava ve toprağı yansıtacak 
şekilde tasarlanmış.  

Bohrer’in harikalar diyarı 

Au Crocodile 
10, rue de l’outre

Strasbourg Cedex 
Provence Alps Côte-d’Azur, Fransa 

Tel: (+33) 03-88-32-13-02

Ünlü şef Philippe Bohrer, Au Crocodile’de harikalar yaratıyor. Her 
sezon restoranının menüsünü yenileyen Bohrer, yemeklerinde 

doğanın nimetlerini cömertçe kullanmasıyla tanınıyor. Hazırladığı 
kompozisyonlara Fransız esintilerini eklemeyi de ihmal etmiyor. 

Modern ve elegan bir ambiyansa sahip restoranın duvarlarında, 
Fransız sanatçıların eserleri de sergileniyor. Tatmin edici bir düzen, 
ilgili servis elemanları ve Bohrer’in hünerli ellerinden çıkan Fransız 

lezzetler, Au Crocodile’de bir araya geliyor. 
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Türk İtalyan buluşması

Proje 4L/Elgiz
Meydan Sk. Beybigiz Plaza 
B Blok  Maslak, İstanbul 
Tel: 0212 290 25 25

Sanatını evrendeki yansımalarımızı aramak ve 
onlarla bütünleşme amacı içinde tanımlayan ve 
ışığın en önemli görsel unsur olduğuna inanan 
genç İtalyan sanatçı Giovanni Ozzola, 16 Kasım’a 
kadar Proje 4L/Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi’nde 
olacak. İtalyan küratör Elena Forin tarafından 
düzenlenen “On the Edge” adlı sergide Giovanni 
Ozzola, fotoğraf çalışmalarının yanı sıra Türkiye’de 
çıkarılmış bir mermer yüzey üzerine projeksiyonla 
yansıtacağı bir video çalışmasını da içeren 
yerleştirmeler yaptı. Aynı anda düzenlenen ikinci 
bir sergide ise yine İtalyan Küratör Elena Forin 
tarafından müzenin Açık Arşiv Odası’ndan seçilen 
üç genç Türk sanatçı Elif Süsler, Volkan Aslan ve 
Deniz Üster’in eserleri yer alıyor. 

San Diego Çağdaş  
Sanat Müzesi
1100 Kettner Bulvarı 
San Diego, Kaliforniya 
Tel: (+1) 858 454 3541

Sokak sanatına ve genç sanatçılara sık sık yer veren 
San Diego Çağdaş Sanat Müzesi, farklı kültürlerin 
birleşim noktası gibi… Sokaktan doğan stensil, 
grafiti, dövme, grafik dizayn gibi sanatları bir araya 
toplayan “Viva la Revolucion : A dialogue with the 
urban landscape” başlıklı sergiye ev sahipliği yapan 
galeri, binaları, araçları, insanları ile şehir yaşamının 
özüne dikkat çekmeyi hedefliyor. Banksy, Blu, Akay, 
Dzine, Barry Mc Gee gibi 20 sokak sanatçısının 
eserleri, müzenin Jacobs Binaları’ndaki şubesinde 
ocak ayına kadar görülebilir. 

A Taste Of Art
147 Duane Street  

New York, ABD 
Tel: (+1) 212-964-5493

‘Gurme sanat galerisi’ olarak 2001 yılında hizmete 
giren ‘A Taste Of Art’, yemek aşığı Laurence Asseraf 

tarafından kuruldu. 30 Ekim’e kadar Ali Hossaini 
sergisine ev sahipliği yapan galeride gurme lezzetlerin 
sunulduğu bir restoran ve bar bulunuyor. Menü, şarap 

eksperi Andrew Lawrence tarafından hazırlanıyor. 
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Önce SPA, sonra sanat

Casa Sur Arts Otel 
Av Callao 1823, Recoleta
Buenos Aires, Arjantin 
Tel: (+54) 11 4515 0085

Buenos Aires’in heyecan verici yeni SPA oteli Casa Sur 
Arts Otel, neoklasik tarzda döşenmiş 36 odaya sahip. 
Callao Avenue’ya gizlenmiş bu butik otel, servis kalitesinin 
yüksekliğiyle dikkat çekiyor. Zeminin ve eşyaların ahşap 
olduğu otele girer girmez,sakinleştirici ambiyansın etkisini 
hissetmeye başlıyorsunuz. Oteli SPA’sında özellikle 
çikolata bakımı yaptırmanız tavsiye ediliyor. Ardından, 
kendinizi Recoleta Kültür Merkezi, Beaux Arts Müzesi, 
tasarımcı butikleri ve galerilerle dolu Buenos Aires 
caddelerine bırakabilirsiniz. 

Sıcak yastık masajı

Le Sirenuse
Via C.Colombo, 30 84017 
Positano, İtalya
Tel: (+39) 089 87 50 66

Positano’da bulunan 310 yıllık tarihi binanın 
restore edilmesiyle 1951’de otele dönüştürülen 
Le Sirenuse, güney İtalya’nın en iyi otellerinden 
biri olarak nitelendiriliyor. 63 odası, iki barı, ısıtmalı 
açık havuzu, deniz manzaralı, jakuzili odaları 
ile dikkat çekici bir atmosfere sahip olan otel, 
aralık, ocak ve şubat aylarında kapanıyor. Otelin 
SPA’sında kişiye özel masajlar sunulurken, çakra 
dengeleme masajı, Karayipler masajı ve sıcak 
su dolu yastıklarla yapılan anti-stres masajı gibi 
uygulamalar ilgi görüyor.

Antik hamam deneyimi

Aire de Barcelona 
Paseo Picasso, 22 - 08003 

Barselona, İspanya
Tel: (+34 ) 902 555 789

Barselona’da hamam sefası yapmak mı? İlginç bir deneyim olabilir. 
Arap tarzı antik hamam kültürüne Avrupa’nın orta yerinde tanıklık 

etmek isterseniz, Barselona’daki Aire De Barcelona’yı tercih 
edebilirsiniz. 40 derecelik suyla dolu havuzda vakit geçirip, ardından 
16 derece suda rahatlayabilirsiniz. Binlerce yıldır kullanılan yöntemle, 

sıcak hamam taşında masaj yaptırabilirsiniz. Antik çağlarda kullanıldığı 
düşünülen sıcak su sisteminin restore edilmesiyle yeniden kullanılır 
hale gelen tuzlu su banyosuna, egzotik aromalı kokular eşlik ediyor. 
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The Manhattan
Transfer CRR’de   

Cemal Reşit Rey Konser Salonu, İstanbul
21 Kasım 2010

Grammy ödüllü vokal caz dörtlüsü The 
Manhattan Transfer, tek bir konser için 
İstanbul’a geliyor. Tim Hauser, Cheryl 

Bentyne, Alan Paul ve Janis Siegel’den 
oluşan Amerikalı grup, 1975 yılında ilk 

albümlerini yayınladı. 1981 yılında müzik 
tarihinde bir ilk olarak Grammy Ödülleri’nde 

hem pop hem de caz kategorilerinde yer 
aldı. Grup, 40’lı, 50’li, 60’lı ve 80’li yıllardan 

oluşturdukları repertuvarları ile İstanbullu 
müzikseverlerle buluşacak. 

Thomas Lawrence’ın  
portreleri 
National Portrait Gallery / Londra 
21 Ekim 2010-23 Ocak 2011

Jenerasyonunun en iyi portre ressamlarından biri olarak 
gösterilen Thomas Lawrence, erken 19’uncu yüzyılın 
Avrupa’da en tanınmış sanatçılarından biri. İngiltere’de 
30 yıldır ilk kez açılan Thomas Lawrence Regency Power 
and Brilliance başlıklı sergide, ressamın 54 çalışması 
sergileniyor. Tabloların ve çizimlerin yer aldığı sergide, aktris 
Elizabeth Farren ve Papa 2’nci Pius’un Lawrence’ı üne 
kavuşturan portresi de görülebilir. 

3 Tony ödüllü müzikal
Longacre Theatre/ New York 
10 Kasım-31 Aralık 2010

Broadway’de uzun süre sahnelenen, 11 dalda Tony 
Ödülü’ne aday gösterilen, 3 dalda bu ödülü kazanan 
La Cages aux Folles müzikali, eşcinsel bir erkeğin 
müstakbel dünürleriyle tanışmak için eşcinsel değilmiş 
gibi davranmasının eğlenceli hikayesini anlatıyor. Terry 
Johnson’ın yönettiği, Kelsey Grammer’ın Georges rolünü 
üstlendiği müzikal, ilk olarak 1973’te Fransız yazar Jean 
Poiret tarafından kaleme alındı. 
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Doğançay’ın 5 eseri Londra’da

British Museum
Eylül-Aralık 2010

Ünlü Türk ressam Burhan Doğançay’ın 
toplam 5 eseri, British Museum’da, “İslam 
ve Orta Doğu Sanatları” bölümünde 
sergileniyor. Doğançay’ın eserlerini, 
Londra’da görmek için aralık ayı sonuna 
kadar vaktiniz var. British Museum’a 
gitmişken, Londra’nın kalbinin attığı 
Picadilly Circus, Knightsbridge ve Oxford 
Street arasında doyurucu bir kültürel mola 
verebilirsiniz kendinize. 

İstanbul Kongre Merkezi 

Pink Floyd Balesi 
25-28 Kasım 2010

Dünyaca ünlü İtalyan La Scala 
Tiyatrosu Bale Topluluğu, Türkiye’ye 

geliyor. 1972 yılında efsanevi 
rock grubu Pink Floyd’un canlı 

performansı eşliğinde prömiyeri 
gerçekleştirilen ve grubun  

13 parçasının dansla mükemmel 
uyumundan oluşan, geliştirilmiş  

 90 dakikalık versiyonuyla ‘Pink Floyd 
Balesi’, ilk kez Türk sanatseverlerle 

buluşacak. 

İlk kez sergileniyor 

Russes Ballets 
Victoria&Albert Museum 
South Kensington
Cromwell Road, Londra
Tel: (+44) 020 7942 2000

Pablo Picasso’nun gelmiş geçmiş en büyük boyuttaki eseri 
Ballets Russes, Londra’da ilk kez sergileniyor. 10.4 metre x 
11.7 metre ebatlarındaki tablo, 1924’te Picasso tarafından 
tasarlanmış ve imzalanmış, ancak 7 farklı sanatçı tarafından 
tamamlanmıştı. Bu nadide parça, V&A Müzesi tarafından 
1968’de satın alınmış, ancak daha önce hiç sergilenmemişti. 
Ballets Russes’le birlikte 300 eserin daha sergileneceği  
“Diaghilev and the Golden Age of the Ballets Russes 1909-
1929 başlıklı sergi, 25 eylül’den itibaren gezilebilir. 



Votkanın çok ucuz bir içki olduğu için 
çok tüketildiği günleri hatırlamak için 
pek de geriye gitmeye gerek yok. Oysa 
ki artık votka, dünyanın en pahalı içkileri 
arasında kendisine yer buldu. Rusların 
Avrupa’ya armağanı Baltique Vodka, 1 
milyon 300 bin dolarlık fiyatıyla dudak 
uçuklatıyor. Ancak votkanın dünya 
genelinde artan kıymeti ve popülerliği, 
‘dünyanın en pahalı içkisi’ ünvanını, her 
çağda asillerin içkisi olmuş konyağın 
elinden almaya yetmiyor. Müzayedede 
bir şişesine 2 milyon dolar ödenen Kral 4. 
Henri’nin konyağını, tekilanın anavatanı 
Meksika’dan çıkan bir pırlanta; La Ley Del 
Diamante takip ediyor. 

DÜNYANIN EN PAHALI 5 İÇKİSİ
1- Henri IV Dudognon Cognac
2 milyon dolar 
Lüks içki denince akla ilk olarak 
konyak gelir, hele ki söz konusu konyak 
‘Dünyanın en pahalı konyağı’ ünvanını 
taşıyorsa… Fransa Kralı 4. Henri’den 
kalan 100 yıllık bir şişe konyak, 2008 
yılında Dubaili bir alıcıya 2 milyon 
dolara satıldı. Şişesi 6 bin 500 adet 
elmasla süslü olan, 24 karatlık altın 
suyuna batırılmış kristal şişedeki konyak, 
bu fiyatıyla tarihi bir rekor kırdı. 1776 
yılında üretilen ve 100 yıldan uzun süre 
fıçıda yıllandırılan konyak, ‘Konyağın 
DNA’sı’ olarak tanımlanıyor. Yüzde 
41 oranında alkol içeren konyağın 8 
kilogram ağırlığındaki şişesini, mücevher 
tasarımcısı Jose Davalos dizayn etti. 

2- La Ley Del Diamante
1 milyon 547 bin dolar 
Her şişesi 500 adet elmasla süslü, La 
Ley Del Diamante, 3, 6, 9 yıl boyunca 
yıllandırılmış tekila içeriyor. Meksika’da 
üretilen tekilanın cam şişesi 32 Meksikalı 
cam sanatçısı tarafından elde üretiliyor. 
Bu şişe daha sonra 4 kilogramlık saf 
platinyum ve paslanmaz gümüşe 
batırılıyor. Elbette, en üst katmana da 
kusursuz kesilmiş elmaslar yerleştiriliyor. 
La Ley Del Diamante, meraklısını dış 
görüntüsüyle cezbediyor.

3- Russo-Baltique Vodka
1 milyon 300 bin dolar
1908-1923 yılları arasında ürettiği 
otomobillerle, Rusya’nın ilk otomobil 
markalarından olan Russo Baltique’in 
adını taşıyan votka, şişesi 1.3 milyon 
dolarlık fiyatıyla ‘Dünyanın üretimde olan 
en pahalı votkası’ ünvanını taşıyor. 

crystal
keyif   
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1 MİLYON 700 BİN 
DOLARA BİR BUGATTI 
VEYRON, 1 MİLYON 
DOLARA 
FERRARI ENZO VEYA 
LAMBORGHINI  
REVENTON 
ALABİLİRSİNİZ. PEKİ 
YA FİYATIYLA BU RÜYA 
OTOMOBİLLERLE YARIŞAN 
İÇKİLER OLDUĞUNU 
BİLİYOR MUSUNUZ? 
ÜSTELİK DE SADECE BİR 
ŞİŞESİNİN FİYATI, MİLYON 
DOLARLARLA TELAFFUZ 
EDİLEN İÇKİLER 
BUNLAR… ONLARI 
BÖYLESİNE DEĞERLİ 
YAPAN ŞEY, ÇOĞUNLUKLA 
ŞİŞELERİNDEKİ 
ELMASLAR, YAKUTLAR, 
SAFİRLER… 
BU NEDENLE DE 
ALICILARINA 
KAZANDIRDIKLARI 
PRESTİJİN, GARAJDAKİ  
BİR BUGATTI’DEN 
FARKI YOK GİBİ…

MİLYON 
DOLARLIK 
SERVET Mİ? 
BİR ŞİŞE KONYAK MI?



görünüyor. Diva Premium Vodka’nın 
bir servet değerinde olmasının sebebi 
de şişesinin içinde yer alan birbirinden 
kıymetli taşlar. ‘Votkanın içine bir hazine 
yerleştirelim’ fikrinden yola çıkan İskoçlu 
üretici Blackwood Distillers, Diva 
Premium’un her şişesine minik elmaslar, 
safirler ve yakutlar yerleştirmiş. Fiyatları 
6 bin dolardan başlıyor, 1 milyon doları 
aşıyor. Bu kadar çok parası olmayıp, 
aynı etkiyi yaratmak isteyenler için de, 
Swarovski taşlı şişeler düşünülmüş. Bu 
şişelerdeki Diva Premium’un fiyatı sadece 
100 dolar.  

5- Hennessy’s Beaute Du Siecle
220 bin dolar
Votkanın anavatanı Rusya, konyak 
konusunda da zirveyi zorluyor. Satışların 

her yıl yüzde 55 büyüdüğü ülkede konyak 
pazarı 7 yıl içinde 7 kat gelişti.  
Konyaktaki iddiasını gösteren Rusya, 
‘Dünyanın en pahalı konyağı’nı  
görücüye çıkarmakta da gecikmedi.  
Hennessy Beate Du Siecle,  
güzelliğini hem adında, hem şişesinde 
hem de tadında taşıyor. Bu 100 yıllık 
konyak, efsanevi hazine sandıklarını 
andıran bir sandıkta, kristal kadehleriyle 
birlikte sunuluyor. Fransız sanatçı  
Jean-Michel Othoniel tarafından 
tasarlanan sandık, yalnızca 100 adet 
olarak üretilip, 2007 yılında satışa 
sunuldu. 200 bin dolar fiyat etiketiyle, 
yalnızca Rusya’da satılan Beaute 
Du Siecle, sahiplerine Hennesy’nin 
görevlendirdiği bir kişi tarafından elden 
teslim ediliyor.
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Bir servet değerinde olan ve kurşun 
geçirmez şişede sunulan votka Rus 
milyarderler, saray mensupları ve dünya 
çapındaki ünlü zenginlerin kalbini 
çalarken, ilk üretilen şişe Monaco Prensi 
Albert’a hediye edilmişti. Üreticisinin 
‘Bu votkayı, sarhoş olma ürünü olarak 
değil, sanat eseri olarak görün” dediği 
Russo Baltique votkanın kapağı beyaz 
ve sarı renkli altın, şişesi ise pırlantalarla 
süslü. 1 buçuk milyon dolarlık fiyatıyla 
‘Dünyanın en pahalı SUV aracı’ olan 
Dartz Prombon’lardan bir adet alana, bu 
votkadan üç şişe hediye ediliyor. 

4- Diva Premium Vodka
1 milyon 60 bin dolar
İskoçya, scotch’uyla tanınır ama bundan 
böyle votkasıyla da hatırlanacak gibi 
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Seabourn’ün yeni gemisi Quest, 
önümüzdeki yaz cruise seyahatlerine  
yeni bir soluk getirecek. 2011 
Ağustos’unda ilk seferine çıkması 
planlanan gemi, 450 yolcusuyla Akdeniz 
turu yapacak. Yılbaşına kadar kısa süreli 
Akdeniz  turlarına devam edecek olan 
gemi, 2012 Ocak’ından itibaren ise 
dünya turuna çıkacak. 109 gece sürecek 
yolculuk, Güney Amerika’dan Atlantik 
Okyanusu’na, oradan Afrika ve Asya’ya 
uzanacak. Bu rüya yolculuğa katılacak 
dünya jet set’inden isimler, Port Elizabeth, 
St. Helen Adası gibi limanlara uğrayacak.
‘Seabourn’de seyahat etmek isteyen Ten 
Group üyeleri, kolaylıkla rezervasyon 
yaptırabilir

İSMİNİ MİSAFİRLERİ SEÇTİ
Yapımına T Mariotti tarafından  
Cenova’da yapımına devam edilen 
Seabourn Quest’e adımınızı attığınızda, 
elegan atmosfer ve en yüksek seviyede 
kişiselleştirilmiş servis başınızı 
döndürecek. Seabourn’ün diğer  
gemileri Odyssey, Pride, Spirit  
veya Legend’la benzer özellikler 
taşıyan Quest, T Mariotti’nin İtalyan 
tasarımcılarına emanet edildi.  
Geminin ismini geçen yıl eylül-aralık 
aylarında kullanılan oylar sonucu, 
Seabourn müşterileri tarafından karar 
verildi. Yapılan 2 bin 100 başvuru 
arasından, 120 kişi tarafından önerilen 
Quest isminde karar kılındı. 

crystal
gezi
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LÜKS CRUISE GEMİLERİYLE, ÖZEL MÜŞTERİLERİNE 
DÜNYAYI GEZDİREN SEABOURN, YENİ GÖZDESİ 
SEABOURN QUEST’İ 2011’DE MAVİ SULARLA 
BULUŞTURMAYA HAZIRLANIYOR. GELECEK 
HAZİRANDA İLK YOLCULUĞUNA İSTANBUL’DAN 
BAŞLAYACAK VE YUNAN ADALARI İLE DEVAM 
EDECEK OLAN BU GÖZ ALICI GEMİ, 2012 YILINDA İSE 
109 GECE SÜRECEK BİR DÜNYA TURUNA ÇIKACAK 

109 GECELİK 
RÜYA İÇİN 
GERİ SAYIM 
BAŞLADI
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BİLETLER MARTTA SATIŞTA 
2011 ağustosunda ilk seferine 
İstanbul’dan çıkması planlanan Quest, 
Dikili ve Kuşadası’na uğradıktan 
sonra, Mikonos, Rodos, Patmos, Milos 
ve Atina’ya gidecek. 7 gün sürecek 
yolculuğun ücreti 2 bin 999 dolar olarak 
belirlendi. Kısa süreli turların ardından 
2012’nin ocak ayında 109 gece sürecek 
dünya turuna çıkacak olan gemi, Fort 
Lauderdale’den yolculuğuna başlayacak. 

Güney Amerika’nın ardından Atlantik 
Okyanusu’nu geçecek, ardından Afrika 
ve Asya kıyılarını dolaştıktan sonra 
Avrupa’nın güneydoğusunda yolculuğunu 
tamamlayacak. Bu rüya yolculuğun 
biletleri 23 Mart 2011’de satışa çıkacak. 
Bilet fiyatları, satışa kısa süre kala 
açıklanacak.     
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SEABOURN QUEST’TE  
SİZİ NELER BEKLİYOR?

SÜİTLER
Yüzde 90’ı özel verandaya sahip  
225 süit bulunuyor. Odaların 
büyüklüğü 27 ile 157 metrekare 
arasında değişiyor. 

SPA 
Gemide 3 bin 500 metrekare alana 
yayılmış bir Spa merkezi bulunuyor. 
SPA’da, Kneipp Therapy Walk isimli, 
vücuttaki dolaşımı hızlandıran, su 
ile  mi uygulanıyor. Ayrıca gemide, 
çiftler için iki kişilik sauna, duş ve 
güneşlenmek için özel balkondan 
oluşan özel Spa villaları da 
bulunuyor. 

RESTORANLAR 
Açıkhava restoranından, her akşam 
farklı bir temanın canlandırıldığı 
kapalı restoranlara, atıştırmalıkların  
sunulduğu lüks snack bar’lara kadar  
saymakla bitmeyecek seçenekler  
sunulu yor önünüze. Hatta restoran 
menüsünden sipariş ettiğiniz  
yemekler, ipek masa örtüsüyle kaplı 
küçük bir masada, Çin porselenleri 
ve gümüş yemek takımlarıyla 
odanıza kadar getiriliyor. 

SU SPORLARI
Geminin kıç tarafında bulunan 
kapak açıldığında, yolcuların su 
kayağı, kayak, kürek, rüzgar sörfü 
gibi su sporlarının yapılmasına 
imkan veren bir platform ortaya 
çıkıyor. 

AKTİVİTELER
109 günlük yolculuğunuz boyunca, 
şef aşçıdan yemek dersleri 
alabilir, el sanatları workshop’una 
katılabilirsiniz. Sörf dersi alırken 
şampanyanızı yudumlamak, masaj 
yaptırırken özel servis görevliniz 
tarafından sunulan snack’lerinizi 
atıştırmanız mümkün.
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YÜZEN LÜKSÜN ADRESİ
Lüks cruise turizminin tanınmış 
markalarından Seabourn Cruise Line’ın 
merkezi Miami Florida’da bulunuyor. 
Şirket, 7 günlük kısa Karayipler 
gezisinden, 100 günlük dünya turuna 
kadar pek çok türde gezi düzenliyor. 

Carnival Corporation’ın sahibi olduğu 
Seabourn, Holland America Line, 
Princess Cruises, Carnival Cruises, 
Cunard Line, Costa Cruises, P&O Cruises 
ve AIDA Cruises gibi şirketlerle aynı grup 
altında faaliyet gösteriyor. Genellikle 40 ile 
60 yaş arasında değişen müşteri kitlesine 
hitap eden şirket, diğer lüks cruise 
firmalarının aksine daha küçük gemilerle 

hizmet vermeyi tercih ediyor. Bu sayede, 
diğer gemilerin ulaşamadığı küçük 
egzotik limanlara demirleyebiliyor.
Seabourn Pride, Spirit, Odyssey, Legend 
ve Sojourn isimli 5 gemiye sahip olan 
şirket, filosunu gelecek yıl suya inecek 
Seabourn Quest ile genişletecek. 

Deniz üzerinde görebileceğiniz en 
lüks detayların sunulduğu gemilerde, 
tasarımcı ürünü eşyalar, dev plazma 
TV’ler, DVD çalarlar ve ses sistemleri 
standart olarak bulunuyor. Bir Seabourn 
gemisi ile mavi derinliklere açılmanın 
bedeli, kısa seyahatler için yaklaşık 3 bin 
dolardan başlıyor. Uzun süreli turlarda 50 
bin dolara kadar çıkıyor.

2011 CRUISE TRENDLERİ 
Cruisecritic.com sitesinin  
uzman editörü Erica Silverstein, 
cruise seyahatlerinde yeni yılın 
10 trendini belirledi. İşte yerinizi 
ayırtmadan önce takip etmeniz 
gereken trendler

1- Eski gemilerin SPA, su parkı, 
yenilenmiş havuz alanı gibi 
değişikliklerle yenilenmesi. 
2- Yeni destinasyonlar ve esnek 
saatli akşam yemeği gibi hoşluklar . 
3- Tıpatıp aynı tasaralanan kardeş 
gemiler 
4- Avrupa nehirlerinde tur yapan 
lüks nehir gemileri
5- Gece eğlencesi, plaj partileri, 
spor salonları, çocuk kulüpleri, 
oyun konsolları ve ünlü mağazaların 
olduğu, ‘Her şey dahil’ sistemiyle 
akıl çelen gemiler  
6- Aileler ve arkadaş grupları için 
genişletilmiş, çok katlı kabinler 
7- Twilight Cruise gibi temalı geziler 
8- Bahşiş kabul edilmeyen gemiler 
9- Karayipler in, Alaska out!
10- Artan lükse bağlı olarak, 
yükselen fiyatlar



LV STİLİ LÜKSÜN DOĞAL UZANTISI
Artık Louis Vuitton valizlerinizi, Louis 
Vuitton monogramlı otel odanıza gönül 
rahatlığıyla yerleştirebilirsiniz. Lüks 
modanın en önde gelen temsilcisi LV, 
otelciliğe girerek krallığını büyütmeye 
hazırlanıyor. Markanın yöneticileri, Mısır 
ve Umman’da iki ultra-lüks otel açmayı 
planladıklarını açıkladı. 

Tasarımcılardan ilham alan oteller trendi 
engellenemez biçimde yükselirken, eski 
Versace malikanesi The Villa By Barton 
G tarafından otele dönüştürülmüş, İtalyan 
devi Armani ilk otelini Dubai’de hizmete 
sokmuştu. Ralph Lauren ve Bulgari 
markaları da, dünya çapında lüks otellere 
tasarım danışmanlığı hizmeti veriyor. 
Otelciliğe el atan moda devleri arasında 
şimdi sıra Louis Vuitton’a geldi. 
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ÇOK DEĞERLİ TASARIMCI ÇANTANIZI BİR KENARA BIRAKIN, VALİZLERİNİZİ 
TOPLAYIN. ÇÜNKÜ ARTIK NE GİYDİĞİNİZ VEYA TAKTIĞINIZ DEĞİL, NEREDE 
KALDIĞINIZ ÖNEMLİ! ŞİMDİ TREND ‘MODACI OTELLERİ’. ÜSTELİK GIORGIO 
ARMANI’DEN, DIANE VON FURSTENBERG’E KADAR BİR ÇOK ÜNLÜ TASARIMCI 
DA KENDİ OTELİNDE KALMAYI TERCİH EDİYOR. İTALYAN MODA İLAHLARININ 
BAŞI ÇEKTİĞİ BU HAREKET, MİLANO ÇEVRESİNDE YOĞUNLAŞIRKEN, PARİS’TEN 
JAMAİKA’YA, DUBAİ’YE KADAR DÜNYANIN DÖRT BİR YANINI SARMIŞ DURUMDA 

OTEL ODASINDA 
MODANIN EL İZLERİ

crystal
tasarım
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Louis Vuitton markasının ana kuruluşu 
Luis Vuitton Moet Hennessy, Mısır 
ve Umman’da iki lüks otel açmayı 
kararlaştırdıklarını açıkladı. Toplam 
100 milyon dolara mal olacak iki otel, 
Mısırlı Orascom Development Holding 
tarafından finanse edilecek. Umman’da 
açılacak otel, her biri kendi plajı ve 
havuzuna sahip 32 özel villadan oluşuyor. 
Mısır’da yer alacak otelde ise 40 süit 
oda bulunacak. Otel, Nil Nehri’ne bakan 
bir adada konumlanacak. Her türlü 
lüks detayın düşünüldüğü bu iki otelin 
de 2012’de hizmete girmesi için tüm 
hazırlıklar son hız sürüyor. 

Paris merkezli moda devi, çantaları veya 
saatleriyle uyandırdığı lüks arzusuna yeni 
bir halka eklemenin kaçınılmaz olduğunu 
söylüyor. LVMH, otelcilik piyasasına 
girişini “Lüks misafirperverliğindeki 
faaliyetlerin doğal bir uzantısı” olarak 
tanımlıyor. 

KIŞLIK HARİKALAR DİYARI
Aslında moda devi LV’nin otelciliğe ilk 
adım atışı, 2006 yılında Fransa Alpler’inin 
Savoie bölgesinde açtıkları Le Cheval 
Blanc Hotel ile olmuştu. Ultra-lüks bir 
kayak oteli olarak Courchevel’de hizmet 
veren Le Chavel Blanc, ‘kış aylarının St. 
Tropez’i’ olarak adlandırılan bölgede 
lüks stiliyle dikkat çekiyor. Otel, LVMH 
grubuna ait markaların görücüye çıktığı 
bir vitrin olarak da düşünülebilir. Çünkü 
otel içinde Givenchy SPA, Louis Vuitton 
ve Dior butikleri bulunuyor. ‘Kışlık 

Harikalar Diyarı’ olarak anılan Le Cheval 
Blanc, dağ manzaralı terasları ve her 
an Tom Ford veya Stella McCartney’yle 
çarpışabileceğiniz özel hamamlarıyla bu 
lakabını hak ediyor. 

PODYUM OTELLER
Alberta Ferretti
13’ncü yüzyıldan kalma Palazzo 
Viviani adlı kale, İtalyan modacı Ferretti 
tarafından yeniden yapıldı. Şömineler ve 
fresklerle çepeçevre sarılı bu otelde bir 
gece konaklamanın bedeli 134 dolar. 

Christian Lacroix
Paris’teki Hotel Bellechasse,  
Lacroix stilini yansıtan 34 odadan 
oluşuyor. Bir gecesi 179 euro olan 
odaların her biri farklı biçimde 
tasarlanmış. Le Marais’deki 17.  
yüzyıla ait bir binada bulunan Hotel Du 
Petit Moulin ise Lacroix tarafından  
restore edildi. 

Moschino
Moschino’nun acayip süprizlerle dolu 
ilk oteli Maison Moschino, Milano’nun 
yenilenmiş tren istasyonunda yer alıyor. 
Gecelik ücreti 270 euro. 

Karl Lagerfeld
Tasarımcı otelleri trendinde pek çok 
markaya ilham veren Karl Lagerfeld, 
Schlosshotel’i bizzat kendisi tasarladı. 
Berlin’deki butik otelde bulunan 
53 odanın tümü, Lagerfeld’in farklı 
hayallerinden klasik-lüks izler taşıyor. 
Gecelik fiyatı 239 euro. 

Bulgari
Moda evinin Milano’daki oteli Milano Moda Haftası’nın favori 
konaklama mekanı durumunda. Küçük bir koru içindeki otelde 
bir gece konaklamanın iki kişilik bedeli 590 euro. Kayalık bir 
bölgeye konuşlanmış 59 villadan oluşan Bulgari Bali’de ise, 
muhteşem bir manzara eşliğinde plaja direkt asansörle iniliyor. 
Egzotik lükslerin sınırsız olduğu otelin bir gecesi 750 dolar. 
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GIO, HEDEFİ BÜYÜTTÜ
Armani Hotel Dubai, uğruna 
ölünecek güzellikteki manzarasının 
yanı sıra, 160 oda ve süitinden, 
8 restoranına, SPA’sından 
asansörlerine kadar, her köşesinde 
Armani’nin sofistike tarzından izler 
taşıyor. Süper lüks otelde, el yapımı 
deri, likit metal, meşe ağacından 
masalar gibi Armani Casa markalı 
eşyalar ve materyaller kullanıldı. 
Armani oteller zincirinin ilk halkası 
olan Armani Hotel Dubai’nin 
tasarımını Giorgio Armani üstlendi. 
Dünyanın dört bir yanında açılacak 
yeni otellerle büyük bir zincir haline 
gelmeyi planlayan Armani, yeni 
otelini kendi ülkesinin moda mabedi 
Milano’da, 2011 yılında açmayı 
planlıyor. 

   
Oscar de la Renta
Gece elbisesi ve gelinlik tasarımına 
yeniden hayat veren Dominikli tasarımcı 
Oscar de la Renta, kendi ülkesi Dominik 
Cumhuriyeti’nde yer alan Puntacana 
Resort’u kendi elleriyle tasarladı. Tortuga 
Sahili’nde bulunan otel, denize sıfır lüks 
villalardan oluşuyor. Bir gece konaklama 
fiyatı 495 dolar. 

Diesel
Brezilya’nın Bahia şehrinde bulunan Uxua 
Casa, Diesel’in kreatif direktörü Wilbert 
Das tarafından tasarlandı. Das’ın sahibi 
olduğu butik otelde konaklamanın bedeli 
480 dolar. 

Ralph Lauren
Jamaika’nın Montego Sahili’nde bulunan 
Round Hill Resort, Grace Kelly’li, Cole 
Porter’lı günleri çağrıştırıyor. Bir gecelik 
konaklamanın bedeli 335 dolar. 

Salvatore Ferragamo
Floransalı efsanevi ayakkabı tasarımcısı 
Ferragamo’nun doğduğu şehirde yer alan 
Hotel Lungarno, klasik bir lüks sunuyor. 
Floransa’da Ferragamo markasına ait 
Continentale, Gallery Hotel Art, Villa Le 
Rose gibi oteller bulunuyor. Roma Via 
Condotti’deki Ferragamo butiğinin üst 
kısmında bulunan Portrait Suites ise 
yalnızca 14 süit odada hizmet veriyor. 
Burada bir gece konaklamanın bedeli 
850 euro. 



Crystal: Ten ne zaman kuruldu?
Alex Cheatle: Ten 1998’de kuruldu ve 12 
yıldır küresel pazarın lideri durumunda. 
‘Yaşam yönetimi’ terimini biz yarattık. 
Şirketi kardeşim Andrew Long’la birlikte 
çok küçük bir operasyon olarak kurduk. 
Ama şimdi Ten’in Londra, Hong Kong, 
New York ve San Fransisko’daki 4 ana 
merkezinde 300’den fazla kişi çalışıyor. 
145 ülkede 500 bin üyemiz bulunuyor. 
Bunların arasında özel üyeler ve kurumsal 
üyelerimiz de var. Kısa süre önce, bir 
üyemiz için gerçekleştirdiğimiz  
1 milyonuncu işlemimizi kutladık. 

Crystal: Ten’in kişisel ve kurumsal 
müşterilerin sunduğu concierge  
hizmetlerini anlatır mısınız? 
Cheatle: “Yaşam concierge” programları 
pazarının lideriyiz. Müşterilerimizin zaman 
ve enerjiden tasarruf etmesini, onlar 
için önemli olan şeylerin özgürce keyfini 
çıkarmalarını sağlıyoruz. Güvenilirliğimiz 
ve bağlantılarımız sayesinde, en üst 
düzey restoranlardan butik hotellere, 
lüks ürün üreticilerine kadar birçok firma 
üyelerimize özel avantajlar sunuyor. 
Ten’in uzman yaşam yöneticilerinin 
her şeyi sizin yerinize halledeceğini ve 
paranızın değerini mümkün olduğunca 
koruyacağını bilerek rahatlayabilirsiniz.
Hizmetlerimiz özel üyelerimiz ve kurumsal 
proje bazlı üyelerimizin tümü için aynıdır. 
Ayrıca, ekstra ücretle VIP planlar da 
sunuyoruz. Bu hizmetle kendi VIP yaşam 
yöneticinize bire bir  ulaşabiliyorsunuz. 

Crystal: Crystal kart sahiplerine ne gibi 
hizmetler sunuyorsunuz?
Cheatle: Crystal kart sahipleri, 
pazartesiden cumaya, İngiltere saatiyle 
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SİZ HAYAL EDİN  
BİZ GERÇEKLEŞTİRELİM

07.00-18.00 arasında, Türkçe konuşan 
yaşam yöneticilerimizi arayabilirler. 
İngilizce konuşan ekip üyelerimizle ise, 
haftanın 7 günü 24 saat görüşebilirler. 
Türkçe konuşan concierge yetkililerinin 
hizmet verdiği saatler haricinde İngilizce 
hizmet alınabilir yada telesekretere 
Türkçe meaj bırakabilir.
 
Crystal: Ten’den concierge hizmeti 
almanın getirdiği faydalar nelerdir?
Cheatle: Ten size özel lokasyonlar, 
etkinlikler ve perakende ürünlerine 
ulaşmada rakipsiz imkanlar sağlar. 
Uzman yaşam yöneticilerimizin 
dünyanın dört bir yanında içeriden 
kontakları bulunmaktadır. Yani eğer 
bizim vasıtamızla bir tatil rezervasyonu 
yaptırırsanız, biz size uyacak en iyi oteli, 
en iyi restoranları sizin için ayarlar, size 
yerel bakış açısıyla görmeniz gereken 
yerler hakkında ipuçları verir. Çok özel 
VIP partilere girmenizi sağlar veya genel 
topluluğa kapalı olan özel restoranlarda 
masa bulabiliriz. Sizin adınıza en 
uygun hediyeyi bularak zamandan 
kazandırabilir, size önemli tarihleri ve 
yıldönümlerini hatırlatabiliriz. 

Crystal: Bu servisi sunduğunuz diğer 
şirketler ve ünlüler hangileri?
Cheatle: Lider özel bankalarla ve 
tanınmış lüks markalarla çalışıyoruz. 
Ayrıca pek çok ünlü üyemiz var 
ancak maalesef onların isimlerini 
açıklayamıyoruz. 

YAŞAMAK İSTEDİĞİNİZ HAYATI 
YAŞAYIN! 
Crystal: Müşterileriniz Ten’den nasıl 
hizmetler bekliyor? 
Cheatle: Ten’in concierge servisi, 
üyelerinin yaşamak istediği hayatı 
yaşamasına yardımcı olur. Üyelerimiz bizi 
her zaman arayabilir ve onlara istekleri 
konusunda yardım edecek uzman 
yaşam yöneticilerimizle görüşebilir. 
Seyahatten, restoran rezervasyonlarına, 
konser biletlerine kadar herşeyi organize 
ediyor veya nadir bulunan şeyleri 
onlar için araştırıyoruz. Bir VIP partiye 
bilet, yeni bir araba ya da çok özel bir 
hediye gibi şeyleri uzmanlarımız kısa 
sürede halleder. Uluslar arası servisimiz 
ise, üyelerimizin dünyanın neresinde 
olurlarsa olsun, 7 gün 24 saat evlerinde 
hissetmelerine yardımcı olur. Üyelerimizin 
ilgisini çekeceğini bildiğimiz şeyler 
konusunda onları bilgilendiririz. Örneğin, 

üyelerimizden birinin Ibiza’da olduğunu 
ve büyük bir Kylie Minogue hayranı 
olduğunu biliyorduk. Kylie’nin Pacha’da 
gizlice sahne alacağını duyduğumuzda, 
üyemizi arayıp ona kulüpte bir VIP masa 
ayarlayabileceğimizi söyledik. Üyemiz 
konseri izledi ve büyük heyecan duydu. 
 
F1 TAKIMI İLE MONACO’YA UÇURDUK
Crystal: Bugüne kadar karşılaştığınız en 
ilginç istekler nelerdi?
Cheatle: Yaşam yöneticilerimiz, 
üyelerimize Monaco Grand Prix’sine bir 
Formula 1 takımıyla birlikte uçmalarını 
sağlamak veya nadir rastlanan bir 
mavi elması bulmak gibi her konuda 
ayarlamalar yapabilir. Sektörün 
içinden bağlantılarımız, bizden ne 

isterseniz isteyin, size en iyi çözümle 
gelmemizi sağlıyor. Bu bağlantılarımız 
sayesinde, gestivallerde sahne arkası 
girişleri ayarlıyoruz, tükenmiş biletleri 
buluyoruz ve VIP etkinliklere katılmanızı 
sağlıyoruz. Yüksek risk taşıyan ikincil 
bilet acentalarını kullanmıyoruz, 
böylece üyelerimizi sahte bilet almaya 
karşı koruyoruz. Restoran ekibimiz 
yemeğe tutkuyla bağlıdır. Ten üyelerine, 
ilişkilerimiz sayesinde en VIP restoranların 
kapılarını açabilir. Üyelerimiz genellikle, 
bizden yer bulmanın çok zor olduğu 
‘top’ restoranlarda kendilerine masa 
ayarlamamızı istiyor yada dünyada 
gezilecek yeni yerler hakkında fikir ve 
tavsiyeler istiyorlar. Michelin yıldızlı bir 
şeften birebir yemek dersi, bir büyük 

IBIZA’DA TATİL YAPIYORSUNUZ VE KYLIE  
MINOGUE’UN BURADA KONSER VERECEĞİNİ 
ÖĞRENDİNİZ. PEKİ NASIL BİLET BULACAKSINIZ?  
YA DA SEVGİLİNİZE, PARİS’İN EN POPÜLER 
RESTORANINDA BİR AKŞAM YEMEĞİ SÜRPRİZİ  
YAPMAK İSTİYORSUNUZ. PEKİ BİR MASA AYARLAMAYI 
NASIL BAŞARACAKSINIZ? ‘YAŞAM CONCIERGE 
HİZMETİ’ KONUSUNDA LİDER FİRMA TEN GROUP, BU 
GİBİ DURUMLARDA İMDADINIZA YETİŞİYOR. VERTU 
VE BARCLAY GİBİ ÜNLÜ FİRMALARLA ÇALIŞAN TEN, 
TÜRKİYE’DE SADECE CRYSTAL KART ÜYELERİNE 
ÖZEL HİZMETLER SUNUYOR. TEN’İN KURUCUSU  
ALEX CHEATLE, “İSTEKLERİNİZİ VE İHTİYAÇLARINIZI 
BİZE İLETİN.GERÇEKLEŞTİREMEYECEĞİMİZ  
BİR ŞEY YOK” DİYOR
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usta ile santraç maçı, uluslar arası 
bir şampiyonla bir gün boyunca golf 
oynamak da yaptığımız ayarlamalardan 
bir kaçı. Bir keresinde bir gün için fil bile 
ayarlamıştık! 

AKSİYON TATİLLERİ İLGİ GÖRÜYOR 
Crystal: Dünyada seyahat ve eğlence 
alanlarında yeni trendler nedir? 
Cheatle: Kışın yapılan güneş-plaj 
tatillerinden çok, aktivite bazlı tatiller 
konusunda isteklerin arttığını görüyoruz. 
Önceden insanlar Dubai gibi bir yerdeki 
bir plajda iki haftalık rezervasyon 
yaptırıp, gezilecek yerlere ekstra para 
harcıyordu. Şimdi turlara ilginin arttığını 
görüyoruz. Bence bu insanların paraları 
karşılığında daha çok şey beklemelerinin 
bir sonucu oldu. Fly-drive bir tatille, 
bir otelde iki hafta için aynı parayı 
ödüyorsunuz ancak geziler, aktiviteler 
ve dinlenme dahil oluyor. İnsanlar, tatil 
deneyimlerini optimize etmek istiyorlar. 
Eğlence anlamında ise, şu anda en 
çok Londra’daki Movida, Whiskey Mist 
ve Boujis gibi özel üyelerin girebildiği 
kulüplere rezervasyon talepleri alıyoruz. 
Üyelerimiz müthiş yemekleri ve bar 
alanı dolayısıyla Dubai’deki Buda Bar’a 
gitmek istiyor. New York’ta ise rahatlatıcı 
atmosferinden dolayı Cielo tercih ediliyor. 
Dubai’deki Japon restoranı Okku da çok 
popüler ve uzun süredir beklenen Londra 

şubelerini açmalarını da dört gözle 
bekliyoruz. İspanya’daki El Bulli de en 
çok talep edilen restoranlardan biri. 

Crystal: Peki ya Spa ve gurme 
konusunda tercihler nasıl?
Cheatle: Yüzeysel sorunları 
iyileştirmekten daha fazlasını yapan 
tedavilerle ilgili taleplerde artış var. 
Üyelerimiz, wellness ve güzellik alanında 
daha doğal ve kutsal çözümler arıyor. 
Güzel görünmek ve güzel hissetmek 
istiyorlar. Reiki’ye artan bir talep var. 
Üyelerimiz genel bir Spa deneyimi 
yerine, duydukları bir kozmetik prosedürü 
veya enerji terapisi gibi daha spesifik 
taleplerde bulunuyorlar. Gurme 
alanında ise, Wagyu Bifteği servis eden 
restoranlara ilginin arttığını görüyoruz. 
Bu, dünyadaki en pahalı biftek. Ayrıca, 
yerel kaynaklardan taze malzemeler 
kullanan restoranlara da talep büyük. 
Noel yaklaşırken, üyelerimiz dostları, iş 

arkadaşları ve aileleriyle parti yapmak 
üzere özel odalar ayarlamamızı istiyor. 

Crystal: Ten, geçen yıllar içinde ne gibi 
değişikliklere tanık oldu ve gelecekte 
neler beklemeliyiz?
Cheatle: Üyelerimizin çok anlayışlı 
olduklarını gördük. 1998’de 
müşterimizin kendi bağlantıları ile elde 
edebileceğinden daha iyi sonuçlar 
elde etmemiz gerekiyordu. Şimdi 
ise, telefon, Google, Facebook ve e 
mail’le yapabileceklerinden daha iyi iş 
çıkarmamız gerekiyor. Bu, daha çok 
uzmanı işe almaya odaklanmamızı ve 
genel halka açık olmayan yerlere girişler 
konusunda deneyim kazanmamızı 
gerektirdi. İnsanların, onlara yanıt verme 
süremiz konusunda daha talepkar 
hale geldiklerini gördük. 10 yıl önce 
üyelerimiz daha sabırlıydı. Şimdi onlara 
her zamankinden daha hızlı şekilde yanıt 
vermemiz gerekiyor. 

BERLİN VE ATİNA’YA TALEP ARTTI
Her ay, binlerce değişik destinasyonlar ve seyahat şekilleriyle ilgili talepler alıyoruz. 
Yeni açılan tasarımcı otelleri dolayısıyla Berlin’e artan bir ilgi olduğunu görüyoruz. 
Atina da, yeni Akropolis Müzesi dolasıyla talep görüyor. Farklı deneyimleri bir arada 
yaşamak isteyen üyelerimiz Malezya’yı tercih ediyor. Kowloon’un modern dünyası 
ile kuzeydeki geleneksel adaları bir arada yaşayabiliyorsunuz. Ye, Sev, Dua Et 
kitabından ötürü Bali de şu an da çok popüler. Adrenalin tutkunları için de, Yeni 
Zelanda kesinlikle listenin en tepesinde.



Crystal: İstanbul Culinary Institute’u 
kurarken neler hedeflediniz?
Hande Bozdoğan: İstanbul Culinary 
Institute, 3 yıl önce kuruldu. Öncesinde 
de uzun bir hazırlık süreci oldu 
elbette. Hep bu işin eğitimini almak 
istemiş ve zamanında Türkiye’de bunu 
gerçekleştirecek kurumların yokluğunu 
hissetmiş bir kişi olarak, pek çok farklı 
kurslara katıldıktan sonra, şef diplomamı 
New York’taki French Culinary Institute’dan 
aldım. Bu yoğun eğitimin her aşaması 
benim için çok yararlı oldu. Özellikle 
de son dönemde ‘l’Ecole’ adı verilen 
uygulama restoranında çalışmak ve 
birebir müşterilere yemek hazırlamak, çok 
heyecan verici ve öğretici bir deneyimdi. 
Benzer bir tecrübenin Türkiye’de de 
mümkün olmasını, bunun büyük bir eksik 
olduğunu düşündüm. Daha önce benzeri 
olmayan bir işe başlamak heyecan 
verici olduğu kadar zordu. İlk yıl çok zor 
oldu itiraf etmeliyim ki. Bina inşaatından 
mevzuata kadar pek çok konuda sorunlar 
çıktı karşımıza. Şu anda bünyemizde 
profesyonel aşçı yetiştiren bir sertifika 
programı, kariyer edinmeyi hedeflemeyen 
ancak layıkıyla yemek pişirmeyi isteyen 
meraklılar için 2 aylık bir akşam programı, 
günlük amatör kurslar ve de tabi uygulama 
restoranımız Enstitü var.
Crystal: Yurt dışında pek çok sertifika 
programına katıldınız. Türkiye’ye baktığınız 
zaman ne gibi farklar tespit ettiniz?
Bozdoğan: Pek çok fark vardı arada ama 
sanırım yavaş yavaş kapanıyor bu farklar. 
Çünkü küreselleşme böyle bir şey. Birileri 
‘trendsetter’ olarak yenilikleri belirliyor ve 
her yer kendine göre bu yenilikleri izliyor. 
Ama şu gerçek ki artık dünya mutfakları 
keşfedildi. Uzak Doğu, Güney Amerika, 
Avrupa’da her ülkenin mutfağına farklı 
derecelerde ilgi var. İnsanlar sadece 
turistik güzellikler için seyahat etmiyor, 
gittiği yerin yemek kültürüne, aşina 
olmak en büyük deneyimlerden biri. 

Sadece tatmak deği, öğrenmek, evinde 
konuklarına pişirmek, farklı şarapları 
keşfetmek, bunların hepsi yeni sosyal 
yaşamın parçası. Marketlerde etnik 
malzemeler daha kolay bulunuyor,  
böylece herkesin kapıları daha açık. 
Ama genel kanım yurt dışında insanların 
yemeğe daha deneysel yaklaştığı ve 
yeni tatlara daha açık olduğu… Eğitim 
anlamında ise, genel farklılık daha kültürel 
sanırım. Örneğin; bizim okulda 5 dakika 
geciksek herkes sızlanmaya başlardı. 
Çok ciddi paralar ödeyerek geldikleri 
için, dakikaları çok kıymetli. Türkiye’de 
ise, bu bir sorun değil. İnsanlar zamanın 
kıymetini henüz o kadar bilmiyor. Yaşam 
tarzı ile ilgili, daha kültürel bir durum 
sanırım. Yine yurt dışında, yaş ortalaması 
çok yüksekti, kariyer değiştiren çok insan 
vardı. Başlarda bizde pek bu durum yoktu, 
şimdi ve özellikle de son kriz sonrası bizde 
de yaş ortalaması çok yükseldi. Aslında bu 
kesim benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü 
ne istediğini çok iyi bilerek gelen, daha 
meraklı ve ilgili bir grup.

Crystal: Yurt dışında Türk lezzetlerini 
sunduğunuzda nasıl tepkiler aldınız?
Bozdoğan: Geçen yıllarda yurt dışında 
epeyce sunum fırsatı bulduk. Belçika’da 
Türk haftasına katıldık, Almanya’da bir 
sunum yaptım. Bir kaç ay önce  
Chicago ve New York’ta kalabalık  
katılımcı gruplarına yemek pişirdim.  
Genel izlenim, kebap kültürünün  
dışında, ne kadar geniş bir malzeme ve 
çeşitlilik olduğunu görmek ve bundan 
etkilenmek şeklinde oldu. Ben de yurt 
dışında uzun yıllar yaşadım ve Türk 
mutfağı deyince çok sınırlı bir bölümü 
görmekten çok muzdariptim. Onun için 
bu tür sunumlarda, genellikle menülerimi 
sebze yemeklerinden, zeytinyağlı 
yemeklerden, yöresel malzemelerden 
ya da daha enteresan karışımlardan 
seçiyorum. 
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HANDE BOZDOĞAN, NEW YORK’TA ALDIĞI 
AŞÇILIK EĞİTİMİNİN ARDINDAN, TÜRKİYE’DE 
MUTFAK KÜLTÜRÜ ÜZERİNE DERS VEREN BİR OKUL 
OLMADIĞINI FARK EDİP, İSTANBUL CULINARY 
INSTITUTE’U KURMUŞ. ÜÇ YILDIR, PROFESYONEL 
AŞÇI OLMAK İSTEYENLER YA DA SADECE AMATÖR 
OLARAK YEMEK PİŞİRMEKLE İLGİLENENLERİ EĞİTEN 
BOZDOĞAN, AYNI ZAMANDA DÜNYANIN DÖRT BİR 
YANINDA TÜRK LEZZETLERİNİ TANITIYOR

İSTANBUL’U        
 MUTFAĞA 

SOKAN ŞEF
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Hande Bozdoğan, Avrupa ve Amerika’da 
yaptığı sunumlarla Türk mutfağını  
dünyaya tanıtıyor

Sakın yanlış anlamayın, kebap şahane 
bir yemek bence. Güzel bir kebap nefistir 
ama sadece bununla sınırla kalmak 
mutfağımı za büyük haksızlık olur. Onu da 
layıkıyla tanıtması gereken pek çok kişi 
var bence.

Crystal: Son yıllarda yemek programları 
da çok öne çıkmaya, çok ilgi görmeye 
başladı. Sizce bu nasıl bir gelişme?
Bozdoğan: Bu genel bir merak. 
TV’de yemek programı olmayan kanal 
yok. ‘Yemekteyiz’ gibi daha popüler 
programlardan, belgesellere, ünlü şeflerin 
dünya coğrafya ve mutfaklarını keşfine 
kadar her zevke göre bir şeyler var. 
Genelde bu popülarite benim hoşuma 
gidiyor. Benim için şef, bembeyaz 
önlüklüdür. Garip garip renkli önlükler 
giyip, komedyen gibi şapkalar takan 
kişileri bunun dışında bırakıyorum. 
İnsanlar bu programlarda yeni yemekler 
görüyorlar, gazetelerde gurme köşelerini 
okuyorlar. Restoran kritiklerini izliyorlar. 
Genel olarak yeme-içme kültürü her 
zamankinden daha fazla hayatımızda. 
Bu da bu işin ciddi ve saygın bir meslek 
olarak algılanmasına katkıda bulunuyor.

PİLAVI HİÇ BİR ŞEYE DEĞİŞMEM
Crystal: Sizin favoriniz hangisi, 
geleneksel mutfaklar mı, füzyon  
mutfağı mı?
Bozdoğan: Benim çok klasik bir damak 
tadım var. İyi bir zeytinyağlıyı, ya da  
pilavı hiç bir şeye değişmem ama 
denemeyi severim. Zaman zaman etnik 
mutfaklar da hoş gelir, füzyon da.  
Gerçi füzyonu iyi tanımlamak gerekir. 
Bizim okulda felsefemiz, her şeyin 
temelini göstermek ve malzeme bilgisi 
vermektır. Kimyonu önce toz olarak, sonra 
anında çektirip tattırırız ki, hangisi daha  
kuvvetli, tat farkı nedir anlayabilsin 
öğrenci. Elindeki malzemeyi iyi tanıyan 
kişi kendi damak zevkine göre, yemeği 
istediği gibi yorumlayabilir, yenilikler 
getirebilir. Füzyon bir birikim işidir.  
Önce klasikleri iyi bilip yapacaksınız 
ki, sonra farklı tatlara yönelebilin. Bazı 
kavramlar biraz bilgisizce kullanılıyor ama 
bu değişim sürecinde doğal ayıklama 
olacaktır. 

Crystal: İstanbul Mutfağı’nı, Türk Mutfağı 
içinde özel bir yere mi koyuyorsunuz?
Bozdoğan: Hem evet, hem de hayır. Lale 

Apa ile birlikte hazırladığımız  
“İstanbul Mutfakta” kitabının ismini 
düşünürken bu konuyu çok konuştuk 
aramızda. Tabii ki özel, çünkü tarih 
boyunca da, şimdi de her bölgenin,  
her malzemenin en seçme örnekleri 
buraya gelmiş. Burada pişirilmiş ve 
sunulmuş. Bütün seçkiyi bir arada 
görebilmek açısından çok özel. Aynı 
şekilde, sayıları gittikçe azalmakla birlikte  
Rum, Ermeni gibi azınlıkların en yoğun 
yaşadığı yer olduğundan kozmopolit  
yapı mutfağa da yansımış. Bu da  
başka hiç bir yerde olmayan bir zenginlik. 
Yoksa her bölgenin çok özel yiy 
ecekleri var ama İstanbul’da her şeyi bir 
arada görebilmek mümkün.

KADINLAR PASTACILIĞI SEVDİ 
Crystal: Peki, düzenlediğiniz  
kurslara daha çok nasıl bir kitle ilgi 
gösteriyor? 
Bozdoğan: Chefschool programı, ya 
çok genç ve ilk meslek olarak aşçılığı 
seçenler ya da 40 yaş üstü ve kariyer 
değiştirenler. Ayrıca bu programda çok 
sayıda yabancı öğrencimiz var.  
Amatör programlarda profil, daha 

 karışık ama genel bir sonuç var, 
pastacılığa daha çok kadınlar, temel 
tekniklere daha çok erkekler ilgi 
gösteriyor. Bir de bizim müşteri kitlemiz, 
ev hanımlarından çok çalışan kişiler. 

Crystal: Saros’taki çiftlikte neler 
yapıyorsunuz?
Bozdoğan: Enstitüde en önemli 
felsefemiz mevsiminde yemek.  
Bu nedenle de Enstitü restoranda 
menümüz günlük değişiyor.  
Saros’taki tarlamızdan ne gelirse  
o pişiyor. Saros’ta 60 dönümde tarım 
yapıyoruz. 500’ün üzerinde meyve 
ağacından gelen meyvelerle tatlılar, 
reçeller kompostolar yapılıyor ve 
sunuluyor. Öğrencilerimizin de bu  
bilince sahip olması, uzun yollardan 
getirilmiş malzemeleri değil,  
kendilerinin topladıkları sebze ve 
meyveleri kullanması, tarımın ne kadar 
emek isteyen ve kıymetli bir sektör 
olduğunu anlamaları bizim için çok 
önemli. Gittikçe herkes tarafından  
daha da önemi kavranacak bir  
durum bu sıcaklıklar, sellerle değişen 
dünyada.

GASCONY’YE KAZ CİĞERİ TURU
Düzenlediğimiz gastronomik 
gezilerde, olmazsa olmaz enteresan 
bölgelerimiz var. Türkiye’de olup 
da Antep mutfağını keşfetmemek 
olmaz. Ama daha küçük çaplı, 
zeytin hasadı, üzül hasadı gibi farklı 
gezilerimiz de oluyor. Yurt dışında 
da aynı şekilde, herkesin gittiği 
popüler destinasyonlardan çok, 
daha özel ilgiye hitap eden geziler 
yapıyoruz. Gascony Fransa’ya kaz 
ciğeri turu ya da İran mutfağı turu 
gibi… Zaten bu geziler, çok ufak 
bir grupla gerçekleştiriliyor. Çünkü 
genelde evlerde yemek demo’ları 
izlemeyi seviyoruz.

SAROS’TA HUZUR BULUYORUM
Enstitüde satışa sunmak üzere, 
Saros’ta salçalar, marmelatlar, 
turşular üretiyoruz. Bademler 
topluyoruz, elma suları yapıyoruz. 
Bu çalışma bana çok keyif veriyor, 
huzur buluyorum. Bu konuya 
zaman içinde daha da eğilmek 
istiyorum. Ayrıca uzun süredir 
müşterilerimizden aldığımız talep 
üzerine, Enstitü Restoran’ı akşam 
servisine de açıyoruz. 
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JOHN F. KENNEDY’NİN EL YAZMASI NOTLARI, 
BASILAN İLK JAMES BOND ROMANI, 17’NCİ 
YÜZYILDAN KALMA BİR İNCİL VEYA 
CHAGALL İMZALI BİR LİTOGRAF… BUNLAR, 
ANTİKA KİTAP KOLEKSİYONERLERİNİN 
VAZGEÇİLMEZ ADRESLERİNDEN BAUMAN 
RARE BOOKS’TA BULABİLECEĞİNİZ 
KIYMETLİ ESERLERDEN SADECE BİRKAÇI… 

NADİDE KİTAPLAR 
MABEDİ 
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Eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın 
kızı Chelsea, geçtiğimiz haziran 
ayında, düğününden birkaç gün 
önce Bauman Rare Books’ta kitapları 
incelerken görüntülenmişti. Antika kitap 
koleksiyonerlerinin iyi bildiği adreslerden 
olan bu kitapçı, ünlü antika belge uzmanı 
Ernest Hilbert gibi 40 araştırmacının 
çalıştığı bir ‘az bulunan eser’ cenneti… 

Bauman Rare Books’un sahibi, David 
ve Natalie Bauman, 1973’te başlamışlar 
antika kitap satmaya… İlk yatırımlarını 

da 18’nci yüzyıldan kalma kitap 
mühürlerine yapmışlar. Edebiyat ve 
tarihe olan sevgileri, onları antika kitap 
satarak geçimlerini sağlayan bir karı 
kocaya dönüştürmüş. Aradan geçen 
37 yılda, Bauman Rare Books dünyanın 
en beğenilen ve saygı duygulan antika 
kitapçılarından biri haline geldi. 

CUMARTESİ GECESİ SHAKESPEARE 
New York’taki ilk galerilerini 1989’da 
hizmete sokan Bauman çifti, 10 yıl 
sonra Madison Avenue’da bugün halen 

hizmet vermekte olan yerine taşındı. 
Artık bir kitapçıdan çok sanat galerisi 
görünümünü alan Bauman, sergilediği 
nadide kitaplar, 15 ila 20’nci yüzyıldan 
kalma antika resimler ve haritalarla ses 
getirdi. Merkezi Philadelphia’daki tarihi 
Sun Oil Building’te bulunan Bauman Rare 
Books, her yıl merakla beklenen kitap 
kataloğunu burada hazırlıyor. 
Müşteriler randevu alarak bu merkeze 
gelip, aradıkları kitaplara danışmanlarla 
birlikte göz atabiliyorlar. Üçüncü şube 
olarak Las Vegas’ın ünlü alışveriş merkezi 

Palazzo’yu tercih eden Bauman çifti, 
burada haftanın yedi günü, günde 12 
saat hizmet veriyor. Çift, Fendi, Guerlain, 
Jimmy Choo gibi moda tapınaklarının 
arasında bulunan galerilerini “Belki de 
dünya üzerinde, cumartesi gecesi 10 
buçukta bir Shakespeare el yazması 
bulabileceğiniz tek yer” olarak tarif ediyor. 

LAS VEGAS’I SEVİYORUZ
Müşterileriyle ilişkilerinin birkaç ay değil, 
yıllarca sürdüğünü söyleyen Baumanlar, 
onların koleksiyonlarını kitap üzerine 

Bauman Rare Books’un sahibi, David ve  
Natalie Bauman, 1973’te başlamışlar antika  
kitap satmaya… İlk yatırımlarını da 18’nci 
yüzyıldan kalma kitap mühürlerine yapmışlar. 
Edebiyat ve tarihe olan sevgileri, onları antika 
kitap satarak geçimlerini sağlayan bir karı  
kocaya dönüştürmüş
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kitap ekleyerek, birlikte oluşturduklarını 
söylüyorlar. Bauman galerilerinin  
herhangi biriyle iletişime geçtikten  
sonra, koleksiyonunuzla yakından  
ilgilenen ve tavsiyelerde bulunan bir 
danışman size yardımcı oluyor. 

Üstelik ilgi alanınız, edebiyat klasikleri, 
tarih kitapları, seyahatnameler, bilimsel 
veya tıbbi makaleler dahil, her ne olursa 
olsun… İngiltere Kralı 1. James
 tarafından 1699’da yayınlanan 3 bin 800 
dolar değerindeki İncil, Fransız ressam 
Marc Chagall’ın el yazısını taşıyan  
13 bin 500 dolarlık litografı, Ernest 
Hemingway’in karısı Hadley’e kendi el 
yazısıyla ithaf ettiği The Sun Also Rises’ı 
25 bin dolar fiyat etiketiyle, Bauman’da 
bulabileceğiniz kıymetli eserlerden 
sadece bir kaçı. 

Onlarca yıldır nadide kitap 
koleksiyonerlerinin değişmez 
adreslerinden olan galerinin Las  
Vegas’ta bir şube açması, büyük bir 
kesimi oldukça şaşırtmıştı. Ancak David 

Bauman, burada olmaktan hiç şikayetçi 
olmadığını belirtiyor ve ekliyor;  
“Las Vegas, az bulunan kitaplarla  
ilgilenen kesimin bulunduğu bir yer 
değil ama biz burada olmayı seviyoruz. 
Çünkü ülkenin ve dünyanın dört bir 
yanından bizim için gelen müşterilerimiz 
var. Las Vegas’ta, nadide kitap 
koleksiyonculuğuyla ilgilenen küçük bir 
kesime de ulaşmış olduk” diyor. 

JAMES BOND’A 130 BİN DOLAR
Bauman, şu sıralar koleksiyonerlerden 
en büyük ilgiyi Ian Fleming’in James 
Bond roman serisinin ilk edisyonunun 
gördüğünü söylüyor. Full roman serisi,  
130 bin dolar fiyat etiketiyle yeni  
sahibini bekliyor. Şarap ve yemek 
kültürüyle ilgili antika kitapların da  
büyük ilgi gördüğünü belirten David 
Bauman, bunların en popülerlerinin 1930 
tarihli Tha Savoy Coctail Book (bin 350 
dolar) ve 17’nci yüzyıldan kalma  
üç yemek kitabından oluşan The Queens 
Closet Opened serisinin ilk edisyonu (11 
bin dolar) olduğunu söylüyor. 



crystal
gurme

44 Crystal Crystal 45

Crystal: Lezzet yolculuğunuz nasıl 
başladı?
Behzat Şahin: Eskiden gazeteciydim 
ve bir yemek dergisinin yazı işleri 
müdürlüğünü yapıyordum. O dönemde 
Anadolu mutfağıyla ilgili bir ansiklopedi 
hazırlamıştık. Sonra fark ettim ki, bu 
konuda çok fazla yazılı kaynak yok. 
Gazeteciliği bıraktıktan sonra, 2001’de 
Haliç’te Cibalikapı Balıkçısı’nı açtım. 
Özellikle semt olarak Ayvansaray Unkapanı 
hattındaki Cibali’yi seçtim. Çünkü orası 
eskiden de namlı meyhanelerin olduğu bir 
hatmış. Ayrıca Ayvansaray, Fener, Balat, 
Cibali, Bizans sosyetesinin, imparator 
ailesinin yaşadığı bir yermiş. Mekanı ilk 
açtığımda ‘ne yapmayacağım’ üzerine 
yoğunlaştım. En iyi malzemeyi kullanarak, 
her şeyi en sade ve aslına uygun şekilde 
yaptık. Her malzememiz, nerede en 

iyiyse oradan geliyor. Egzantrik bir şey 
yapmaya çalışmadık. Taa Bizans’tan gelen 
bir mutfak kültürümüz varken, varolanın 
üzerine kuş kondurmaya gerek yoktu. 
Mezeler, Nevizade mantığıyla yapılmaya 
başlanmış, her şeyi yoğurda bulayıp meze 
diye veriyorlardı. Biz de uzun zamandır 
meyhanelerde verilmeyen topik yaptık. 
İstanbul Ermenilerinin perhiz günleri için 
yaptığı bir yemek aslında topik. En iyi 
topik tarifini nereden bulabileceğimizi 
araştırdık. Takuhi Tovmasyan’ın anı yemek 
kitabı Sofranız Şen Olsun’daki topik tarifini 
seçtik. Büyükannesinin yaptığı bir tarifti. 
Yediğim topikler arasında en iyisi oldu. 
Eskiden yapılan midyeli barbunya pilaki 
mezesi unutulmuştu. Onun orijinal tarifine 
ulaştık. Çoğu Bizans’tan gelen tarifler var. 
Derken, saray mutfağıyla ilgili kaynakları 
araştırmaya başladık. 

BİZANS VE OSMANLI MUTFAĞI’NIN BİRBİRİNDEN 
KIYMETLİ TARİFLERİ GÜN IŞIĞINA ÇIKIYOR. KENDİNE 
HAS MEZELERİYLE ÜNLÜ CİBALİKAPI BALIKÇISI’NIN 
KURUCUSU BEHZAT ŞAHİN, YÜZLERCE YILLIK 
KAYNAKLARDAN BULUP ÇIKARDIĞI TARİFLERLE, 
İSTANBUL MUTFAĞI’NI YENİDEN CANLANDIRIYOR. 
250 YILLIK BALIK TURŞUSU TARİFİNİN PEŞİNDE SAHAF 
SAHAF DOLAŞAN BU LEZZET TUTKUNU ADAMI, 
DÜNYANIN UZAK BİR UCUNDA KARŞISINA ÇIKAN YENİ 
BİR FİKİR DE OLDUKÇA HEYECANLANDIRIYOR

LEZZET 
ARKEOLOJİSİ 

Padişahın baş hekimi 
Nuh Efendi’nin tarifi olan 
Saraylı’nın içinde 16-17 çeşit 
lezzetlendirici bulunuyor. 
250 yıllık bu tarif, Cibalikapı 
Balıkçısı’nın en beğenilen 
mezelerinden...

SARAYLI (BALIK TURŞUSU)  (20 PORSIYON) 
Bu meze bilinen ilk elyazmasi yemek kitabı olan, 1748 tarihli yemek risalesinden keşfettigimiz bir tarif. Başındaki 
nota göre tarif, padişahın baş tabibi Nuh efendi isminde birine aittir. Daha önceden temizlenmiş ve ayıklanmış 
fileto halinde 10 tane levreği tavada zeytinyağıyla çok az kızartın. Daha sonra soğumaya bırakın. Ayrı bir kapta bir 
litre sirke, bir çorba kaşığı süzme bal, bir tatlı kaşığı safranı kısık ateşte 15-20 dakika kaynatın ve soğumaya alın. 
Toprak kabın altını limon yaprağı, defne yaprağı ve mersin yaprağıyla döşeyin. Üzerine levrekleri dizin. Birer tatlı 
kaşığı tarçın, zencefil, dövülmüş karanfil ve kakule tohumunun karışımını çok az miktarda levreklerin üzerine serpin. 
Levrekler bitene kadar kat kat aynı işlemi tekrarlayın. Daha sonra soğuttuğunuz sirke, bal ve safran karışımını 
gezdirerek yemeğin üzerine dökün. İki gün beklettikten sonra servis edebilirsiniz.
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Mutfak açısından çok 
zengin bir coğrafyada 
yaşıyoruz.Ermeni, Rum, 
Çerkez, Kürt, Musevi, 
Türk, Roman, Arnavut,  
Kafkas tüm mutfaklar 
İstanbul mutfağında 
toplanmış. Ortaya 
olağanüstü bir  
zenginlik çıkmış 

Crystal: Ve Saraylı’yı buldunuz...
Şahin: Bir gün bir gazetede, çok eski 
bir balık turşusu tarifine rastladım. 1748 
tarihli bilinen en eski yemek kitabından 
alınmıştı. Tarifin tamamını bulmak için 
kitabın peşine düştüm. El yazması bir 
kitap olduğu için tek nüshaydı. O da 
meclis kütüphanesindeydi. Kitabın 
1985’de Nejat Sefercioğlu tarafından 
Türkçe’ye çevrildiğini öğrendim.  
Kitabı aradım fakat bulamadım.  
Bu kez Nejat Bey’in peşine düştüm.  
Girne Amerikan Üniversitesi’nde  
hocalığa devam ediyordu. Kendisinden 
kitabın bir nüshasını istedim. İstanbul’a 
geldiğinde bana fotokopisini verdi.  
Biz zaten bu tarifi deniyorduk, Nejat 
Hoca’ya da tattırdık. Hoşuna gitti.  
Fakat eski tariflerde ölçüler biraz  
abartılı. İlk yaptığımız tarif, yenilecek 
gibi değildi. Bir kaç ay denedikten 
sonra menümüze koyduk. Yemek 
Risalesi’nde ismi balık turşusu olarak 
geçiyordu, padişahın baş hekimi Nuh 
Efendi’nin tarifiymiş. İçinde 16-17 
çeşit lezzetlendirici var. Sadece beyaz 
etli balık kullanılıyor. Biz adını Saraylı 

koyduk. 250 yıllık bu tarif, en beğenilen 
mezelerimizden biri oldu. 

Crystal: Bizans ve Osmanlı’daki meyhane 
kültürü birbirine benziyor mu?
Şahin: Zaten birbirinin devamı niteliğinde. 
Meyhanecilik, o dönemde Rumların ve 
Ermenilerin elindeydi. Bizans’ta daha 
çok şarap ön plandaydı. Rakı, Lübnan 
kaynaklı bir içki olduğu için, daha 
sonradan Ortadoğu’dan bu topraklara 
geldi. Meyhaneler, denizle bağlantılı 
bir kültür içerir. Denizcilerin ihtiyacını 
karşılayan yerlerdir aslında. Mezeler 
de, günümüzdeki kadar çeşitli değildi. 
Meyhaneye evde yapılan lakerdalar, 
pastırmalar getirilirdi. Meyhaneci masaya 
çok çeşitli meze koymazdı o dönemde. 

Crystal: Yemeklerinizi hazırlarken en çok 
neye dikkat ediyorsunuz?
Şahin: Bizde her şey sade ve aslına 
uygun hazırlanır. İçine bin çeşit malzeme 
katılıp, aslından uzaklaştırılmaz. Otlu 
yemekler, Ege’de nasıl hazırlanıp, 
yeniliyorsa, bizde de öyle yapılır. Balık 
konusunda çok fazla bir şey söylemeye 

zaten gerek yok. Dünyanın en lezzetli 
balıkları İstanbul Boğazı’nda bulunuyor. 
Özellikle lüfer ve palamut. 

Crystal: Yeni lezzetlerin peşinde seyahat 
etmeye ne zaman başladınız?
Şahin: Çocukluğum ve ilk gençliğim 
Mersin’de geçti. Kültürel açıdan çok 
zengin bir bölge Mersin. Araplar’dan 
Levantenlere, Kürt kökenlilere kadar pek 
çok kültür bir arada yaşıyor. Yemek tarifi 
alışverişleri yapılırdı. Türkiye’nin tamamını 
dolaştım. İlk sorduğum şey, o bölgenin 
en ünlü yemeği ve en iyi nerede yapıldığı 
olurdu. Daha sonra yemek için seyahat 
etmeye başladım. İtalya, Yunanistan, 
Rusya, Almanya, Fas, Suriye gibi ülkelere 
gittim. Özellikle İtalya ve Suriye’nin 
neredeyse tüm şehirlerine gittim, 
tadılabilecek her şeyi tattım. Roma’ya 
gittiğimizde, bir arkadaşımızın evinde 
bize şarap ve kuru domates ve kuru 
patlıcanın içine sarılmış ton balığı ikram 
ettiler. Yedim, fikir şahaneydi. Sadece ton 
balığı yanlıştı. Orada pazara gittim. Aynı 
malzemelerden aldım. İki dükkanımıza 
da verdim. Hadi bunu yorumlayalım 

dedim. Levrekle denedik, müthiş oldu. 
‘Kurutulmuş Domates Sarma’ şu an en 
beğenilen mezelerimizden biri. 

Crystal: Peki, yurt dışında mı yoksa 
İstanbul’daki lezzetler mi sizi daha çok 
tatmin etti?
Şahin: Mutfak açısından çok zengin bir 
coğrafyada yaşıyoruz. İstanbul Mutfağı 
deyince Ermeni, Rum, Çerkez, Kürt, 
Musevi, Türk, Roman, Arnavut, Kafkas 
tüm mutfaklar İstanbul mutfağında 
toplanmış. Ortaya olağanüstü bir 
zenginlik çıkmış. Yurt dışında her şeyi 
beğenemiyorsun o yüzden. Sicilya’da 
bizim içli köfteye benzeyen bir şey yedik, 
biz bunun en güzelini yiyoruz zaten 
dedik. Bizim sokaklarımızda satılan 
kokoreç, bazen dünyanın en güzel 
yemeği oluyor bizim için. O nedenle, 
bizim topraklarımızda daha çok tatmin 
oluyorum. 

Crystal: Bu kaynaklara ulaşmak  
zor olmadı mı?
Şahin: Araştırdıkça, kronolojik bir 
kaynakça oluştu kendiliğinden. Bilinen ilk 

OBAMA’NIN DANIŞMANI  
HAYRAN KALDI
Takip edilen bir marka olduk. 
Doğru yoldayız ki, zamanla 
taklitlerimiz çıktı. Bizim yaptıklarımıza 
öykünenler oldu. Uluslararası 
övgüler de aldık. Tesadüfen, 
Japonya’da, İtalya’da hakkımızda 
yazılmış yazılara rastladık. Turistler 
gelmeye başladıkça, onlardan 
öğrendik orada dergilerde yer 
aldığımızı. Kanada’da, Almanya’da, 
Hollanda’da bizden bahsedilmiş. 
Son olarak Amerikan Başkanı 
Barack Obama’nın sağlık 
reformlarının baş mimarlarından  
nöroloji profesörü Dr. Ezekiel 
Emanuel, hakkımızda göz yaşartıcı 
bir yazı yazmış. Özellikle ev yapımı 
likörümüze vurgu yapmış. Homer’in 
bal şarabı benzetmesini yapmış. 

CİBALİKAPI USULÜ GİRİT EZME
Çeşitli versiyonları da olan bu 
meze, tamamen Akdeniz yemek 
tarzına uygun bir tarif olup  aynı 
zamanda da Cibalikapı Balıkçısı 
üzerine patentlidir. Öncelikle sert 
ve çok yağlı olmayan inek peyniri 
rendeleyin. Daha sonra içine 
çekilmiş ceviz, ağza gelecek irilikte 
Antep fıstığı,  sarmısak, kekik ve 
pul biber ekleyin. Bu karışımın 
üstüne sızma zeytinyağını, ezmeyi 
sıvılaştırmayacak kararda ilave edin 
ve iyice karıştırın. Karışımımız bir kaç 
saat bekledikten sonra servise  
hazır olacaktır.



48 Crystal Crystal 49         

yemek kitabı, 1748 tarihli Yemek Risalesi, 
ilk basılı yemek kitabı 1844 Melceü’t 
Tabbahin yani Aşçıların Sığınağı. Bu 
kitabı, 90’lı yıllarda Unilever yayınlamış 
ancak piyasada bulunamıyordu. Çok 
araştırdım ancak kitabı bulamadım. 
Tesadüfen Unilever’deki bir yöneticinin 
yakın bir arkadaşıyla tanıştım. Benim 
için kitabı buldu. Takip ettiğim kadarıyla, 
eski kitaplar birbirinin tekrarı durumunda. 
Oysa ki sokakta yemek kültürü, nesilden 
nesile aktarılıyor. Mesela bugünkü 
tarator sos, Bizanslıların fakir yemeğiydi. 
Ekmeğin üzerine sürüp yerlermiş. Zaten, 
19’uncu yüzyıla kadar meyhane kültürü 
diye bir şey yoktu. 

Crystal: Hiç deneyip, yaptığınız ancak 
beğenilmeyen bir mezeniz oldu mu?
Şahin: Yemek Risalesi ve Melceü’t 
Tabbahin’de de yer alan ‘Dövme Hıyar 
Salatası’ tarifi var. Çok basit ama taze 
ve hoş bir tarif. Rakının yanına da çok 
yakışıyor. Fazla sade bir şey olduğu için 
sanırım, pek kabul görmedi. Daha ağır 
şeyler seviyoruz. 

Crystal: Araştırmalarınızı kitaplaştırmayı 
düşünüyor musunuz?
Şahin: Önümüzdeki sene 10’ncu yılımızı 
kutlayacağız. Bu sektörde 10 yılı görmek, 
önemli bir şey. Bu nedenle bir kitap 

Otlu yemekler, Ege’de nasıl hazırlanıp,  
yeniliyorsa, bizde de öyle yapılır. Balık  

konusunda çok fazla bir şey söylemeye zaten 
gerek yok. Dünyanın en lezzetli balıkları İstanbul 
Boğazı’nda bulunuyor. Özellikle lüfer ve palamut 

projemiz var. Cibalikapı’da yapılan her 
şeyin tarifini o kitapta bulabileceksiniz. 
Sadece tarif değil, tedarikçilerin de 
hikayeleri olacak kitapta. 

Crystal: Balat ve çevresinde son 
yıllarda yaşanan hareketliliği nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Şahin: Biz mekanımızı ilk açtığımızda, 
bir batakhaneyi devralmıştık. Haliç 
hattının öncüsü olduk. Birden kapımızın 
önünde Jaguar’ların, jiplerin beklediğini 
görünce, o bölgenin çehresi değişti. 
Sağımızda, solumuzda mekanlar açıldı. 
Eskiden olduğu gibi, yine yeme-içme 
kültürünün ön planda olduğu bir yere 
dönüştü. Haliç’teki yerimiz , gurme 
turizminin önemli ayaklarından birisi. 4 ay 
önceden Amerikalı bir grup, rezervasyon 
yaptırdı. Çok fazla turisti ağırlıyoruz. 
Bilinçli, yemeği adıyla isteyen yabancı 
müşterilerimiz var. Boğaz’daki şaşaalı 
yerlere gitmek yerine, gerçek İstanbullu 
olduğumuz, geleneksel Rum meyhanesini 
yaşattığımız için bize geliyorlar. 

Crystal: 10 yıldan beri ilk kez menünüze 
ikinci bir tatlı girdi. 
Şahin: Biz açıldığımızdan beri sadece 
Cibalikapı Usülü Fırınlanmış Tahin 
Pekmez Tatlısı’nı servis ediyorduk. Tahin, 
pekmez elma rendesi, portakal kabuğu, 

tarçın karıştırılıp, fırınlıyoruz. Çıkardıktan 
sonra üzerine dondurma ve antep 
fıstığı ve ceviz serpip, servis ediyoruz. 
Müthiş bir tatlı. Bir gün Bodrum’da 
yelken yarışlarına katıldığımda, 
Kempinski Otel’de bir tatlı yedim. 
Karamelize Enginar Tart’tı ismi. İstanbul’a 
döndüğümde hemen denemeye 
başladık. Asla aynısını yapamadık. En 
sonunda yeniden Bodrum’a gidip, otelin 
aşçısından tarifi istemeye karar verdim. 
Moda’daki berberimde tıraş olurken konu 
enginar tatlısına geldi. Berberim, “Benim 
kardeşim de Kempinski Otel’de pasta 
şefi” dedi. Şoke oldum. Hemen telefon 
ettik. “Muzaffer, sizin otelde Karamelize 
Enginar Tart yemiştim. Biz de menümüze 
koymak istiyoruz. Tarifini bulabilir miyiz?” 
dedim. “O tatlıyı ben icat ettim” dedi. 
“Gel, beraber mutfağa girelim, yapalım” 
deyince, atlayıp Bodrum’a gittim. 7 
santim çapında, kılçıksız enginar stoğu 
yaptık. 3 ay denedikten sonra bu tatlıyı 
menümüze ekledik. 

Crystal: Mezelerin son dönemde, 
böylesine öne çıkmasını neye 
bağlıyorsunuz? 
Şahin: Meyhane geleneğinin başladığı 
zamandan daha zengin artık mezeler. 
Eskiden meyhane erkek egemen bir 
yerdi. Sadece içki içmeye gidiyorlardı 

ve yiyeceklerini evden getiriyorlardı. 
İçkiyle yemek kültürü gelişmemişti. Şimdi, 
bizim bile kısa tarihimizde meze sayımız 
giderek arttı. Bildiğimiz meze sayısı 
200 civarında. 20-25 çeşit meze servis 
ediyoruz. En çok da, Cibalikapı Usülü 
Girit Ezme, Kurutulmuş Domates Dolma, 
Saraylı, Zeytin Dolma gibi mezelerimiz 
çok seviliyor.



Antik zamanlarda kervanların durağı 
olan Marakeş, şimdi modern turizmin 
beşiği haline gelse de, özenle muhafaza 
ettiği geleneksel havası sayesinde, 
egzotik kaçamakların bir numarası olmayı 
sürdürüyor. 

Fas’ın Kazablanka ve başkent Rabat’tan 
sonraki en büyük 3’üncü şehri olan 
Marakeş’e ne zaman gitmeli? Akdeniz 
ikliminin hokum sürdüğü bu şehirde 
neredeyse yıl boyunca güneş hiç eksik 
olmuyor. Bu nedenle güneşi sevenler 
temmuz, ağustos aylarında Marakeş’e 
gelebilirler. Ancak yerel halkın şehri 
ziyaret etmek için tavsiye ettiği en uygun 

zaman; sonbahar ayları. Bu aylarda 
apaçık, berrak gökyüzü altında şehrin 
toprak evlerinden yansıyan kırmızı 
silüete şahit olabilir, hem de sıcaktan 
bunalmadan her bir köşeyi keşfe 
çıkabilirsiniz. 

ZAMANDA YOLCULUK 
Yerel halkın çok büyük kısmının müslüman 
olduğu ve Arapça konuşulan Marakeş’te 
‘Medina’ denilen eski şehre adım 
attığınızda, zamanda geriye gittiğinize 
inanmanız içten bile değil. ‘Arap Geceleri’ 
isimli bir filmin setine  düşmüşsünüz hissi 
veren Medina, Fas’ın en çok turist çeken 
üç bölgesinden biri. Arap masallarından 
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NEDEN MARAKEŞ? CEVABI BASİT. ÇÜNKÜ FAS’IN BU MASALSI ŞEHRİ, LABİRENT 
SOKAKLARI,  RENKLİ PAZARLARI, BİNBİR ÇEŞİT BAHARATTAN HAVAYA KARIŞAN 
EŞSİZ AROMASI İLE BENZERİNE AZ RASTLANIR BİR SERÜVENE ÇIKARACAK SİZİ. 
BU YOLCULUKTA SİZE SOKAKLARI DOLDURAN YILAN OYNATICILAR, ATEŞ YUTAN 
ADAMLAR, FALCILAR VE AKROBATLAR EŞLİK EDECEK...

GÖKKUŞAĞININ 
DOĞDUĞU ŞEHİR 

MARAKEŞ
Marakeşliler’in şehri  
ziyaret etmek için  
tavsiye ettiği en uygun 
zaman; sonbahar ayları. 
Bu aylarda şehrin toprak  
evlerinden yansıyan 
kırmızı silüete şahit 
olabilir, hem de 
sıcaktan bunalmadan 
her bir köşeyi keşfe 
çıkabilirsiniz 



fırlamış gibi görünen Medina’nın Djeema 
El Fna isimli meydanı, turistlerin karnavalı 
andıran ortamı hayranlıkla izlediği, her an 
her şeyin olabileceği bir yer. 

Turizm, bu masalsı atmosferi bozmamış, 
aksine sağladığı sirkülasyon ile ona 
hareket kazandırmış gibi görünüyor. 
Marakeş’in Gueliz olarak anılan 
modern tarafının lüks oteller, plazalar, 
motosikletli insanlarla dolu olduğuna 
inanasınız gelmiyor. Yine de Gueliz’deki 
gösterişli kafelere takılıp, ünlü markaların 
mağazalarından alışveriş yapmayı ihmal 
etmemelisiniz. Tabii öncelikle Marakeş 
Menara Havaalanındaki ATM’lerde 
paranızı Dinar’la değiştirmeyi de 
unutmayın!

KIRMIZI ŞEHİR 
1062’de Yusuf Bin Taşfin tarafından 
kurulan Marakeş, Taşfin’in oğlu  
tarafından şehre getirilen  
mühendisler ve zanaatkarların  
inşa ettiği binalar, hamamlar, camilerle 
bugünkü silüetine kavuştu. Kırmızı  
kilden yapılan şehir duvarları, Atlas 
Dağları’nın karla kaplı yüksek  
tepelerinin oluşturduğu fon önünde 
ışıldarken, Marakeş’e ‘Kırmızı Şehir’  
ismini veriyor. 
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1062’de Yusuf Bin Taşfin tarafından kurulan 
Marakeş, Taşfin’in oğlu tarafından şehre getirilen  
mühendisler ve zanaatkarların inşa ettiği binalar, 

hamamlar ve camilerle bugünkü silüetine 
kavuştu. Kırmızı kilden yapılan şehir duvarları, 

karlı tepelerin oluşturduğu fon önünde ışıldarken, 
Marakeş’e ‘Kırmızı Şehir’ ismini veriyor

‘Medina’ denilen eski 
şehre adım attığınızda, 
zamanda geriye 
gittiğinize inanmanız 
içten bile değil. ‘Arap 
Geceleri’ isimli bir filmin 
setine düşmüşsünüz  
hissi veren bu yer,  
Fas’ın en çok turist çeken 
üç bölgesinden biri.  
Burada yer alan Djeema 
El Fna meydanını gezen 
binlerce turist, adeta bir 
karnavalı andıran ortamı 
hayranlıkla izliyor

Crystal 53



54 Crystal Crystal 55 

1 milyon 50 bin kişinin yaşadığı bu 
kalabalık ve hareketli şehri, etraftaki 
yüzlerce at arabasından birine atlayarak 
dolaşabilirsiniz. Ancak Medina’ya 
geldiğinizde tabana kuvvet yürümeli, çok 
değerli halıların, kumaşların, el işlerinin, 
baharatların ve parfümlerin satıldığı 
pasajları tek tek gezmelisiniz. 

AFRİKA’NIN EN BÜYÜK  
GECE KULÜBÜ
Marakeş’te gece hayatı modernle 
gelenekselin eşsiz bir kombinasyonunu 
sunuyor ziyaretçilerine. Afrika’nın 
en büyük barları ve gece kulüplerini 
bünyesinde barındıran şehir, yerli dans 

gösterilerinden uluslararası festivallere 
uzanan geniş bir etkinlik yelpazesine 
ev sahipliği yapıyor. Şehrin her yerinde 
görebileceğiniz posterler ve broşürler, 
yaklaşan renkli etkinlikleri haber veriyor. 

Fas’ın en göz alıcı eğlencesini Jemaa El 
Fna Meydanı’nda performans sergileyen 
yerli müzisyenler ve dansçılarla birlikte 
deneyimleyebilirsiniz. Öncesinde 
meydanın hemen yakınında bulunan 
Café Arabe’de bir şeyler içerek gecenize 
başlayabilir yada Mellah’taki Kosybar’ın 
geniş terasındaki rahat koltuklara kurulup, 
zengin şarap menüsünden seçim 
yapabilirsiniz. 

Gueliz’de bulunan The Piano Bar, Le 
Grand Café de la Poste ile Café Du Livre 
de iyi seçenekler arasında. Afrika’nın en 
büyük gece kulübü ünvanlı mekanı Pacha 
Marrakech, devasa boyuttaki yüzme 
havuzu ile mutlaka görülmesi gereken 
yerlerin başında geliyor. 

Yazları bahçede düzenlenen partileriyle 
ünlü Bô & Zin ile Afro-Brazilian müziklerin 
çalındığı Afric’n Chic ile klasik müzik 
performanslarının sergilendiği Institut 
Français, iyi müzik arayanlar için en 
doğru adresler. 

360 ODALI SARAY
Şehrin cömert renkleri karşısında başınız 
dönmüşken, sakın ola Sultan Ahmet El 
Mansur tarafından 16. yüzyılda yaptırılan 
ve içinde 66 mezar bulunan Sadi 
Mezarları’nı ziyaret etmeden geçmeyin. 

Kutubiye Camii, Berberi kültüründen 
örnekler görebileceğiniz Dar Si Sayit 
Müzesi’ni ziyaret etmeden geçmeyin. 
Yine Sultan El Mansur’un yaptırdığı  
360 odalı El Badi Sarayı ve şehrin  
simgesi olan kızıl taşlarla inşaa  
edilmiş Bin Yusuf Camii ve  
medresesi de mutlaka görülmesi 
gerekenler arasında. 

Marakeş’in 19 kapısından biri olan ve 12. 
yüzyılda inşaa edilen Bab Agnau,  
Faslılar için önemli bir anlam taşıyan 
noktalardan bir tanesi. Yves Saint 
Laurent’in vasiyeti üzerine, öldüğünde 
küllerinin serpildiği botanik harikası 
Majorelle Bahçeleri de şehrin en önemli 
simgelerinden biri. 

NE YENİR? 
Her gezginin başını döndürecek 
kadar bol miktarda koku, tat ve rengin 
dans ettiği Marakeş’in kültürel tarihi  
akıl almaz zenginliklerle dolu. Eğer bu 

şehirde iyi yemekler yemek istiyorsanız, 
yerel halkın gittiği yerleri ve yediği 
yemekleri iyi gözlemlemelisiniz. İşte bir 
kaç tavsiye; 

Tatchibana
Otantik Japon mutfağından ‘maki’, ‘miso’, 
‘sashimi’, ‘sushi’ ve ‘teriyaki’ gibi lezzetler 
sunuyor. Restoranın şefi tarafından 
hazırlanan yemekler, şefin geleneksel 
Japon kıyafetleri giyen eşi tarafından 
servis edililyor.

Les Jardins de Bala
Geleneksel Hint mutfağı. Terasındaki 
masalardan birine kurulup, şehir 
manzarasını seyre dalabilirsiniz. Bu 5 
yıldızlı restorana mutlaka uğramalısınız. 

Pavillon
Marakeş’teki en iyi Fransız restoranı olan 
mekan, portakal ağaçlarının altındaki 
masalarda servis yapıyor. Menü,  
hemen her gün yenileniyor. Hangi Fransız 
yemeğini istiyorsanız, o gün menüde olup 
olmadığını önceden kontrol etmenizde 
fayda var. 

Narwama
Şehrin tek Thai restoranı ancak buna 
aldanmayın. Narwana’nın en popular 

yemeği yeşil köri soslu, hindistan cevizi 
sütüyle pişirilmiş tavuk! 

Catanzaro
İtalyan mutfağı sunan Catanzaro, uzun 
yıllardır hizmet veriyor. Odun ateşinde 
pişirilmiş pizza, büyük porsiyon biftek ve 
mantarlı yemekleri mutlaka tadılmalı. 

Yacout
En iyi geleneksel Fas yemeklerinin peşine 
düşüp, Medina’nın labirent sokaklarında 
kaybolmanız gerekiyor. Basılı bir 
menüsü olmayan Yacout’ta masaya 
oturduğunuzda günün yemekleri sırayla 
önünüze getiriliyor. Akşamları genellikle 
bıldırcın rostosu servis ediliyor. 

    
NASIL GİDİLİR?
Türkiye Cumhuriyetivatandaşlarından 
vize talep etmeyen Fas’a, Türk 
Hava Yolları’nın direkt Kazablanka 
uçuşuyla ulaşmak mümkün. Ardından 
Kazablanka’dan üç saat uzaklıktaki 
Marakeş’e otobüs veya trenle 
ulaşmak mümkün. 

NEREDE KALINIR?
• Golden Tulip Farah Marrakech 
Avenue du Président  
Kennedy – Marakeş
 +212 5 2444 8952
• Riad Magellan- 62, derb el 
Hammam, Mouassine, Marakeş 
+212 61 08 20 42
• Riad La Terrasse Des Oliviers  
79, Derb Derdouba Marakeş
+212 24 38 72 48





Le Train Bleu-LYON
Lyon tren istasyonunun kalbinde  
bulunan Le Train Bleu, Paris-Lyon-
Mediterranean Company tarafından 1900 
yılında kuruldu. Paris’in tam bir parçası 
olan restoran, gerek menüsü, gerek iç 
mekandaki ihtişam ve zenginliğiyle Parisli 
ruhunu eksiksiz yansıtıyor. 

Biftek Tartare, ördek veya domuzla 
hazırlanan Foie Gras ve Bavette gibi 
Fransız brasserie klasikleriyle tanınıyor. 
Özellikle de fındık kremalı meşhur 
tatlısı Paris-Brest, menüden hiç eksik 

olmuyor. Çalışanların tümü, sunulan 
lezzetlere hakim oluşları, üniformaları ve 
klasik Parisli havalarıyla, sanki restoran 
açıldığından beri oradaymış hissi 
veriyorlar. Gare De Lyon, birinci katı
 +33 01 43 43 09 06 
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POPÜLER MEKANLAR GEÇİCİ HEVESLERLE 
MENÜLERİNİ YENİDEN İCAT ETMEYE UĞRAŞADURSUN, 
KLASİK AVRUPALI RESTORANLAR YÜZYILLARDIR HİÇ 
DEĞİŞMEDEN VARLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR. KİMİSİ 
RÖNESANS DÖNEMİNİN İHTİŞAMINI YANSITAN, KİMİSİ 
İSE TAHTA TABELASIYLA ORTAÇAĞ KÖY HAVASINI 
VEREN BU ADRESLERDE, GEÇMİŞ YÜZYILLARDAN 
BİRİNDE TAKILIP KALMIŞSINIZ GİBİ HİSSEDECEKSİNİZ 

TARİH KOKAN 
AVRUPALILAR



Lhardy-MADRID
Madrid’de Lhardy’den daha yaşlı 
restoranlar var, ancak 1839’dan beri 
hizmet veren bu restoranın alt katında bir 
kase caldo ve bir bardak sherri içmeden 
olmazdı. Restoranın ahşap ve taştan 
yapılmış güzel ön odasında gümüş tabak 
içinde servis edilen caldo, sherry’yle 
muhteşem bir ikili oluşturuyor. Özellikle 
yağmurlu bir günde çok güzel gidiyor. 
Carrera de San Jerónimo 8
 +34 522 22 07. 

La Taberna de Don Mariano
PEDRAZA-İSPANYA
Madrid’in kuzeyindeki muhteşem kasaba 
Pedraza’nın meydanında 200 yıllık bir bar 
bulunuyor. Kuşaklardır aynı aile tarafından 
işletilen mekanın, ismini gösteren bir 
tabelası bile yok. 

Bahçedeki ‘Vinos’ yazılı tahta tabelayı 
görünce, ister istemez kendinizi şaraba 
doğru ilerlerken buluyorsunuz. La 
Taberna’nın şu anki sahipleri mekanı 
1934’te almış ve tek bir değişiklik bile 
yapmamış. Burada fazla seçeneğinizin 
olmaması bile hoşunuza gidecek. 
Küçük bir kadeh rose’yi peynirle içecek, 
geleneksel İspanyol sucuğu Chorizo’ya 
ise özel bir ekmek eşlik edecek. 

Yüzyıllardır kullanılmışlığın verdiği 
yorgunluk tahta döşemelerden ve 
sedirlerden belli olurken, gözünüz çoktan 
bar tezgahını silen babaanneye takılmış 
olacak. Plaza Mayo
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Brasserie Georges-LYON
Lyon-Perrache İstasyonu’nun arkasında 
küçük ama sağlam bir mutfak sanatları 
merkezi duruyor: Brasserie Georges. 
Belki bulunduğu nokta bu parlak şehrin 
gözde yerlerinden birinde olmayabilir, 
yine de teatral bir Fransız akşam yemeği 
deneyimi için bu tapınaktan içeriye adım 
atmaktan çekinmemelisiniz. Yerinize 
oturur oturmaz, elinde bira veya şarap 
taşıyan garsonlar etrafınızda adeta 
dans etmeye başlıyor. ‘Böylesine klasik 
kokan bir restoranda biranın ne işi var 

ki?’ diyebilirsiniz. Bira sevgisi, 1836’da 
bu restoranı kuran Alsaceli bira üreticisi 
aileye dayanıyor. O yıllardan beri etli 
Alsatian lahanası ve lahana turşusu 
menünün ilk sırasında yer alıyor. 

Yemekler aşırı bir inceliktense, gözü 
doyuran bir kimlikte servis ediliyor. 
Mekanın atmosferi de canlı ve neşeli. 
Kendinizi, burada uzun süreden beri 
devam eden bir şovun parçası gibi 
hissetmeniz kaçınılmaz. 
30 cours de Verdun +33 04 72 56 54 56. 

Au Rendez-vous des Chauffeurs
PARİS
1904’te açılan restoran, hala 
yemeklerinde hiç bir süsleme kullanmıyor. 
20. yüzyılın ilk yıllarında taksi şoförlerinin 
buluşma noktası olan restoran, hala 
o dönemde servis edilen geleneksel 
Fransız yemeklerini sunuyor müşterilerine. 
1. Dünya Savaşı yıllarında olduğu gibi 
aynen kalan restoran, on yıllardır burada 
yemek yiyen müdavimleri ağırlıyor 
genellikle. Küçük menüsünde tavşan, 
geleneksel domuz sosisi, biftek tartare 
gibi lezzetler sunuluyor. Restoranda iki 
ana yemekli bir öğlen yemeği yaklaşık  
12 euro’ya mal oluyor. Gamay 
üzümünden yarım şişe şarabın fiyatı 8 
euro. 11 rue des Portes Blanches
+33 014 264 04 17. 
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La Campana-ROMA 
Dünyanın en eski şehirlerinden biri, 
dünyanın en yaşlı restoranlarından birine 
ev sahipliği yapıyor. 1518’de yabancılar 
için han olarak açılan La Campana, 
tarihin önemli anlarına da tanıklık etti. 

Goethe, Romalı ilham perisi Faustina 
ile burada tanıştı. Federico Fellini, 
60’larda her Roma’ya gelişinde buraya 
uğramadan gitmedi. Zaten ne yiyecekler, 
ne garsonlar, ne de müşterilerin 
o yıllardan beri pek bir değiştiği 
söylenemez. Tarihi kredisine güvenen La 
Campana, alışılmışın dışında geleneksel 
lezzetler de sunuyor. Bahar aylarında 
asulye, bezelye ve jambonla yapılan 
Vignarola çorbası gibi…
Vicolo della Campana 18
 +39 06 687 52 73. 

Antico Caffe Greco-ROMA
Roma’nın en kalabalık caddelerinden 
Condotti’de bulunan Antico Caffe’de her 
milliyetten, her gruptan, ünlü ve ünsüz 
insanı bulmak mümkün. Mekan, 1760’ta 
başlayan tarihiyle dünyanın üç antik 
kafesinden biri durumunda. 

Kırmızı kadife sandalyeler, eski aynalar, 
mermer masalar ve bol miktarda siyah 
beyaz fotoğrafla süslü kafe, yan yana 
dizili küçük salonlardan oluşuyor. Klasik 
İtalyan yiyeceklerinin sunulduğu mekanda 
yapılacak en keyifli şey ise, öndeki küçük 
tahta barda takılıp, kendinize bir kahve ve 
tereyağlı bisküvi söylemek… 
86 Via dei Condotti
+39 06 679 17 00  

Rules-LONDRA
1798’te Thomas Rule isimli genç İngiliz’e 
ailesi adam olması için son bir şans verdi. 
Rule da bu şansını Rules Oyster House’u 
açarak kullandı. Tüm çevresi hatta kendisi 
de bu küçük restoranla yakaladığı başarı 
karşısında şaşırıp kaldı. 212 yıldır aralıksız 
şekilde işleyen ve 4 kez el değiştiren 
mekan, Londra’nın en eski restoranı 
olarak biliniyor. 2008’de mekanın özel 
yemek odası, bara dönüştürüldü. 

Efsanevi barmen Brian Silva’nın en güzel 
kokteyllerini sunduğu bar, akşam yemeği 
öncesi uğrak noktası olmalı. Rules, 
istiridye, karides, biftek ve puding gibi 
geleneksel Britanya yemeklerini servis 
ediyor. 35 Maiden Lane
020-7836 5314. 

U Medvidku-PRAG
Gürültülü, dumanlı ve aşırı kalabalık. U 
Medvidku’nun müdavimleri için bunlar 
hiç bir şey ifade etmiyor. Çünkü onlar 
500 yaşını geçmiş bu pub’da eski Prag’ın 
tarihi havasını buluyorlar. Bu genel hava, 
turistlerle yerli halkın birbirinden hiçbir 
şekilde ayırt edilmediğini gördüğünüzde, 
size de rahatlık olarak tesir ediyor. İyisi mi 
siz, önden bir bira ısmarlayın, daha sonra 
sarımsak çorbası, patatesli ördek ve ballı 
domuz eti arasından seçiminizi yapın. 

Sadece Çek dilinde menüsü olan U 
Medvidku’da yanlış bir şeyler sipariş 
etmek istemiyorsanız, gitmeden önce 
internette yemek isimlerine çalışmanız 
gerekebilir. Na Perstyne 7 
+42 022 4211916 

Do Mori-VENEDİK
Venedik’te 548 yıllık bir şarap barı var. 
Rialto Köprüsü’ne yakın bu mekana 
ismini, 17’nci yüzyılda burada  
çalışan iki Endülüs Emevisi vermiş.  
Atmosferiyle kendine hayran  
bırakan Do Mori, İtalyanlar’ın  
‘cicchetti’ dedikleri küçük  
atıştırmalıklar, kış aylarında ise  
domuz sosisi gibi birkaç et ürünü  
sunuyor müşterilerine. 

Veneto’dan gelen Custoza ve  
Friuli’den gelen Pinot Bianco gibi  
yerel şarapları servis eden mekan,  
her sabah 11’de Rialto’daki balık  
pazarına gelen satıcılarla dolup  
taşıyor. Servis elemanları biraz  
asık suratlı olsa da aldırmayın,  
çünkü biliyorsunuz ki, burası gerçek 
Venedik: gizli, basit, mütevazi,  
sevimli ve yüzyıllardır aynı. 
San Polo 429 
+39 041 522 54 01. 
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ÇİKOLATA DOKUNUŞU 
Binlerce yıldır güzelleşmek ve sağlıklı 
kalmak için kullanılan, özel yöntemlerle 
elde edilen kakao yağı, ağızda eriyen 
bir parça çikolatanın verdiği hazzı 
vücudunuza yaşatıyor. Cocoa Touch 
masajında kullanılan kakao yağı cilt 
bozuklukları ve çatlakların giderilmesinde 
etkili olurken, aynı zamanda hızlı ve 
sağlıklı bronzlaşmak da mümkün oluyor. 

Kakao çekirdeklerinden sıvı ayrıştırma 
yöntemi ile elde edilen kakao yağı, 
doymamış yağ asitlerince oldukça zengin 
ve cildi nemlendirme özelliğine sahip 
bulunuyor. Sabit yağlarla karıştırılarak 
cilde masaj yapıldığında dudaklarda ve 
ciltte oluşan çatlakları ve pullanmaları 
gidermeye yardımcı oluyor. Hamilelik 
sonrası cilt bozukluklarını ve çatlaklarını 

gidermede de etkili olan kakao yağı, 
vücudunuzun mutluluk hormonu 
salgılamasını sağlayarak, sonbahar 
kasvetinden kurtulmanızı sağlıyor. Cocoa 
Touch masajı, Türk ve Balili uzmanlar 
tarafından SANDA SPA’da uygulanıyor. 50 
dakikalık masaj ücreti 135 TL. 

KÖPÜK MASAJI
Yorgunluk atmak için Türk Hamamı’ndan 
daha güzel bir seçenek olabilir mi? 
Uzun yaz sıcakları ardından sonbahara 
suyun ve masajın yenileyici etkisiyle 
girebilirsiniz. Öncelikli olarak sauna ve 
buhar odasında rahatlamalısınız. Sonra 
geleneksel Türk Hamamı’nda kese 
ve köpük masajı yaptırmayı deneyin. 
Ardından yapmanız gereken kendinizi 
konularında uzman masözlerin sihirli 
dokunuşlarına bırakmanız. Sıcacık göbek 
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GÜNEŞİN YÜZÜNÜ 
SAKLAMAYA BAŞLADIĞI 
SONBAHAR GÜNLERİNDE, 
AZALMAYA BAŞLAYAN 
ENERJİNIZİ GERİ 
KAZANMAK, YENİLENMEK 
VE ŞIMARMAK İÇİN 
KENDİNİZE BİRAZ 
VAKİT AYIRIN. MEVSİM 
DEĞİŞİKLİĞİNİN 
OLUMSUZ ETKİLERİNDEN 
KORUNMAK İÇİN 
UZMANLARIN 
TAVSİYE ETTİĞİ ŞEY; 
CANLANDIRICI BİR 
SONBAHAR BAKIMI…

SONBAHAR KASVETİNE 
ŞIMARTAN ÇÖZÜMLER

taşına uzanın, önce keselenin, ardından 
da bakımınızı tamamlayacak köpük 
masajının tadını çıkarın. Ardından bir anti-
stres masajı yaptırabilirsiniz. 

Masajınız bittiğinde üzerinizden 
büyük bir yük kalkmış olacak. Ayak 
sinir uçlarınızdaki reflekslere basınç 
uygulanarak yapılan ayak masajının hem 
rahatlattığını hem de iyileştirici özelliğini 
hissedeceksiniz. İstanbul Marriott Hotels 
Palestra Spa’da yaptırabileceğiniz bu 
bakımın ardından, vücut ödem giderici 
“Aquaspa Marine Hydro Purifying 
Treatment” bakımı ve dreanaj etkili 
rahatlatıcı vücut bakımı olan “Aquaspa 
Relaxing Draining Treatment’ı tercih 
edebilirsiniz. 

MEVSİME UYGUN BAKIM 
Özellikle mevsim değişikliklerinde, 
temel bakımla birlikte uygulanarak cildi 
yenileyip canlandıran ve yıpranmalara 
karşı koruyan, sırrı egzotik meyve özlerine 
dayanan bir bakımla yeni bir başlangıç 
yapabilirsiniz. Güral Sapanca Wellness 
Park’ta uygulatabileceğiniz masajı, Balili 
masörlerin baş, boyun ve omuz masajı 

ile destekleyebilirsiniz. Yenileyici deniz 
tuzu ve tarçın özlü peeling’in ardından 
uygulanan yaşam iksiri yağının etkisiyle 
cildiniz nefes alır, canlanır ve pürüzsüz 
parlak görünümünü uzun süre korur.

CANLANDIRICI TAŞ MASAJI
Havalar giderek serinlerken, sıcak 
taş terapisi ile rahatlayabilirsiniz. 65 
dakikada uygulanan bu terapi, tüm 
vücuda yapılan masajın ardından sıcak 

taşlarla uygulanan enerji çalışmasının bir 
kombinasyonundan oluşuyor. 

Sapanca Richmond Nua Wellness 
SPA’da uygulanan taş masajı, üç günlük 
yoga ve zihin egzersizleri programıyla 
destekleniyor. Ruhunuzu dinlendirecek, 
Nua Signature Masajı ile vücut ve ruhta 
denge sağlanıyor. Kaslar gevşiyor. 
Ardından jakuzide keyif çatmak da size 
kalmış…  

46 DERECEDE TERMAL SPA
Termal suyu seven gelenekselciler, 
yollarını Bursa’ya düşürün, Marigold 
Thermal Spa Hotel’i tercih edebilir. Tesiste 
bulunan Pithia Thermal Spa’nın şifalı 
termal suyu, bedeninizi  yüklerinden 
arındırmak, dingin bir ortamda kendinizle 
baş başa kalmak için ideal. Geleneksel 
hamam kültürünü özleyenlerin çok 
hoşuna gidecek bu deneyimde, SPA 
keyfinin ritüelleri ve Uzak Doğu’nun 
masajlarını da bir arada bulabilisiniz. 

Doğal bakım kürlerinin de uygulandığı 
merkezde, 46 derecelik termal havuzdan 
çıkıp, şok duşunun altına girerek, 
iliklerinize kadar canlanabilirsiniz. 
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EDREMİT KÖRFEZİ 
BOYUNCA BİR DUVAR 

GİBİ UZANAN, EGE 
DENİZİ’NİN KUZEY 

MARMARA İLE 
BULUŞMASINA TANIKLIK 

EDEN KAZ DAĞLARI, 
DÖRT MEVSİM ŞEHİR 

KAÇAKLARINI VE 
DOĞA TUTKUNLARINI 

AĞIRLIYOR. 
BÖLGENİN GİDEREK 

POPÜLERLEŞMESİYLE 
ARDARDA AÇILAN 

BUTİK OTELLER, 
OTANTİK HAVALARI, 

ORGANİK YİYECEKLERİ 
VE MUHTEŞEM 

MANZARALARIYLA SİZİ 
BEKLİYOR. EDREMİT’TE 

ÇAMLIBEL KÖYÜ, 
ÇANAKKALE’DE 

YEŞİLYURT VE ADATEPE 
KÖYLERİNDEKİ BUTİK 
OTELLER, AZ SAYIDA 
İNSANLA, DOĞANIN 

İÇİNDE SAKİN BİR TATİL 
GEÇİRMEK, SAĞLIKLI VE 

DOĞAL BESLENMEK İÇİN 
EN İDEAL YERLER

KAZ DAĞLARI’NIN 
BUTİK OTELLERİ
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Atmosferi büyüleyici
MANASTIRHAN BUTİK OTEL
Altınoluk yakınlarındaki Manastırhan, eski 
bir manastırdan otele dönüştürülmüş. 
Manastırhan, 18 odasıyla yılın 12 ayı 
hizmet veriyor. Denize iki kilometre 
mesafede bulunan otel yazlıkçılar kadar, 
doğa sporları tutkunlarını da ağırlıyor. 
İçinde yüzme havuzu, konferans ve 
toplantı salonu da bulunan otel, tarihi 
atmosferiyle büyülüyor.
Fener Mevkii, Manastır Çayı mevkii 
Edremit, Balıkesir 
0266 388 45 20

Yoga kursları veriliyor
ERGUVANLI EV
Erguvanlı Ev, Yeşilyurt Köyü’nde hizmet 
veren 18 yataklı bir butik otel ve kurs 
merkezi. Otel, köyün alt kısmındaki 
küçük bir vadinin yamacında bulunuyor. 
Çevresi çam ağaçlarıyla çevrili otel ismini, 
bahçesindeki erguvan ağaçlarından 
alıyor. Ön odalar ve terasları deniz gören 
Erguvanlı Ev, az sayıda insanla, doğanın 
içinde sakin bir tatil geçirmek, sağlıklı 
ve doğal beslenmek, yoga kurslarına 
katılmak, doğa yürüyüşleri yapmak, 
çevrenin tarihi ve turistik yerlerini  
görmek ve denizden yararlanmak 
isteyenleri bekliyor. 
Yeşilyurt Köyü, Ayvacık, Çanakkale
0286 752 56 76

Teras keyfi 
TAŞ TERAS BUTİK OTEL 
Taş Teras Butik Otel’de, birbirinden farklı 
tarzda dizayn edilmiş 6 oda bulunuyor. 
Odalardaki şömine romantik bir 
atmosfer hazırlarken, teras dağ ve deniz 
manzarasını bir arada sunuyor. Yöresel 
lezzetlerin sunulduğu Restoran Firuze’de 
kullanılan sebze ve meyveler Bam Teli Yol 
Konağı’nın özel bahçesinde yetiştiriliyor.
Yeşilyurt Köyü Ayvacık, Çanakkale
0286 752 66 66

AZ İNSAN       
BOL OKSIJEN:

Dayı’nın sığınağı 
ZEYTİNBAĞI OTEL 
Kaz Dağları’nın eteklerindeki Çamlıbel 
Köyü’nde, ünlü oyuncu Tuncel Kurtiz’e  
ait olan Zeytinbağı Otel bulunuyor. 
Edremit’in Güre Beldesi’nin 1 kilometre 
içinde yer alan otel, ağaçlarla kaplı, 
yemyeşil bir tepenin üzerinde. Kurtiz’in 
eşi Mened Kurtiz ve eşinin kardeşi Erhan 
Şeker’le birlikte işlettiği otelde 8 oda 
bulunuyor. Otelin bahçesinde türlü türlü 
sebzeler yetiştiriliyor. Ezel dizisindeki 
Ramiz Dayı karakteriyle ikinci baharını 
yaşayan Kurtiz, Kaz Dağları’na aşık 
olduğunu, eşine de bu aşkı kendisinin 
aşıladığını söylüyor. Zeytinbağı Otel,  
son dönemde ünlülerin de uğrak yeri. 
Çamlıbel Köyü, Edremit, Balıkesir 
0266 387 37 61 

Özel plajı var 
ÖNGEN COUNTRY HOTEL 
Öngen Country Hotel , Yeşilyurt Köyü’nün  
yerlisi olan Mehmet Öngen tarafından 
2000 yılında hizmete açıldı. Taş ve 
ahşabın başrolde olduğu otelde, 18 
standart oda, 6 süit oda bulunuyor. Ayrıca 
aynı bahçeye bakan 3’ü 4’er, diğer 3’ü 
de 2’şer kişilik olan 6 villa yer alıyor. 
Açık yüzme havuzu ve otelin 5 kilometre 
uzağında özel plajı da  
bulunan Öngen Country Hotel’in çim 
dinlenme teraslarında hamak keyfi 
yapmak da mümkün. 
Yeşilyurt Köyü, Küçükkuyu, Çanakkale
0286 752 24 34
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Romantik tatiller için 
ÇETMİHAN OTEL 
Bölgenin eski sakinlerinden Çetmihan 
Otel, 1993’te hizmete girdi. Geçtiğimiz 
bahar aylarında tadilata giren otel, 
dekorasyonundan, mutfağına kadar 
baştan aşağı yenilendi. Dört mevsim 
açık olan Çetmihan, yüzlerce yıllık çam 
ağaçları arasında bulunuyor. Körfez 
manzaralı 12 odasıyla hizmet veriyor. 
Edremit Havalimanı’na 30 dakika, 
Bandırma Feribot İskelesi’ne 2 buçuk 
saat uzaklıkta olan otelde sunulan ayva 
reçeli, asma yaprağı, ısırgan otu çorbası 
ve pırasalı börek gibi lezzetler, bahçeden 
toplanan malzemelerle yapılıyor. 
Yeşilyurt Köyü, Küçükkuyu, Çanakkale 
0286 752 61 69

18’nci yüzyıla dönüş 
HÜNNAP HAN 
Adatepe Köyü’nde bulunan Hünnap 
Han’da geleneksel tarzda dekore edilmiş 
9 oda ve bir süit bulunuyor. 18. yüzyıl 
Osmanlı dönemine ait Hacı Mehmet 
Efendi tarafından yapılan tarihi han, 
1997’den bu yana otel olarak hizmet 
veriyor. Otel ismini konağın avlusunda 
bulunan 180 yaşındaki Hünnap 
ağacından alıyor. Hünnap Han’ın tarihi 
atmosferi, Adatepe Köyü’nün bin tarihi 
yapıları, dağla denizin kucaklaştığı 
manzarasıyla burada gün boyu fotoğraf 
çekmek isteyeceksiniz. Otelde 60 kişilik 
kapalı yemek salonu, şömineli bar da 
bulunuyor. 
Adatepe Köyü, Küçükkuyu, Ayvacık, 
Çanakkale
0286 752 65 81

150 yıllık taş ev
MİSANLI OTEL 
Misanlı, milli park girişine en yakın köy 
olan Mehmetalan Köyü’nde bulunuyor. 
150 yıllık taş köy evinin resrore 
edilmesiyle oluşturulan otelde üç oda 
hizmet veriyor. Her köşesinde şöminelerin 
yandığı dağ evi tarzındaki otel, çam 
ağaçlarının bitip zeytin ağaçlarının 
başladığı noktada muhteşem bir  
manzara sunuyor. Oteldeki tüm 
yemeklerde, bu zeytinlikte yetişen 
zeytinyağı ve köyden temin edilen 
organik malzemeler kullanılıyor. Otelin 
yanından Zeytinli Çayı akıyor. Burası, 
yürüyüş yapmak için ideal bir parkur. 
Mehmetalan Köyü, No:39,  
Edremit-Balıkesir 
0266 377 18 80

Hong Kong fenerleri

Çin’deki sonbahar festivali renkli kutlamalara sahne oldu. Hong Kong’ta bir parkta kurulan dev fenerleri 
hayranlıkla izleyenler, bu anı ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmedi. Sonbahar festivali, Çin takvimine göre 

8’nci ayın 15’inci gününde yapılıyor. Bu tarih, güneş takviminde sonbahar ekinoksuna denk geliyor. 
Onbinlerce kişi, dolunayın altında düzenlenen renkli gösterilere eşlik ediyor.
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CARTIER, PARİS’TE BU YIL 25’NCİ 
KEZ DÜZENLENEN ANTİKA 
BİENALİ’NDE FRANCOIS-JOSEPH 
GRAF’IN TASARLADIĞI
64 PARÇALIK KOLEKSİYONUNU 
SERGİLEDİ. DEĞERLİ 
OBJELER VE ÖZEL TASARIM 
MÜCEVHERLERDEN OLUŞAN 
KOLEKSİYON, ŞİMDİYE DEK 
GÖRÜLMEMİŞ BİR DEKORDA 
BEĞENİYE SUNULDU

YARATICI 
GÜCÜN LÜKS ŞÖLENİ

160 yıldan daha uzun süredir 
mücevher uzmanlığıyla modern stilleri 
bir araya getiren Cartier, taleplerin 
gerekliliklerini, vizyonunu ve yaratım 
tutkusunu ileriye taşımayı seçiyor. İşte 
bu teknik ve stilistik mükemmeliyete olan 
adanmışlık, tasarımcılarla sanatkarların 
arasındaki işbirliği, bireysel mücevher 
ustalarının cesareti Cartier’in başarısını 
sürdürmesine ve kendini yenilemesine 
katkıda bulunuyor. 64 rengarenk 
parçadan oluşan bu koleksiyonla Cartier 
hareketteki ustalığını ve hayal kurma 
tutkusunu ön plana çıkarıyor. 

İlk başlarda sıradışı renklere ve 
kombinasyonlara dair inanılmaz bir iştah 
vardı. Bugün ise Cartier, Louis Cartier’nin 
o dönemde uzun zaman boyunca 
başarılamaz bir şey olarak addedilen 
mavi ile yeşilin karışımını kullanarak 
yarattığı ‘tavuskuşu dekoru’nu yeniden 
kullanıma sunuyor. Maison Cartier, bu 
mücevherde kullanılan ve hayranlık 
uyandırıcı 35.52 karat üçgen opalin 
etrafını akışkanlık ve hareket kazandıran 
yivli zümrütler, dizi elmaslar ve briolette 
kesim pırlantalarla sanatsal bir şekilde 
çevreliyor. 

Zümrüt Yunanca’da “pırıl pırıl mavi yeşil 
deniz”i tasvir etmek için kullanılan bir 
kelimedir; ayrıca zümrüt antik çağlardan 
beri sayısız mitolojik hikayeye ve 
efsaneye konu olmuştur. Bu iki eşsiz 
parçayla Cartier ebedi zümrüte olan 
saygısını sunuyor: zümrüt toplarla bezeli, 
üzeri oymalı zümrütle süslenmiş bilezik ile 
opalden kalbi olan elmas tüylü güzeller 
güzeli bir kuşu andıran geniş bir kolye. 
Gagasında taşıdığı bir parça meyve 
gibi görünen şey ise üzerinde sarı bir 
safir olan zümrüt ve elmaslarla bezeli bir 
püskül. 

DOĞANIN HAZİNELERİ
Cartier her zaman doğanın özünden, 
onun hayranlık uyandırıcı yaratımlarından 
ve renklerinden ilham almıştır: görkemli 
çiçekler, mağrur ve heybetli kedigiller… 
Sudan ve ışıktan yapılma mücevherler. 
Tüm bu yaratımlardan fışkıran hayat, 
pırıl pırıl ve zarif hareketlerle tıpkı bir 
ormandaki nehir ya da dağdan aşağıya 
dökülen bir şelale gibi akışkan ve doğal. 
İnciler Cartier geleneğinin her zaman 
önemli bir kısmını oluşturuyor. Hatta 
1920’lerde Cartier müşterilerinin bir 
çoğunu Rue de la Paix’deki butiğinin 

Salon des Perles (İnci Odası) kısmında 
ağırlardı. İnci ince işçilik ve bakım 
ister. İnci dizici, inciler mücevhere 
yerleştirilirken yardımcı olur, sonrasında 
da incinin dizildiği ipin ayarlamalarını 
yapmak için atölyeye bir kez daha geri 
gelir. Cartier efsanesinde de sık sık adı 
zikredilen, biraz da sihirli bir ad olarak 
kabul edilen “Madame Visage” ya da 
“Bayan Yüz”, Rue de la Paix’deki inci 
dizicidir. Eğlenceli, zarif ve sembolik 
anlamlar yüklü incinin rengi ışıkla 
büyünün oyunu gibidir. Kademe kademe 
aşağıya inen elmasların, narin altınlı 
incilerin ve safirlerin seçkin renklerle 
ihtişam yarattığı bu kolyede tatlı ve hoş 
tonlar, keyifli ve dingin feminenliğin 
ifadesi görülebilir. 

DOĞA BAŞROLDE
İlk başlarda Cartier’nin büyülü güzelliğini 
yansıtan mağrur, zarif ve feminen 
duruşuyla panter vardı. Sürekli değişen 
ve daima hareket halinde olan panter, 
tüm duruşuyla kendini özgürlüğe adamış 
Cartier kadınını çağrıştırıyor. Panter sık 
sık başrolde görünmesinin yanı sıra bu 
zerafet sembolü kedigil aynı zamanda 
rengarenk değerli tüylerini sergilemek 
için birbirleriyle yarışan tavuskuşlarına, 
flamingolara ve cennet kuşlarına yanında 
yer verir. Su mavisi safirler ve pastel 
renkli padparadscha safirleri bir araya 
getirilerek bu değerli hayvanlar yaratılır; 
hayalgücünün en önemli mücevhercisi 
olan Cartier de yeryüzündeki en nadir 
hammaddelerin arasında yer alan taşların 
ışıltısını ve güzelliğini onların üzerine 
bırakır. 

TURUNÇGİLLER
Mavi, yeşil, sarı, turuncu-kahverengi ya 
da şeftali pembesi… Eğlenceli, pastel 
tonlar, göze hitap eden şeker renkleri… 
Her yerde yazın tazeliğini anlatan  
küpeler, yüzükler ve kolyeler… O günkü 
ruh halinize göre ya da yalnızca o anın 
keyfini çıkarmak ya da başkalarını 
keyiflendirmek için takılabilecek 
gökkuşağının binbir rengi. Menekşe 
moruyla yeşilin, yeşille mavinin, pembeyle 
kırmızının bir arada kullanımı Cartier’in 
her zaman hedeflediği bir şeydir. 
Cüretkar ve esin kaynağı oluşturan bu 
mücevher, kullanılan taşları ve motifleri 
vurgulayan benzersiz bir harman 
sunmaktadır. Günümüzde Cartier’nin 
renk paleti cüretkar ve yenilikçi 
kombinasyonlar sunar. Doğadan ödünç 
alınan tüm bu renkler sürekli gelişen bir 
stil yaratılmasına katkıda bulunan öğeler 
arasındadır. 

UYGUN İNCELİK
1920’lerde yaşamış Hintli bir prense 
ait olan kolyenin bir benzeri, Cartier 
tarafından platin kullanılarak yeniden 
üretildi. Çağdaş ve feminen bir görüntüye 
sahip bu mücevher üzerinde kullanılan 
sıradışı taşlarla mükemmelliğin ve üstün 
becerinin sembolü, modern ve modern 
olduğu kadar da tutkulu kabul edilir. Tam 
ortasında yer alan nergis tonlarındaki 
üç büyük gül kesimli elmas, briolette 
kesimli tekli Hint elmasının üzerinde 
yükselmektedir; elmasın kesimiyle ortaya 
çıkan çoklu yüzeyinde etrafa sonsuz 
ışıltılar saçmaktadır.
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2011’DE PİYASADA
Bu konuda atak 
davranan ilk marka Louis 
Vuitton oldu. Fransız 
lüks markası, ortalama 
360 dolara satılacak, 
monogram iPad kılıfı 
hazırladığını duyurdu. 
2011’de piyasaya sürülmesi 
planlanan kılıflar, iki model 
olarak tasarlandı. Biri LV’nin 
klasik monogramı, diğeri de 
monochrom’u… Elbert bu 
kılıfların çok havalı görünmesinin  
yanı sıra işlevsel özellikleri de bulunuyor. 
Kıymetli iPad’inizi çarpmalara ve 
darbelere karşı koruyan gerçek deri LV 
kılıf, bir çok ünlü markaya da ilham vermiş 
gibi görünüyor. 

SIĞIR DERİSİNDEN ÜRETİLDİ
LV’nin açtığı yoldan giden markalardan 
biri de Salvatore Ferragamo. Sığır 
derisinden üretilen kılıflar, zarfa benzeyen 
tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Ünlü marka, 
kılıflarda yalnızca Avrupa’da yetiştirilen 
sığırların derisinin kullanıldığını açıklarken, 
kılıfın iç kısmında ekranın zarar görmesini 
engelleyen yumuşak Alcantara kumaşının 
tercih edildiğini belirtti. Siyah, turuncu ve 
yeşil renklerdeki iPad kılıfları, dünyadaki 
tüm Ferragamo butiklerinde 290-390 
dolar arasında değişen fiyatlarla satışa 
sunulacak. 

GIANNINI TASARLADI
Gucci ise rekabete, markanın kreatif 
direktörü Frida Giannini’nin tasarladığı 
kılıflarla katılıyor. Siyah deri ve neoprene 
deri seçenekleri bulunan kılıflar GG 
ablemi taşıyor. Çift G monogramlı kılıf, 
ekranın tam bittiği noktaya kadar cihazı 
kapatıyor. Bu yüksek stil Gucci ürünü, 
ekranı temiz tutuyor ve çiziklere karşı 
koruyor. Gucci.com adresinden 230 
dolara satılıyor. 

SINIRLI SAYIDA ÜRETİLDİ
Gelinlik tasarımlarıyla ünlü Oscar De La 
Renta’nın iPad kılıfı, daha çok bir “iPad 
cüzdanı” olarak nitelendirilebilir. Sınırlı 
sayıda üretilen bu ürünler, markanın 2011 
koleksiyonunda yer alıyor. Amblem baskılı 
deriden üretilen iPad cüzdanı, Oscar 
De La Renta elbise koleksiyonundaki 
ürünlerle uyumlu biçimde tasarlandı.  
290 dolardan satışa sunulacak  
ürünlerin, beyaz, taş, altın ve  
karanfil renkleri bulunuyor. 

KASIMDA ÇIKIYOR
İtalyan moda markası Trussardi’nin iPad 
kılıfları, leopar veya askeri kamuflaj 
deseni olarak iki seçenek sunuyor. Kasım 
ayından itibaren satışa sunulacak olan 
kılıflar, internet üzerinde ve Trussardi 
mağazalarında 300 dolarlık etikete sahip 
olacak. 

CHANEL YORUMU
Chanel de, iPad rekabetine katılan moda 
devleri arasındaki yerini sessiz sedasız  
aldı. Chanel butiklerinde satışa çıkan, 
Chanel logolu, kapitoneli deri kılıf, bin 
555 dolarlık fiyatıyla, Tod’s’un ardından 
en pahalı iPad kılıfı durumunda. İri bir 
cüzdan büyüklüğündeki  
kılıf, gece elbiseleriyle 
dahi uyum 
sağlayabilecek 
kadar şık bir 
görünüme  
sahip. 

EVRAK ÇANTASI GİBİ
Gucci, LV, Ferragamo iPad kılıfı yapar 
da, Dolce Gabbana geri durur mu? Ünlü 
İtalyan markası, kasım ayında satışa 
çıkacak özel tasarımlı iPad kılıflarının 
müjdesini geçtiğimiz aylarda vermişti. 
Siyah deri ve gümüş metalik olmak üzere 
iki renk seçeneği bulunan fermuarlı kılıflar, 
trend takipçilerinin alışveriş listelerinin ilk 
sırasına yerleşti bile. Stefano Gabbana, 
D&G iPad kılıfının yalnızca cihazı 
taşımak için tasarlanmadığını, ürünün 
aynı zamanda kartvizitlik, cüzdan ve 
iPhone kılıfı olarak da kullanılabileceğini 
söyledi. Kılıfın içinde bir de çeşitli belge 
ve kalemlerin konulabileceği, çıkarılabilir 
bir bölme bulunuyor. Bu özellikleriyle 
D&G’nin tasarımı, kılıftan çok, iPad 
sahipleri için mini bir evrak çantası 
görünümünde…

TRENÇKOTUNUZLA UYUMLU
Burberry’nin ikonik ekose desenini 
taşıyan iPad kılıfı, iPad’in kendisinden 
bile daha pahalı olmasına rağmen, İngiliz 
markasının tutkunları 
tarafından büyük 
ilgi görüyor. 
iPad’inizi 
her türlü 
darbe, kaza ve 
hava şartına karşı 
koruyan deri kılıf, 
evrak taşımak için ayrı bir bölüme 
de sahip. Üç bölümden oluşan fermuarlı 
kılıf, burberry.com sitesinden satın 
alınabiliyor. Fiyatı 450 dolar. 

İŞ DÜNYASININ GÖZDESİ
Yves Saint Laurent, sade ancak dikkat 
çekici kılıf tasarımıyla özellikle iş 
dünyasına hitap ediyor. 795 dolar fiyat 
etiketiyle YSL butiklerinde  
satışına başlanan kılıflar, altın sarısı  
Y amblemiyle dikkat çekiyor. Siyah 
deriden hazırlanan kılıf, markanın Chyc 
Bag’ini anımsatıyor. 
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IPAD’İNİZE ÜNLÜ TASARIMCILARIN ELİ DEĞSİN İSTER MİSİNİZ? TIPKI iPOD 
VE iPHONE’DA OLDUĞU GİBİ iPAD DE PİYASAYA ÇIKAR ÇIKMAZ, MODA 
DEVLERİ BU TEKNOLOJİ HARİKASI İÇİN AKSESUVAR TASARLAMA YARIŞINA 
GİRDİ. BİRBİRİNDEN GÖSTERİŞLİ, ÖZEL KILIFLAR HEM KIYMETLİ iPAD’İNİZİ 
DARBELERDEN VE ÇİZİKLERDEN KORUYOR, HEM DE ÇOK HAVALI GÖSTERİYOR. 
LOUIS VUITTON, GUCCI, FERRAGAMO, CHANEL VEYA DOLCE&GABBANA’NIN 
iPAD KILIFLARI, SEÇENEKLERİNİZDEN SADECE BİR KAÇI…  

iPAD’INIZ İÇİN 

10GÖZ ALICI 
KILIF

DÜNYANIN EN PAHALISI 
Çanta ve ayakkabılarıyla ünlü İtalyan 
markası Tod’s, iPad için tasarlanmış 
en pahalı kılıfı piyasaya sunmaya 
hazırlanıyor. 4 bin 900 dolara 
satılan Tod’s kılıflar, timsah derisiyle 
hazırlanmış. 16 GB’lık iPad’ten 
tam 10 kat daha yüksek fiyata 
satılan kılıf, İtalya’da el işçiliğiyle 
üretiliyor. Dünyanın en yumuşak 
timsah derisinin kullanıldığı kılıflar, 
kahverengi, mavi ve ten rengi olarak 
tasarlandı. Kılıflar, dünyanın dört 
bir yanındaki Tod’s mağazalarında 
kasım ayında satışa sunulacak. 
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KENDİNE ÖZGÜ 
TASARIMLARIYLA 

ERKEK GİYİMİNE YENİ 
BİR SOLUK GETİREN 

MODACI HATİCE GÖKÇE 
YENİ KOLEKSİYONUNDA 
19’NCU YÜZYIL PROTEST 

GENÇLİK HAREKETİNİ 
ATEŞLEYEN JÖN 

TÜRKLER’İ ANLATTI.
 TARİHİ ÖNCE PODYUMA 
SONRA DA SOKAKLARA 

TAŞIDI

TARİH SAYFALARINDAN 
PODYUMA

Cesur tasarımlarıyla erkeklerin de kadınlar 
kadar cezbedici olabileceğini kanıtlayan 
Hatice Gökçe, Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi mezunu bir modacı. 1998 
yılında kendi adıyla tasarım atölyesini 
kurduğu günden beri özellikle erkek 
modasında alışıldık kodları sorgulayan 
deneysel bir tarzı benimseyen, erkek 
giyimine avangard bir yaklaşımda bulunan 
Gökçe, Moda Tasarımcıları Derneği’nin 
(MTD) kurucusu ve yönetim kurulu üyesi 
olmasının yanı sıra, ünlü markalara 
danışmanlık hizmeti de veriyor. 1999 
yılında Japonya’da düzenlenen yarışmada 
Unique Design (Özgün Tasarım) ödülünü, 
1998’de Türkiye’de katıldığı yarışmada 
erkekler için hazırladığı koleksiyonu ile 
En İyi Tasarım ödülünü alan ünlü modacı, 
1999’dan bugüne Bread & Butter, Tokyo, 
CPD Dusseldorf, Pret a Porter fuarlarında 
sergilediği koleksiyonlarıyla dikkatleri 
üzerine çekti. Avrupa moda haftalarına, 
“Işığa Övgü”, “Authorize”, “Angel 
Dust” “Invincible” ve “The Other” gibi 
koleksiyonları ile katılan Gökçe’nin cesur 
tarzı, Avrupalıların da beğenisini kazandı. 
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TARİHÇİLER KADAR MODA  
İÇİN DE ÖNEMLİ
Toplam 90 parçadan oluşan yeni 
koleksiyonu Jön Türkler’i ilk olarak, 
İstanbul Fashion Week 2010’da 
sergileyen Gökçe, neden Jön Türkler’i 
kendisine rehber seçtiğini şöyle  
anlatıyor: “Bu konuyu seçme sebebim 
Jön Türkleri sadece tarihçilerin  
ilgilendiği bir konu olmaktan çıkarmak 
belki de.  Özgürlükçü fikirleri savunan 
ve bunun için çabalayan edebi, siyasi, 

kültürel anlamda dönemine ciddi katkıları 
olmuş büyük bir oluşumun, döneminin 
giyimi hakkında bilgili, takipçi olduklarını 
biliyoruz. Benim için en önemli nokta 
bu” Jön Türkler, Batıda eğitim görmüş 
genç Osmanlılardı. II. Meşrutiyet’in ilan 
edilmesinde etkili olmuşlar ve Batı tarzı 
giyinmeyi benimsemişlerdi.

JÖN TÜRKLER’İ MODERNİZE ETTİ
19. yüzyılda protest gençlik hareketi 
olarak ortaya çıkan ve verdikleri 

“Bu konuyu seçme sebebim Jön Türkleri sadece tarihçilerin  
ilgilendiği bir konu olmaktan çıkarmaktı belki de... Özgürlükçü fikirleri 

savunan ve bunun için çabalayan, edebi, siyasi, kültürel anlamda
 dönemine ciddi katkıları olmuş Jön Türkler’in, giyim hakkında da bilgili

 ve takipçi olduklarını biliyoruz”
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“Erkek giyimi sosyal baskıyla şekillendiği için doğal olarak 
alışılmış bir kalıp var. O kalıbın dışına çıktığınızda her şey 
feminen algılanıyor. Zaten dünyada erkek giyimi hep kadın 
giyiminden esinlendi. Kumaşlar, desenler onlar için yapıldı, 
erkeklere de kullanıldı. Kadın giyiminde artık yapılabilecek her 
şey yapıldı ve şimdi erkekler keşfedildi”

mücadeleyle siyasi, askeri, edebi, 
fikri pek çok alana damgasını vuran 
Jön Türkler’in yenilikçi isteklerinin yanı 
sıra bütünü korumaya özen gösteren 
tavırlarından oldukça etkilendiğini 
söyleyen ünlü modacı, o dönemi 
doğrudan yansıtan tasarımlar yerine, 
modernize edilmiş kıyafet ve  
aksesuvarlar sunuyor. Erkek 
koleksiyonunun yanı sıra kadın 

koleksiyonunun da bulunduğu Jön 
Türkler, İstanbul Fashion Week’in en 
dikkat çeken defilelerinden biri olmuştu.
‘Erkek modacısı’ olarak tanınan Gökçe, 
erkek giyiminin de artık en az kadın  
giyimi kadar öne çıktığını belirtiyor ve 
“Erkek giyimi sosyal baskıyla şekillendiği 
için doğal olarak alışılmış bir kalıp var. 
O kalıbın dışına çıktığınızda her şey 
feminen algılanıyor. Zaten dünyada erkek 
giyimi hep kadın giyiminden esinlendi. 
Kumaşlar, desenler kadınlar için yapıldı, 
erkeklere de kullanıldı. Kadın giyiminde 
artık yapılabilecek her şey yapıldı ve 
şimdi erkekler keşfedildi. Kadında olan 
çeşitlilik erkekte yoktu, artık başladı” 
diyor.  

ERKEK VÜCUDUNU TANIMIYORUZ
Terzi bir annenin kızı olan ünlü modacı, 
verdiği bir röportajda master tezini 
erkek giyimi üzerine yaptığını söylemişti: 
“Daha üniversiteye gitmeden planlarımı 
yapmıştım. Dünyada üniversitelerde 
erkek giyimiyle ilgili bölümler var. 
Türkiye’de bu konuda master tezi bile 
yok. Zaten Türkiye’de ithal edilmiş bir 
giyim kültürü var. Biz Türk erkeklerinin 
ölçüsünü bile bilmiyoruz. Tanımadığımız 
bir vücuda kıyafet satıyoruz. Bu yüzden 
master tezimde Türk erkeklerin ölçü 
haritasını çıkartıyorum” diyor. 

Erkek giyimine kattığı yenilikçi anlayışla tanınan 
Hatice Gökçe, yeni koleksiyonunda kadınları 
da tarihi bir yolculuğa çıkarıyor... 
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Danimarkalı mimar Christian Bay 
Jorgensen, Hollywood’la ilgili hayaller 
kuruyor. Ancak onun hayali, ünlü bir 
film yıldızı olmak değil. 28 yaşındaki 
mimar projesini hayata geçirebilirse, Los 
Angeles’ın simgesi olan ünlü Hollywood 
yazısı lüks bir otele dönüşecek! 
Jorgensen, bu ikonik simgenin her harfine 
odalar inşaa etmek ve misafirlerine 
muhteşem bir Kaliforniya manzarası 
sunan çok farklı bir otel yaratmak istiyor. 
14 metre uzunluğunda, 9.4 metre 
genişliğindeki harfleri iki katı büyüterek, 
10 katlı bir otele dönüştürmek isteyen 
mimar, otele bir de gözlemevi kurmayı 
planlıyor. 

OSCAR TÖRENİ BURADA YAPILABİLİR
“Hollywood yazısının hayranıyım. 
Amerika’nın kullanılmayan bölgeleriyle 
de yakından ilgileniyorum” diyen Bay-
Jorgensen, yaptığı tasarımda oteli 
harflerin arkasına saklayacağını, bu 
nedenle yazının bulunduğu tepenin 
görüntüsünde hiç bir değişiklik 
olmayacağını söylüyor. 

“Bu otel, Golden Globe ve Oscar gibi 
törenleri düzenlemek için ilginç bir adres 
olabilir. Yazının geleceği bu otelde” diyen 
genç mimar, otelin şehre büyük bir gelir 
kaynağı yaratacağını da düşünüyor. 
Bölgenin simgesi olan Hollywood yazısı 
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DÜNYANIN EN ÜNLÜ 9 
KARAKTERİ, SİNEMANIN 
BAŞKENTİNİN SİMGESİ, 

VALİ ARNOLD 
SCHWARZENEGER’İN 

DEYİMİYLE 
‘LOS ANGELES’IN EYFEL 

KULESİ’… GENÇ BİR 
DANİMARKALI MİMAR, 

ÜNLÜ ‘HOLLYWOOD’ 
YAZISININ SAHİP OLDUĞU 

BU SIFATLARIN YANINA 
ŞİMDİ ‘DÜNYANIN İLK 

HARF OTELİ’Nİ DE 
EKLEMEK İSTİYOR. 

CHRISTIAN BAY-
JORGENSEN’İN PROJESİNİ 

HAZIRLADIĞI 308 ODALI 
KONSEPT OTEL, İKONİK 

YAZININ ARKASINA 
GİZLENECEK   

HOLLYWOOD 
KANATLARIMIN 
ALTINDA! 

konusunda Los Angeles halkının çok 
hassas olduğunun farkında olduğunu 
da belirten Bay-Jorgensen, “İnsanların 
korktuğunu biliyorum. Bu fikrimin, 
Hollywood Tepesi’ni Disneyland’e 
çevirmesinden endişe ediyorlar” diyor. 

SİNEMACILAR YOK OLMAKTAN 
KURTARDI
Hollywood tepesinde bulunan yazı, henüz 
kısa süre önce yok olmaktan kurtarılmıştı. 
Buradaki özel arazi sahipleri, tepeye 
lüks evler inşa etmek isteyen Şikago 
merkezli bir şirkete, Hollywood yazısının 
da bulunduğu araziyi satmak üzere 
anlaşmıştı. Şirket satışın gerçekleşmesi 
halinde, 87 yıllık yazının yıkılacağını 
açıklamıştı. Ancak ünlü yönetmen Steven 
Spielberg, aktör Tom Hanks, Motion 
Pictures Stüdyoları, Tiffany and Co, petrol 
kralı J. Paul Getty’nin torunu Aileen Getty 
gibi bağışçılar, 9 ikonik harfi kurtarmak 
için gerekli parayı toplayarak, arazinin 
satılmasını engellemişti. Kaliforniya Valisi 
Arnold Schwarzenegger, ‘Los Angeles’ın 
Eyfel Kulesi’ dediği yazı için, 50 eyalet 
ve 10 farklı ülkeden bağış toplandığını 
açıkladı. Son olarak Playboy’un patronu 
Hugh Hefner’in yaptığı 900 bin dolarlık 
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REKLAM TABELASI OLARAK 
KULLANILDI
İlk olarak 1923 yılında 
“Hollywoodland” olarak Cahuenga 
Tepesi’ne yerleştirilen yazı, bir emlak 
şirketi tarafından reklam tabelası 
olarak yaptırıldı. O dönemde 
binlerce lamba kullanılarak 
aydınlatılan yazı, bulunduğu tepenin 
satılmasıyla birlikte bakımsızlıktan 
yıkılacak hale geldi. 1944’te 
Los Angeles şehri, yazının da 
bulunduğu 455 dönümlük araziyi 
geri aldı. Film endüstrisiyle uyumlu 
olması açısından, sonundaki 4 harf 
atıldı ve üzerindeki aydınlatma da 
devre dışı bırakıldı. 1970 yılında 
düzenlenen kampanya ile, 9 bağışçı 
birer harfin bakımını üstlendi. 27 
bin 777’şer dolar ödeyerek, harfleri 
tamir ettirdiler. 

GENÇ AKTRİSİN İNTİHARI
Melekler Şehri’nin girişinde 
milyonlarca turisti karşılayan, 
ışıltılı gösteri dünyasının en bilinen 
simgesi olan yazı, 1932 yılında 
dramatik bir olaya da sahne 
olmuştu. Genç Galli aktris Peg 
Entwistle, film yapımcıları tarafından 
reddedilince. H harfinin üzerine 
tırmanıp, 14 metre yükseklikten 
kendini boşluğa bıraktı. 24 
yaşındaki Entwistle, intiharının 
ardından ‘Hollywood yazısı kızı’ 
olarak tarihe geçti. 

bağışla birlikte, arazinin inşaat şirketine 
satılması durdurulmuş, toplanan 12 
milyon dolar bağışla, yazının bulunduğu 
bölge, kamu arazisi olarak kalmaya 
devam etmişti. 

SADECE BİR HAYAL Mİ?
Bay-Jorgensen, tüm dünyanın en bilindik 
simgelerinden biri olan bu yazının otele 
dönüştürülmesi halinde kimliğinden 
hiç bir şey kaybetmeyeceğini söylüyor. 
Mimara göre, bu 9 ünlü harf yine 
hayaller ve ışıltılar dünyası Hollywood’u 
simgeleyecek ancak bundan böyle 
yakınında yürüyüş yapılabilen, terasından 
LA gökyüzünün izlenebildiği bir yapı 
haline gelecek. 

Genç mimarın projesine değişik 
tepkiler geliyor. Büyük bir kesim ‘Bir 
mimarın görüşünden daha fazlasına 
dönüşemeyecek bir proje” olarak 

değerlendirirken, projeyi coğrafi açıdan 
olanaksız bulanlar da var. Güneybatı 
cepheli yazının arkasında kurulacak 
bir otelin, günün büyük kısmında 
dev harfler nedeniyle hiç güneş ışığı 
almayacağı söyleniyor. Ancak bulunduğu 
bölgeyi turizme kazandıracak olması 
nedeniyle projeyi internet ortamında 
destekleyenlerin sayısı da az değil…

--

Kuş bakışı sanat

Japonya’nın ünlü alışveriş sokağı Marugamemachi, dünyaca ünlü markaların mağazaları, şık restoranları 
ile göz alırken, bisikletlileri ve sokak satıcılarıyla bir o kadar da rahat bir ortam sunuyor.  Sokakta yürürken, 
ayaklarınızın altına gizlenmiş sanat eserlerini fark edemiyorsunuz. Üst katlara çıkıp, Marugememachi’yi kuş 
bakışı incelediğinizde Japon sanatçı Takeshi Kawashima’nın dinamik sanat eserlerini gözlemleyebiliyorsunuz… 

klik!
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16 KEZ BRIT AWARDS, 
7 KEZ ECHO AWARDS 
KAZANARAK REKOR 
KIRAN, 2 KEZ GRAMMY’E 
ADAY GÖSTERİLEN, 
ALBÜMLERI 70 
MİLYONDAN FAZLA 
SATAN, BU BAŞARISIYLA 
ÜLKESİ İNGİLTERE’DE 
TARİHE GEÇEN BİR POP 
YILDIZI. BİR GÜNDE 
1.6 MİLYON ADET 
KONSER BİLETİ SATARAK 
GUINNESS REKORLAR 
KİTABI’NA GİRMİŞ BİR 
MÜZİSYEN. 80 MİLYON 
STERLİNLİK SERVETİYLE, 
BİR MÜZIK MİLYONERİ. 
İŞTE, KARİYERİNİN 
20’NCİ YILINI KUTLAYAN 
ROBBIE WILLIAMS...

POSTMODERN 
İŞADAMI

“Pub’daki en eğlenceli tip, uslanmaz 
bir ilgi arsızı, sigara tiryakisi, süper zeki 
olmasına rağmen eğitim sistemi tarafından 
dışlanmış bir beyin, doğal kompülsif, fit ve 
herkes ona bayıldığı sürece minik seksi 
oyunlar oynamakta sakınca görmeyen 
bir şımarık”… Observer’a 2005 Ekim’inde 
verdiği röportajda, kendisini böyle 
tanımlıyordu Robbie Williams. 

Henüz 16 yaşındayken başladığı  
müzik yolculuğunda 20 yılı geride  
bırakan ünlü yıldız, aradan geçen  
sürede müzik dünyasını alt üst eden 
rekorlara imza atıp, hatrı sayılır bir de 
servet yaptı. Sunday Times’ın “2010’un 
En Zengin 50 Müzisyeni” listesinde 
28’nci sırada yer alan Robbie, 80 milyon 
sterlinlik servetiyle ülkesi İngiltere’nin en 

çok kazanan pop starları arasındaki yerini 
korudu.  

1995’te ayrıldığı grubu Take That’e 
geri dönüşünden 10 milyon sterlin 
daha kazanacak olan yıldız, müzik 
piyasasındaki 20’nci yılını bu  
sonbaharda piyasaya çıkan In  
And Out Of Consciousness: The Greatest 
Hits 1990-2010 isimli albümüyle kutluyor. 
Eğlence sektörünün diğer alanlarına da  
el atan ünlü yıldız, “We Sing Robbie 
Williams” isimli bir de bilgisayar oyunu 
çıkardı. Nordic Games tarafından 
hazırlanan karaoke oyununda,  
Robbie’nin 25 hit parçası bulunuyor. 
Nintendo Wii’de oynanabilecek oyun, 
şarkıcının yeni albümüyle birlikte ekim 
ayında raflardaki yerini alıyor. 
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Göz alıcı bir solo kariyerin, bir numaraya 
yükselen şarkıların, sayısız platin 
plağın sahibi bu yıldız, kimi zaman 
çevresindekiler tarafından ‘tuhaf’ olarak 
tanımlanmasına hiç aldırmıyor. 

“Milyonlarca hayranı olan bir yıldız 
ama kalabalık bir ortama girince panik 
atak yaşıyor. Ünlü olmayı, akvaryumda 
yaşayan bir Japon balığı olmaya 
benzetiyor. Ancak çok ironiktir ki, 
yaşadığı daire boydan boya camla kaplı! 
Penceresinin önünde dev bir teleskop 
duruyor. Bu teleskopla gözetlediği 
komşularına hayali isimler, meslekler, 
tanışma hikayeleri yazdığını söylüyor. 
Tanınmama konusunda obsesif. Dağ 
kulübesine bile gittiğinde, yerel insanların 
onu takip ettiğini düşünüyor. Yalnızlıktan 
küçük bir çocuk gibi korkuyor ama sanki 
yalnız kalmak onun kaderi” 
Robbie ile geçirdiği hafta sonunu 
‘hayatının en tuhaf 48 saati’ olarak 
tanımlayan İngiliz Angie Bowness, ünlü 
yıldıza dair gözlemlerini işte böyle dile 
getiriyor. 

16’LIK POP STAR 
Hikayenin en başına dönecek olursak; 
annesi ve babası, henüz 3 yaşındayken 
boşanan Williams, okulda ‘sınıfın 
palyaçosu’ olarak ün yapmıştı. Lisede 
neredeyse tüm derslerinden başarısız 
olunca, okulunu bitiremedi. Bir mağazada 
satış görevlisi olarak çalışmaya başladı. 
Annesi, bir erkek müzik grubu için 
seçmelerin açılacağını duydu ve 
Robbie’yi şansını denemesi için ikna etti. 

Şarkı söylemek konusundaki yeteneği 
sayesinde, 1990’da Take That grubuna 
dahil oldu. Henüz 16 yaşındaydı ve 
grubun en genç üyesiydi. 
90’larda Amerika’yı sallayan grup New 

BUNU BILIYOR MUYDUNUZ?
Robbie Williams’ın, 2003 
ağustosunda Knebworth 
Park’ta verdiği konser, 375 
bin seyirci ile, İngiltere’de 
düzenlenen en büyük pop-rock 
konseri olarak tarihe geçti

Kids On The Block’a İngilizler’in bir 
cevabı olarak kurulan Take That, 1992’de 
yayınlanan ilk albümleri Take That and 
Party ile Ada’da müzik listelerini adeta 
yerinden oynattı. 1993’te It Only Takes a 
Minute ile birinci sıraya yerleşen grup, 
tam 7 şarkı ile zirveye çıkmanın keyfini 
yaşadı. 

Arızastar Robbie’nin, 1995’te gruptan 
ayrılması da bir hayli olaylı oldu. 21 
yaşındaki yıldızın, grubun MTV Avrupa 
Müzik Ödülleri’nde vereceği konserden 
bir gün önce, aşırı dozda uyuşturucu 
aldığı ortaya çıktı. Uyuşturucu komasının 
eşiğinden dönmesi üzerine ipler koptu. 
Ancak Robbie, gruptan ayrılmasının 
nedenini, müzikal fikirlerinin diğer üyeler 
tarafından ciddiye alınmaması ve onun 
şarkılara daha çok hip hop ve rap öğeler 
katmak istemesi olarak açıkladı. Grup, 
Robbie’nin yokluğunda çıktıkları ‘Nobody 
Else’ başlıklı turneyi tamamladı. 

Ancak, can damarlarından biri kopan 
Take That, Robbie’siz çok dayanamadı. 
Grup, 5 yıllık ömrünü 13 Şubat 1996’da 
yani, Robbie’nin 22’nci yaş gününde 
noktaladı.  Ayrılığın ardından en çok 
merak edilen şey, genç yıldızın yoluna 
tek başına devam edip etmeyeceğiydi. 
Bir yandan Take That’ten ayrılışının yasal 
yükümlülükleriyle uğraşan Robbie, bu 
dönemde George Michael’ın ‘Freedom’ 

isimli parçasını cover’layarak ilk single’ına 
imza attı. UK Singles Chart’ta iki 
numaraya kadar çıkan parça, Michael’ın 
seslendirdiği orijinal versiyonunu 26 sıra 
geride bıraktı. 1997’de ikinci single’ı ‘Old 
Before I Die’ı yayınladı. Yine ikinci sıraya 
yükseldi. 
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SON 25 YILIN EN İYİ SINGLE’I
Hemen ardından gelen ilk albüm Life 
Thru a Lens, İngiltere albüm listesinde 1 
numaraya yükseldi. Bir sonraki single’ı 
‘Angels’ ise, Robbie’nin gelmiş geçmiş 
en büyük hit’i oldu. 2005’te İngiliz pop 
fan’ları, bu single’ı “Son 25 yılın en 
iyi single’ı” seçerek, çılgın Robbie’yi 
onurlandırdı. 

Takip eden yıllarda Robbie Williams, 
dünyanın tartışmasız en büyük pop 
starları arasına adını yazdırdı. Avrupa’yı 
rüzgarıyla kasıp kavururken, Amerika’da 
aynı başarıyı yakalayamayan Robbie, 
Escapology ile ABD’de yalnızca 43’üncü 
sıraya kadar yükselebildi. 

Avrupa’daki başarısıyla istatistikleri alt 
üst eden yıldız, 1996’dan bugüne, 1 
numaraya yükselen 7 hit albüm ve top 
10’da yer alan 22 hit single yayınladı. 
Escapology’den sonra uzun süredir 
birlikte çalıştığı söz yazarı Guy Chambers 
ile yollarını ayırdı. Chambers ile yaşadığı 
ayrılığın, Robbie’nin popülaritesinden 
çok şey götüreceği söylense de, şarkıları 
zirveden inmemeye kararlıydı. 2006’da 
gelen 7’nci solo albüm Rudebox, 

Robbie’nin kariyerinin en düşük satış 
rakamına sahip albümü oldu. 2009 
eylül’ünde yayınladığı ‘Reality Killed the 
Video Star’da Robbie ve Guy Chambers, 
yeniden birlikte çalışmaya başladı.

Robbie’nin hayranlarına son sürprizi, 
olaylı bir şekilde ayrıldığı Take That’e 
geri dönme kararı almasıydı. 15 yıl 
sonra, 5 üyesiyle birlikte yeniden albüm 
yapmaya karar veren grup üyeleri, 
yıllarca konuşmadıkları Robbie’yi de 
yeniden bağırlarına bastı. Grubun, yeni 
albümünün kasım ayında piyasaya 
çıkacağı açıklandı. 

TAKE THAT… YENİDEN
Gary Barlow, Howard Donald, Jason 
Orange, Mark Owen ve tabii ki Robbie 
Williams’tan oluşan fantastik 5’li, 15 
yıl aradan sonra bir araya gelmelerini 
gelecek yaz çıkacakları dünya turnesiyle 

kutlayacak. Söz konusu turne ve bir 
albüm için, her grup üyesi yaklaşık 20 
milyon dolar alacak. Bu geri dönüşü, 
“Beşimiz yeniden aynı odada buluşunca 
çok heyecanlandım. Sanki eve geri 
dönmüş gibi oldum” diyerek açıklayan 
Robbie, bu birleşmenin yalnızca bir yıl 
süreceğinin altını çizdi. 

Robbie’yi böylesine heyecanlandıran  
tek şey, Take That rüyasının geri  
dönüşü değil elbette. 4 Ekim’de yeni 
single’ı Shame’i piyasaya sürmeye 
hazırlanan şarkıcı, Take That’teki  
kankası Gary Barlow’la birlikte  
yazıp, düet yaptıkları şarkının bomba 
etkisi yaratacağına inanıyor. İkiliyi, 
1995’teki ayrılığın ardından ilk kez bir 
araya getiren şarkı, Robbie’nin  
11 Ekim’de çıkacak 39 şarkılık  
Best Of albümü “In & Out of 
Consciousness”ta yer alıyor. 

AYDA BENİM İSVİÇRE ÇAKIM 
Konserler, ödül törenleri, dünya 
turneleri ile geçen yıllarda, aşkı 
da bir çok farklı güzelde aradı 
Robbie. Geri Halliwell, Nicole 
Appleton, Nicole Kidman, Tania 
Strecker, Rachel Hunter, Valerie 
Cruz, Melanie C, Natalie Imbruglia, 
Cameron Diaz, Andrea Corr, 
Jacqueline Hamilton-Smith, Joely 
Richardson, Anna Friel gibi bir çok 
ünlü kadınla birlikte olduktan sonra, 
Türk asıllı Amerikalı aktris Ayda 
Field’a gönlünü kaptırdı.

Ayda ile ortak arkadaşlarının 
ayarladığı bir buluşmada tanışan 
Robbie, ilk bakışta Ayda’yı ‘Hamile 
ve deli bir kadın’ sandığını söylüyor. 
2007’nin ocak ayında başlayan 
ilişki, üç yıl süren tutkulu bir 
aşka dönüşürken, “Artık etrafta 
koşuşturan küçük maymunlar 
istiyorum” diyen Robbie, sevgilisine 
Avustralya’da katıldığı bir radyo 
programında evlenme teklif etti. 

80 milyon sterlin’i aşan servetiyle 
Ayda’nın hiç mi hiç ilgilenmediğini 
söylerken, aralarındaki aşkın 
uzun soluklu olmasının sırrını da 
ağzından kaçırıyordu: Kavga 
edecek hiç bir şeyimiz yok. Ona 
yüzde 100 güveniyorum. O benim 
İsviçre çakım gibi. İyi anlaşıyoruz 
ve birbirimizi güldürüyoruz. 

“Beşimiz 15 yıl aradan sonra yeniden aynı  
odada buluşunca çok heyecanlandım.  

Sanki eve geri dönmüş gibi oldum ama bu 
birleşme yalnızca bir yıl sürecek”
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SİZ DE TRAFİKTE SIKIŞIP KALDIĞINIZDA,  
BİRDEN GÖKYÜZÜNE HAVALANDIĞINIZI MI  
HAYAL EDİYORSUNUZ? ÜSTELİK DE SON DERECE
LÜKS BİR HELİKOPTERİN İÇİNDEN, YOLDA  
ÇARESİZCE BEKLEYEN OTOMOBİLLERİ 
SEYREDİYORSUNUZ. İŞTE GERÇEKTEN AYAKLARINIZI 
YERDEN KESECEK, AKLINIZI BAŞINDAN ALACAK  
BİR ŞEY: MERCEDES EC 145! 

MERCEDES 
ŞİMDİ GERÇEKTEN 
UÇURUYOR!
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Alıştığımız Mercedes stili lüksü havacılığa 
taşımaya karar veren Mercedes Benz, 
Eurocopter işbirliğiyle ürettiği ilk 
helikopter modelini görücüye çıkardı. 

Mercedes Benz EC 145’i herhangi bir 
helikopterden farklı kılan pekçok özelliği 
var. Bunlar ne mi? En önemlisi  
Mercedes-Benz imzası taşıyor olması. 
Mercedes R serisi otomobillerden 
izler taşıyan EC145 Eurocopter, tıpkı 
otomobilde olduğu gibi, koltuk ve iç 
mekan dizaynında ultra lüks özellikleriyle 
öne çıkıyor. 

Helikopterin multi fonksiyonel iç tasarımı, 
yine otomobildeki gibi bolca ahşap, 
deri, aydınlatma ve Mercedes logolarıyla 
donatılmış. 8 kişilik bir kabine sahip olan 
Eurocopter’in zemininin ahşap olması, 
ona elegan bir hava katıyor. 

KİŞİSELLİK ÖN PLANDA
Genellikle limuzinlerde kullanılan 
transparan bölme, Eurocopter’de de 
karşımıza çıkıyor. Bu bölme, helikopterin 
şanslı yolcularını kokpitten ayırıyor.  
Geçtiğimiz mayıs ayında ilk olarak 
Cenova’da düzenlenen Avrupa İş 
Havacılık Fuarı’nda  görücüye çıkan EC 
145, Mercedes Benz’in İtalya’nın Como 
bölgesindeki ‘İleri Tasarım Stüdyosu’nda 
yaratıldı. 

Mercedes Benz Tasarım Bölümü Başkanı 
Prof. Gorden Wagener, “Eurocopter ve 
Mercedes Benz, mükemmel bir çift oldu. 
İki şirket de trend belirleyen ürünler ve 
yeniliklere imza atıyor. Mercedes stilini, bu 
ilk helicopter modelimize yansıttığımız için 
çok memnunuz. Lüks tutkumuz, EC 145’in 
her yerinde hissediliyor” diyerek anlatıyor, 
bu ilk helicopter maceralarını…

SINIFINDA TEK 
‘Mercedescopter’ sadece lüks değil, 
aynı zamanda oldukça ferah ve esnek 
bir araç. Sınıfının 8 yolcu taşıyabilen tek 
aracı olan EC145’in kabin diziliminde 
Mercedes’in R sınıfı araçlarının iç 
tasarımından ilham alındı. Raylı sistem 
üzerine yerleştirilen koltuklar, ihtiyaç 
olduğunda valizlere kolayca yer 
açılabilecek şekilde tasarlandı. 
Soğutucu, bardak tutucu ve masa 
olarak kullanabilen üç amaçlı kutuların 
da yer aldığı iç mekanda, 15 inç’lik 
LCD monitörler ve DVD player’lar da 
bulunuyor. İç mekan, hem iş seyahatleri 
hem de özel geziler için büyük esneklik 
sunuyor. Kuyruk kısmında bulunan ekstra 
depolama alanı, golf malzemelerinden 
elektronik aletlere, bisikletten sörf 
tahtasına kadar hem iş hem de özel 
seyahatlerde gereksinim duyulabilecek 

 “Eurocopter ve Mercedes Benz, mükemmel  
bir çift oldu. İki şirket de trend belirleyen  

ürünler ve yeniliklere imza atıyor. Mercedes stilini, 
bu ilk helikopter modelimize yansıttığımız için  
çok memnunuz. Lüks tutkumuz, EC 145’in her 

yerinde hissediliyor” 

tüm eşyalar için pratik çözümler sunuyor. 
Ayrıca duvar ve zeminde de sayısız 
depolama alanı bulunuyor. 

CAM DUVARLAR, AHŞAP ZEMİN 
Kabin ile kokpiti ayıran bölmenin tamamen 
camdan olması da, tıpkı R sınıfı Mercedes 
araçlarda olduğu gibi, Eurocopter’i sınıfının 
en becerikli, değişken ve esnek modeli 
haline getiriyor. Eurocopter’in Satış ve 
Müşteri İlişkilerinden Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Olivier Lambert, “Eurocopter’in 
Mercedes Benz ile yaptığı işbirliği, 
dünyanın lider iş helikopteri üreticisi ve 
lüksün dünyadaki standardını belirleyen 
otomobil üreticisini bir araya getirdi. 
İki firmanın deneyimlerinin birleşimi, 
yaratıcılık, performans ve mühendislikteki 
başarısı. EC145’e Mercedes stiline özgü, 
ayrıcalıklı bir karakter ve kusursuz bir kişilik 
kazandırdı” diye konuştu. 
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ONUN ADI MARUSSIA… YÜZDE YÜZ 
RUS TASARIMI OLAN BU ‘SUPERCAR’, 
FERRARI VE LAMBORGHINI GİBİ 
İTALYANLARA ÖZENSE DE, DAHA İLK 
BAKIŞTA İSMİ, LOGOSU VE KESKİN 
HATLARIYLA MİLLİYETÇİ BİR RUS 
OLDUĞUNU GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR 

RUSLAR’IN FERRARI’Sİ 

MARUSSIA
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Rusya’nın ‘yeni zengin’lerinden biri, 
otomobil tasarlamaya karar verirse 
ne olur? Ortaya Rusya’nın ilk spor 
otomobili The Marussia çıkar. 2008’deki 
ilk ‘supercar’ denemesinde başarılı olan 
Marussia, ilk modeli B1’in ardından, 
şimdi de B2’yi dünya yollarına çıkarmaya 
hazırlanıyor. Ferrari Enzo’ya bire bir 
benzeyen görüntüsü ve 420 beygir V6 
Cosworth motoruyla, en azından kendi 
ülkesinde İtalyan devinden rol çalacağa 
benziyor. 

Rusya’nın en ünlü şarkıcısı ve televizyon 
sunucusu Nikolay Fomenko’nun 

tasarladığı araç, Rusya’da yeni bir 
efsanenin doğmasına neden oldu. 
Otomobil tutkusuyla tanınan Fomenko, 
sadece sipariş üzerine üretilen  
otomobilin tasarım ve üretiminin 
kontrolünü bizzat elinde tutuyor.  

İlk olarak 2009 Frankfurt Motor Show’da 
görücüye çıkan bu Rus güzeli, ilk  
başta fazla umut vaat etmese de,  
fuarın sürpriz çıkışlarından birini  
yapmayı başardı. B2, motor gücü ve 
teknik özelliklerinin yanı sıra, birkaç  
nokta dışında dış tasarımıyla da iyi 
eleştiriler aldı. Otomobilin arka kısmının 

hatlarını ‘aşırı keskin’ bulan bazı 
eleştirmenler, ön görüşün Enzo’ya oranla 
daha kötü olduğunun da altını çiziyor. 

420 beygir gücündeki 3.5 litrelik 
motoruyla B2, 100 kilometreye 3.2 
saniyede ulaşıyor. Hız performansı gayet 
iyi bulunan araç, saatte 320 kilometre 
hıza ulaşabiliyor. 

Gelen haberlere göre, İngiliz motor 
üreticisi Cosworth, sadece Marussia’ya 
özel 3.6 litrelik, 245-420 beygir arasında 
değişen yeni bir motor geliştirecek. 
Marussia, B2’leri yeni sahiplerine 

SUV DA DA IDDIALI 
Spor otomobil modeliyle 
piyasaya giriş yapan 
Marussia, çok amaçlı 
SUV modeli F2’yi 
Moskova 22’nci CSTB 
2010 Fuarı’nda tanıttı. 
Firma, F2’yi ordu, itfaiye, 
acil yardım, polis veya 
teknoloji firmalarının 
kullanabileceği bir araç 
olarak tasarladıkları 
için ‘çok amaçlı’ olarak 
adlandırıyor. 

ulaştırmaya önümüzdeki sonbaharda 
başlamayı planlıyor. Yılda 150 adet B2 
satmayı hedefleyen şirket tıpkı B1’de 
olduğu gibi, B2 için de geliştirilmiş bir 
kişiselleştirme ve opsiyon listesi sunuyor. 

Doğu Avrupa’nın büyük bir bölümünden 
sipariş edilebilecek otomobilin, 2010 
sonunda ABD ve Birleşik Krallık’ta da 
satışa sunulması hedefleniyor.  
Fiyatı 150 bin dolar civarında olan 
Marussia B1`in özelliği, hibrit bir spor 
otomobil olmasıydı. Bu aracın geliştirilmiş 
bir versiyonu olan yeni B2’nin fiyatı ise 
henüz açıklanmış değil...



Oslo’nun yüz akı

Dünya Mimari Festivali’ne bu yıl da kasım ayında Barcelona ev sahipliği yapıyor. Her yıl dünyanın 
dört bir yanından mimari eserlerinin yarıştığı festivalde, sergiler, seminerler ve atölye çalışmaları 
da gerçekleştiriliyor. 2008 yılında Oslo Opera Binası, festivalin yarışma bölümünde kültür ödülünü 
kazanmıştı. Jüri üyesi Sir Peter Cook, geçen yıl Norveç’in ‘en çok fotoğraflanan binası’ olan yapıyla ilgili, 
“Bu bina kalitesiyle Norveç mimarisinde çıtayı çok yükseltti” dedi. 
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klik!




