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8 Seçkin yaşam stilini yansıtan en yeni haberler 20 2014 yılında adından sıkça söz edilen usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın 
sinemasına ayrıntılı bir bakış ve ödüllü filmi “Kış Uykusu” hakkında Cannes’ da verdiği demeçten alıntılar 28 100. yaşını kutlayan 
Türk Sineması’nın tarihine nostaljik bir yolculuk 36 Veysel Uğurlu, Zeki Müren’in kaleminden ve hiç yayınlanmamış anılarını 
bizim için derledi 40 Mekanik bilimine tutkuyla bağlı saat markası MB&F, “M.A.D. Gallery” ile “Mekanik Sanat Objeleri”ne saygı 
duruşunda bulunuyor 44 Lüks otomobil markalarının 2015’ te sahneye çıkacak yeni oyuncularını mercek altına aldık 
50 İkonik tasarımlarıyla çığır açan, ABD’nin ilk hazır giyim markası “Brooks Brothers”ın efsanevi geçmişi ve ürünlerini, Türkiye 
Genel Müdürü Füsun Kuran’ dan dinliyoruz 54 Alpler’in, konforu ve ihtişamıyla kendine hayran bırakan şalelerinden sizin için 
seçtiklerimiz 62 2014’ün başarılı sinema yapımlarından “Büyük Budapeşte Oteli”nden yola çıkarak sinema ve mimarinin keyifli 
ortaklığına tanık oluyoruz 68 Londra’  da kış aylarında ziyaret edebileceğiniz en yeni adresler ve en gözde mekânlar bu sayfalarda 
76 Elif Tapan, 10. yaşını kutlayan “Happily Ever After”da, mekânın sahibi Ayşe Kucuroğlu ile bir araya geldi 80 Londra’daki 
Victoria & Albert Müzesi’nin ev sahipliği yaptığı iki önemli sergiyle modanın kalbine doğru yol alıyoruz 86 Her sezon farklı 
trendlerle kadınları etkisi altına alan moda dünyasının Kış 2015 için hazırladığı sürprizleri keşfe çıktık 92 Vizyon 98 Adres
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editoüyük değişimlerin, devrimlerin dünyayı sarstığı bu yüzyılda, 
sinemanın kitleler üzerinde o denli büyük bir etkisi 
oldu ki giyinişimizden yürüyüşümüze, yediğimizden içtiğimize, 
hatıralarımızdan hayallerimize kadar sinema hep hayatımızın 
içindeydi. Biz de Türk Sineması'nın 100. yılını kutlamasını 
fırsat bilerek bir nostalji fırtınası estirelim istedik. Şükran 
Yücel’in kaleme aldığı yazıda Türk Sineması'nın yüz yıllık 
geçmişine doğru bir yolculuğa çıkacaksınız. Sinemamızın bu 
günkü başarısını ise kapak sayfalarımızda Nuri Bilge Ceylan 
anlatacak. “Kış Uykusu”yla 67. Cannes Film Festivali’nden 

Altın Palmiye (Palme d'Or) ödülüyle dönerek 2014 yılının en çok konuşulan 
isimlerinden biri olan ünlü yönetmeni, Ocak ayında kesinleşecek Oscar yolcuğu öncesi, 
sayfalarımıza konuk ettik. 
Sinemadan bir diğer konuğumuz da ismini Hollywood’un “auteur” yönetmenleri arasına 
yazdıran Wes Anderson. Sinema-mimarlık ilişkisini en iyi anlatan ve yorumlayanlar 
arasında sağlam bir yer edinen Anderson’ın 2014 yılında yaptığı “Büyük Budapeşte 
Oteli” filmi şimdiden sinemanın kült filmlerinden biri olarak anılmaya başlandı. 
Konuyla ilgili yazıda sadece sinemanın mekânla kurduğu ilişkiye değil, bundan doğan 
masalsı dile de tanık olacaksınız. Filmleriyle, sesiyle ve kusursuz Türkçesi ile herkesi 
etkileyen bir başka isim de Zeki Müren. “İşte Benim Zeki Müren” sergisi 
18 Kasım - 20 Aralık 2014 tarihleri arasında Yapı Kredi Kültür Merkezi’nde yer alıyor. 
Veysel Uğurlu’nun yazdığı yazıda Zeki Müren’in bilinmeyen yönlerini biraz da içiniz 
burularak okuyacaksınız. 
Belki elimizden düşürmediğimiz ve her arayan için ayrı bir zil sesi bile 
tanımlayabildiğimiz cep telefonlarımız varken guguklu saatler size fazla bir şey ifade 
etmeyebilir ama bu saatlere baktıktan sonra fikriniz değişecek. M.A.D. Gallery ile 
ilgili sayfalarda göreceğiniz mekanik sanat objelerinin zamana adeta incelik ve değer 
kattığına siz de hak vereceksiniz. Zamana incelik katan tek şey saatler değil elbette. 
ABD’nin ilk hazır giyim markası Brooks Brothers 1818’den bu yana kıyafete zarafet 
kazandırıyor. Ülkemize bu yıl “merhaba” diyen markanın başarısının sırrını Genel 
Müdür Füsun Kuran’dan dinledik. 
Ne giydiğiniz kadar ne tür bir otomobil kullandığınız da önemliyse 2015’in lüks 
araçlarıyla ilgili yazı ilginizi çekecek demektir. Lexus’tan Bentley’e birçok lüks 
otomobilin en yeni tasarımları dergimizin sayfalarında sizi bekliyor. Kış tatilinizi nerede 
geçireceğinizi düşünüyorsanız bu konuda iki farklı sürpriz hazırladık: Klasik bir kış 
tatili düşlüyorsanız Alpler’in büyülü şaleleri tam size göre. Öte yandan kış tatiline farklı 
bakıyorsanız Londra da iyi bir seçim olabilir. Zeynep Atılgan Boneval’in kaleme aldığı 
yazıda Londra’da kışın ziyaret edebileceğiniz en yeni adresler ve en gözde mekânlar 
sizi bekliyor. Londra’ya gitmeden önce Victoria & Albert Müzesi’yle ilgili yazıyı 
okumanızda da fayda var, zira müzede yer alan ve modanın kalbine uzanan sergilerin 
ilginizi çekeceğini düşünüyoruz. Moda demişken, 2015 kışı birbirinden renkli ve iddialı 
trendleri de beraberinde getirdi. Bu sayfalarda kadınları etkisine alacak moda rüzgârının 
öne çıkan yeni sezon trendlerini bulabilirsiniz. Derginin bir klasiği halini alan Elif 
Tapan’la Gurme Sohbetler’in bu sayıdaki konuğu Ayşe Kucuroğlu. Her zaman olduğu 
gibi okumayı ve alışverişi de ihmal etmedik. Vizyon sayfalarımızı hem kitapların hem de 
alışverişin renkli, ilginç, merak uyandıran ve sürekli yenilenen dünyasındaki 
son gelişmelere ayırdık. 

Sayfalarda karşınıza çıkan bu işaretlere özellikle dikkat edin! İlgilendiğiniz konular hakkında daha detaylı bilgi
edinmek ve markaları sürekli takip etmek için, derginin son sayfasındaki adres defteri rehberiniz olacak.
Web adresi (W), Twitter (T), Facebook (F), Blog (B), Youtube (Y), Pinterest (P), Instagram (I)

    Crystal Dergi'nin içeriğiyle ilgili geri bildirimde bulunmayı ve fikirlerinizi paylaşmayı dilerseniz, 
www.crystalcard.com.tr/anket/adresinde yer alan anketi doldurabilir, crystal@group-medya.com 
adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
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SEÇKİN YAŞAM STİLİNE DAİR EN YENİ HABERLER...          
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Yaratıcı tasarımcılar her zaman farklı malzemeleri güzel kombinasyonlarla bir 
araya getirmenin yeni yollarını buluyor. Onlardan biri de ünlü ürün tasarımcısı 
Hilla Shamia. Erimiş alüminyumu ağaç parçaları ile bir araya getiren Shamia, 
hayat verdiği keskin hatlı, şık ve rustik mobilya parçaları ile tasarım dünyasında 
ses getiren mobilyalara imza atıyor. Erimiş haldeki alüminyumu direkt olarak 
ağacın içine ve üzerine döken Shamia, böylece erimiş metalin ahşabın 
çatlaklarına dolarak ağaç parçasının eğriliklerine dolgu yapmasını sağlıyor. 
Shamia’nın tasarımlarında alüminyum, ağacın doğal yapısını bozmadan 
boşlukları doldururken, iki malzemenin birleştiği yerdeki yanık görünümü, 
objelerde farklı bir hava yaratıyor. Shamia’nın yaratıcı sehpa ve bankları, 
dekorasyonda doğal malzemeleri sevenlerin ilgisini çekeceğe benziyor.  

Ahşap ve alüminyum 
bir araya 
gelince

w





w

Dice Kayek, “İstanbul Contrast” koleksiyonu ile önce 
Victoria&Albert Müzesi’nin düzenlediği Jameel Prize’a 
aday gösterilmiş, sonra da bu ödülü kazanan ilk moda 
evi olmuştu. Ece ve Ayşe Ege tarafından 1992 yılında 
Paris’te kurulan Dice Kayek, Jameel Prize’ı ve yarışma 
gözlemcilerini “İstanbul Contrast” koleksiyonundan 
“Ayasofya”, “Kubbe” ve “Kaftan” isimli tasarımları 
ile epey etkilemiş olsa gerek ki İstanbul Contrast’ın 
Victoria&Albert Müzesi’nde satışa sunulan ve sınırlı 

sayıda basılan kitabına bugün bile yoğun bir ilgi 
var. “İstanbul Contrast” kitabı hem sanat, tasarım 
ve zanaatı bir araya getirmesi hem de İstanbul’u 

görsel bir masala dönüştürmesiyle önemli bir belge 
niteliğinde. Koleksiyon modanın geçici doğasının 
ötesine uzanarak İstanbul’un geçmiş ve geleceğini 

heykelsi elbiselere dönüştürüyor. İstanbul’un zengin din 
ve kültür çeşitliliğinden ilham alan koleksiyon, kentin 
özünde yer alan estetik, kültürel ve sosyal zenginlikler 

kadar Osmanlı mimari ve zanaat geleneğini de 
çağdaş formlarla yorumluyor. Doğu ile Batı’yı uyumla 
harmanlayan Dice Kayek tasarımlarının ilhamını ortaya 

koyan kitap, aynı zamanda tasarımcıların hayal dünyasını 
somutlaştıran bir etkiye de sahip. Kitap bir yana 

Dice Kayek’in “İstanbul Contrast” koleksiyonu, son 
altı ayda adeta dünya turuna çıkmış gibi. 

Aralık 2013 – Nisan 2014 tarihleri arasında Londra’daki 
Victoria & Albert Müzesi’nde sergilenen koleksiyon, 
ardından İngiltere-Rusya Kültür Yılı 2014 kapsamında 

Tataristan’ın Başkenti Kazan’da “Jameel Prize 3” 
sergisiyle birlikte izleyenlerin beğenisine sunuldu. 

Son olarak 10 Ekim - 23 Kasım 2014 tarihleri arasında 
Moskova’daki New Manege Müzesi’nde 
ziyaretçilerle buluşan serginin bir sonraki 

durağı Birleşik Arap Emirlikleri olacak.

360

Dice Kayek’in       
“İstanbul 
Contrast” 

koleksiyonuna 
durmak yok!  
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İmzasını taşıyan her kıyafetin büyük beğeni topladığı, moda 
dünyasının ikonik ismi Oscar de la Renta, 20 Ekim’de 82 yaşında 
hayata veda etti. 1932 yılında dünyaya gelen, 1950’li yılların 
İspanyası’nda moda kariyerine başlayan ve önce Paris sonra New 
York’ta büyük ün kazanan Oscar de la Renta, 1960’lı yılların sonuna 
doğru dönemin önde gelen modacıları Bill Blass ve 
Geoffrey Beene gibi isimlerle birlikte Amerikan modasının 
dünyada isim yapmasını sağlayan tasarımcılardan biri oldu.
 Kariyeri boyunca en güzel kırmızı halı elbiselerine, en romantik 
kesimli modellere imza atan Oscar de la Renta, 
Jacqueline Kennedy’den Laura Bush’a kadar First Lady’lerin bir 
numaralı tasarımcısı oldu ve özellikle Jacqueline Kennedy için 
tasarladığı couture elbiselerle ününe ün kattı. 
Oscar de la Renta’nın giysi tasarımları gerek kesimleri gerekse 
detaylarıyla kadın siluetine bambaşka bir hava getiren, 
ince detaylarla süslü ve defilelerde “de la Renta” imzasını 
yüzlerce metre öteden belli eden birer sanat eseri olarak tanındı. 
Ünlü modacı son olarak aktör George Clooney ile 
evlenen avukat Amal Alamuddin’in gelinlik tasarımıyla adından 
söz ettirdi ve Amerikan Vogue dergisi için Alamuddin ile gelinlik 
provası pozu verdi. Modanın son 50 yılına damgasını vuran 
Oscar de la Renta’nın vedasıyla moda endüstrisi 
renklerinden birini daha kaybetmiş oldu. 

veda

Oscar 
de la 
Renta’ya 

w
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İki küçük 
kol düğmesi

Erkeklerin vazgeçilmez aksesuarı kol düğmelerine farklı bir yorum getiren 
Begüm Kıroğlu, “Begüm Khan” markasıyla şehirli, sofistike ve şık erkeğin 
dünyadaki sesi oluyor. Osmanlı zamanından beri koleksiyonerlikle ilgilenen 
bir ailede antika eserler ve sanatla iç içe büyüyen Begüm Kıroğlu, kol 
düğmelerine özel bir ilgi duyuyor. Estetik anlayışına uyan, sanat ve tasarımı 
bir arada yansıtan bir kol düğmesi bulamayınca da içindeki tasarım tutkusuyla 
kendi kol düğmelerini tasarlamaya başlıyor. “Kol düğmelerinin yarısı görünen, 
yarısı ceket kolunun içinde kalan görünümü bana çok sofistike ve gizemli 
geliyor. Küçücük bir çift kol düğmesi, bütün görüntüyü bir anda değiştirme 
ve kişilik kazandırma gücüne sahip” diyen Kıroğlu, Asya kültürüne duyduğu 
ilgi nedeniyle tasarımlarında bu kültürün öğelerine sıklıkla yer veriyor ve 
tasarımlarını son altı yıldır yaşadığı Şangay’da şekillendiriyor. Kol düğmelerini 
ortaya çıkarırken Asya kültürünün yanı sıra İstanbul’dan da ilham alan 
Kıroğlu’nun tasarımları şu anda 10 ülkede satılıyor. Alışılmadık, kuvvetli 
ve egzotik güzelliklerin peşinde olan ve böcek, ejderha, kaplan gibi hayvan 
formlarına koleksiyonunda yer veren Kıroğlu’nun Sultan Ahmet Camii’nin 
kubbesinden aldığı ilhamla tasarladığı “The Cupola” ile “The Prince’s Favorite”, 
markanın hem ilgi duyulan hem de zamansız klasikleri arasında yer alıyor. 
“Begüm Khan” markası taşıyan ürünlere, Dubai, Hong Kong, İstanbul,
Kuveyt, Lagos, Londra, Palm Beach, Pekin, Şanghay, Seul, Singapur, 
Sydney’de; Assouline, Harvey Nichols, Joyce, The Hour Glass, 
Gallerie Huit, Beymen gibi satış noktalarından ulaşılıyor. 
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Lüks motoryat üretiminde dünya lideri olan Azimut Yachts ve Türkiye’de yat üretimi 
de dâhil köklü bir ortak geçmişe sahip olduğu stratejik ortağı Sirena Marine, 
Eylül ayında bağlarını güçlendirerek Azimut Yachts markasının Türkiye’deki yetkili 
temsilcisi olan “Azimut Yachts Türkiye”yi kurdu. Yeni kurulan Azimut Yachts Türkiye, 
Flybridge, S, Magellano ve Atlantis koleksiyonlarının yetkili bayii olarak Concept 
Marine’i seçti. Azuree ailesinin amiral gemisi “Azuree 46” ise 20 Ekim - 30 Kasım 
tarihlerinde Kalamış Marina’da yapılan seyir testlerinin ardından 6 - 14 Aralık 
arasında Nautic Paris International Boat Show’da yer almaya hazırlanıyor.  
Ailenin yeni üyesi Azuree 46, Humphreys Yacht Design tarafından tasarlanarak 
Sirena Marine’in Bursa’daki fabrikasında üretildi. Azuree 46’nın dünyaca 
ünlü tasarımcısı Rob Humphreys’in “hızlı, heyecanlı ve güvenilir bir seyir 
yelkenlisi” olarak tanımladığı Azuree 46’nın dünya prömiyeri geçen sene 
Cannes Yachting Festival’de gerçekleştirilmişti. Etkileyici performansı 
ve estetik çizgileriyle keyifli rotalarda konforlu bir şekilde yelken 
yapmak isteyenlerin tercihi olacak Azuree 46, bir seyahat teknesi 
için nefes kesen bir performans ve hıza sahip. 13.99 metre 
uzunluğunda, 4.25 metre genişliğindeki Azuree 46, 55 HP 
motor gücü, 215 lt yakıt, 370 lt su tankı kapasitesi ve üç 
kabin iki banyosu ile tekne meraklılarının ilgisini 
çekeceğe benziyor. 

yolculuk başladı
 Azuree 46 ile  
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Patek Philippe’in 
175. yıl imzası 

Kalite ve lüksün sembolü saatlerin üreticisi Patek Philippe, kuruluşunun 175. yılı şerefine yarattığı 
özel kol saati koleksiyonuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Koleksiyona dâhil olan kol saatleri arasında 
adından en çok söz ettiren “The Patek Philippe Grandmaster Chime”ın tasarım süreci yedi, imalatı 

ise iki yıl sürmüş. Sadece yedi adet üretilen modelin en çarpıcı özelliği ise dönen mekanizması 
sayesinde, iki yüzü de kullanılabilen ilk Patek Philippe saati olması. Ayrıca altı adet yeni geliştirilen 

icadın kullanıldığı “The Patek Philippe Grandmaster Chime”, en kompleks aksama sahip kol 
saati olma özelliğini taşıyor. Üretilen yedi saatten biri Cenova’daki Patek Philippe müzesinde 

sergilenirken, geri kalan altısı da yaklaşık 2,6 milyon dolardan satışa sunuldu.
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THE HEAD SAYS 
YES. 
THE HEART SAYS 
DEFINITELY, YES. 
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2014 yılının en çok konuşulan konularından biri “Kış 
Uykusu” filminin 67. Cannes Film Festivali’nde kazandığı 
“Altın Palmiye” (Palme d’Or) ödülüydü. Nuri Bilge Ceylan, 
filmin basın toplantısında söylediği “Kendi filmlerimi 
yapma sebebim, insan ruhunu anlamaya çalışmak. Bu 
konuda Mars’tan bile az şey biliyoruz” sözleriyle hem kendi 
sinemasının özüne hem de insanlığın ortak arayışlarından 
birine işaret ediyordu. İşin ilginç yanı Slavoj Žižek, Noam 
Chomsky gibi düşünürlerin adeta birer pop ikonu haline 
geldiği günümüzde, felsefenin temel sorularından birinin 
peşine düşen ve sanatıyla yanıt arayan Ceylan, kendisi 
hakkında çok fazla konuşmuyor, filmleriyle ilgili dahi sınırlı 
röportaj veriyordu. Nuri Bilge’nin insan ruhunu anlama 
serüveninde onu anlayabilmek adına yapmamız gereken 
şey, “Kış Uykusu’nun” Ocak’ta kesinleşecek Oscar yolcuğu 
öncesi, onunla bir yolculuğa çıkmaktı... 

YAZI UMUT KAAN ÖZDEMİR

Nuri Bilge
Ceylan

Hakkında Mars’tan daha az 
şey bildiğimiz yönetmen: 

crystalcard.com.tr Kış 2014-2015 ◊ Crystal ◊ 21



22 ◊ Crystal ◊ Kış 2014-2015

röportaj



ış Uykusu”, daha önceki Nuri Bilge Ceylan filmlerine kıyasla ilk 
kez diyalog ağırlıklı bir senaryoya sahip olması ve yönetmenin bu 
alanda da yetkinliğini kanıtlamasıyla epey övgü aldı. Bu övgüler 
aslında üstü örtülü bir eleştiriyi de beraberinde getiriyordu. O da 
kimilerine göre Ceylan’ın önceki filmlerinde diyalogdan ziyade uzun, 
iç karartıcı tek plan sahnelerle işlenen bir sinema dili kullanmasıydı. 
“İyi” bir filmin oyunculardan önce yönetmen, hatta görüntü 
yönetmeninin maharetinde gizli olduğunu kavramaya başlayan Türk 
Sineması için Nuri Bilge’nin bu görsel dilini hazmetmek elbette 
kolay olmayabilir. Öte yandan bunun bir üslup ve yöntem olmasının 
yanı sıra ardında kişisel bir anlam barındırdığını düşünmek için de 
Ceylan’ın biyografisine göz gezdirmek gerekiyor.   
26 Ocak 1959 yılında İstanbul’da doğan Nuri Bilge Ceylan, Ziraat 
Mühendisi babasının idealizmi nedeniyle bir süre baba memleketi 
Çanakkale Yenice’de yaşar. Ancak ablasının lise eğitimi alması için 
1969 yılında tekrar İstanbul’a dönerler. Ortaokul ve lise eğitimini 
İstanbul’da tamamlayan Ceylan, yaz tatillerinde Yenice’ye gitmeye 
devam eder. Buradan hareketle, filmlerindeki ana temalardan 
biri olan kasaba hayatının Ceylan’ın küçük yaşlardaki Yenice 
deneyiminden kaynaklandığı açıktır. 
1976 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği’nde 
okumaya başlayan Ceylan, dönemin politik ortamında bu bölümü 
bitirme imkânı bulamaz. 1978 yılında tekrar sınava girer ve o 
yıllarda olayların görece daha az sirayet ettiği Boğaziçi Üniversitesi 
Elektrik Mühendisliği bölümünü kazanır. 1985 yılında okuldan 
mezun olan Ceylan “Ne yapmalıyım?” sorusunun cevabını önce 
Londra’da ardından da Katmandu’da arar. Aylar süren batı ve doğu 
seyahatlerinin ardından Türkiye’ye dönen Ceylan, askerlik yapmaya 
karar verir. Ankara Mamak’ta geçen bir buçuk yıllık askerlik 
sürecinde hayatının geri kalanını nasıl şekillendireceğini keşfeder: 
Sinema.
Ceylan’ın hayatının bu kısacık özetinde belki de anlamamız 
gereken yegâne nokta “gözlem” kavramıdır. Çocukluğu kent ve 
kasaba yaşantılarını deneyimleyerek farklı kültürel atmosferlerde 
geçen Ceylan, gençliğinde ise günümüz Türkiye’sini hâlâ meşgul 

K
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67. Cannes Film Festivali’nde 
Altın Palmiye alan “Kış 
Uykusu”, eski bir aktörün 
genç eşi ve kız kardeşi ile 
olan ilişkilerine odaklanıyor.

eden sorunların en yoğun yaşandığı dönemi üniversite 
ortamında yaşar. Ardından batının ve doğunun birbirinden 
farklı coğrafyalarını keşfeden ünlü yönetmen, tüm bunların 
sonunda ne yapacağına ise askerlik döneminde karar verir. Hiç 
kuşkusuz bu gerçek bir gözlem yeteneğinin işaretidir. Yaşayıp 
gördüğü, yapıp ettiği, okuyup dinlediği, gezip tanıdığı onca 
“şey” ile ne yapacağı ve nasıl yapacağı sorularının yanıtının 
bugün alkışladığımız “sineması” olması da bizim şansımızdır. 
Nuri Bilge Ceylan’ın hayatı boyunca yaptığı gibi sinemasında 
da “gözlem” yapmaya devam ettiğini düşünebiliriz. Ancak 
Ceylan bu kez filmleri aracılığıyla biriktirdiklerini izleyicinin 
gözlemlemesine izin veriyor. Bu da onun özgün görsel dilini 
oluşturuyor. 
Ceylan askerlik sonrası sinemayla ilgili kararını hayata 
geçirmek amacıyla işe koyulur. Bir yandan geçimini sağlamak 
için tanıtım fotoğrafları çekerken bir yandan da Mimar 
Sinan Üniversitesi Sinema Bölümü’ne devam eder. Ancak 
artık 30’lu yaşlarında olan okulun bu en “yaşlı” öğrencisinin 
hayata atılmak için acelesi vardır ve iki sene sonra okulu 
bırakır. Önce bir arkadaşının kısa filminde oyunculuk 
yapar ve teknik sürece başından sonuna katılarak bilgisini 
pekiştirir. Hemen ardından 1993’te kısa filmi “Koza’yı” 
çekmeye koyulur. Film, 1995 Mayıs’ında Cannes’da gösterilir 

ve Cannes Film Festivali’nde Türkiye’den yarışmaya seçilen ilk 
kısa film olur. Ceylan için artık “auteur” yönetmenlik dönemi 
işlemeye başlamıştır. “Koza”dan sonra “Taşra Üçlemesi” olarak da 
adlandırılan “Kasaba” (1997), “Mayıs Sıkıntısı” (1999) ve “Uzak” 
(2002) gelir. Bu filmlerde Ceylan yakın arkadaşlarını, akrabalarını 
ve ailesini oyuncu olarak kullanır. 
Ayrıca görüntü yönetimi, ses dizaynı, yapımcılık, kurgu, senaryo 
ve yönetmenlik gibi hemen her işi de kendisi üstlenir. Tarih 2003 
yılını gösterdiğinde başrollerinde eşi Ebru Ceylan ile birlikte rol 
alacağı “İklimler” (2006) filminin çekimleri için mekân ararken 
askerlik yıllarından beri el sürmediği fotoğraf sanatına geri 

Ceylan’ın 
Ocak ayında 
kesinleşecek 
Oscar macerası 
merakla 
bekleniyor.
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döner. Güçlü gözlem yeteneğini ve karşısına çıkan “an”ı yakalama 
ve izleyiciye aktarmadaki başarısını çektiği fotoğraflarında da 
sürdürecektir. 
Gençlik yıllarının aksine artık fotoğrafları sinema dilinin bir 
uzantısı olarak yurt dışındaki sergilerde ağırlanacak düzeydedir. 
Nitekim 2014 Kasım ayında, New York’ta Tina Kim Gallery’de 
açılan son fotoğraf sergisindeki eserler; “Kasaba”, “Koza” ve 
“Mayıs Sıkıntısı” adlı filmlerinde de rol alan babasının renkli, 
büyük boy baskı fotoğraflarından oluşmuştur. 
Ceylan, 2008 yılında İstanbul’da “Babam İçin”’ adıyla açtığı 
sergide yalnızlık, yaşlılık ve zaman gibi konuların şiirsel 
anlatımlarına yer verir. Çarpıcı detaylarla ışığın manipüle 
edildiği eserlerinde yine varoluşsal temalar dikkat çekerken 
filmlerinde kullanmayı çok sevdiği kar sahneleri de 
fotoğraflarında kendine yer bulur. 
Nuri Bilge Ceylan çıktığı yolculukta, filmleri ve fotoğraflarıyla 
izleyicilerini de kendileri ve hayatlarıyla yüzleşmeye zorluyor. 
Kamerasını eline aldığında yıllar boyunca insan ruhuyla ilgili 
arayışının sonucunda elde ettiği verileri seyircinin üzerine 
yuvarlıyor ve anlamasını bekliyor. Ve görünüşe göre Ceylan 
daha uzun yıllar bunu yapmaya devam edecek. Yine de Türk 
Sineması’na böyle sıra dışı bir dil kazandıran Ceylan’ın Oscar 
alması durumunda gideceği yönü merak etmemek elde değil.

Çehov’un ruhu…
Nuri Bilge Ceylan’ın önemsiz şeylere ayıracak vakti olmayan, 
alicenap bir duruşu var. Ceylan Türkiye’de ilgi odağı olmaktan 
kaçınıyor. Televizyona çıkmıyor ya da röportaj vermiyor. Sahip 
olduğu bu gizem filmlerine dingin bir atmosfer olarak yansısa da, 
onu nadiren karşısında bulan Cannes’daki basın mensuplarının 
sorularına verdiği cevapları fırsat bildik ve “Kış Uykusu” üzerine 
görüşlerini aktaralım istedik. 

“Kış Uykusu”nu izleyen jüri üyeleri, filmin 
196 dakikalık süresine atıfla daha da uzun olsa 
izlemekten sıkılmayacaklarını söylediler. Acaba 
bir sonraki filminizin 5 saat sürmesi muhtemel mi?                                                                                                                                              
Elbette hayır. Ancak süre konusunda şunu belirtmem gerekir 
ki senaryoyu yazmaya başladığımda işin ticari kısmını hiç 
düşünmedim. Senaryoyu bir roman yazarı gibi yazdığımı 
söyleyebilirim. Bilirsiniz onlar romanı ne kadar kalın olacağını hiç 
düşünmeden yazarlar. “Kış Uykusu”nun senaryosunu yazdıktan 
sonra fark ettik ki, metin “Bir Zamanlar Anadolu’da”nın iki katı 
uzunluğundaydı.  Ancak bunu umursamadım ve senaryoda yazan 
her şeyi çektim. İlk başta 4,5 saat uzunluğunda olmuştu. Ancak 
kurgu aşamasında şu anki uzunluğuna indirebilmek için çok 
çalıştım.

Senaryo yazım süreci nasıl geçti, eşinizin katkısı ne şekilde 
oldu?                                                           
“Kış Uykusu”nun senaryosunu daha önceki pek çok filmimde 
olduğu gibi eşim Ebru Ceylan’la birlikte yazdık. Karakterler ve 
öykü bizi bu noktaya kadar getirdi. Biz sadece karakterleri takip 
ettik ve bir anda fark ettik ki elimizde çok çok uzun bir senaryo 
vardı. 

Filminizdeki karakterlerin sorumluluk almaktan kaçınır 
tavırları, Türkiye ve Türk Hükümeti’nin genel durumuyla ne 
kadar örtüşüyor?                                                                                    
Bu tür sorunlarla karşılaşıyoruz. Bunlar benim ve filmlerim için 
her zaman çok önemli oldular. Sadece başkalarıyla da ilgili değil, 
hayatımla da ilgiliydi. Bu yüzden kendime karşı acımasız oldum. 
Bu aslında genel bir durum, ben ancak insan doğasıyla ilgili film 
yapabilirsem yeterince motive olabiliyorum. Elbette isterseniz 
bunu sosyal konularla da bağdaştırabilirsiniz. Ancak benim 
başlangıç noktam ve motivasyon kaynağım, genellikle insandaki 
ve ruhumdaki karanlık noktayı aramak ve anlamaya çalışmak. Bu 
da aynı zamanda insan doğası anlamına geliyor. 

Filminizde Çehov ve onun karakterleriyle nasıl bir bağ 
kurdunuz?                                               
Aslında, filmin sonunda da belirtildiği üzere bu filmin 
başlangıç noktası ve ilham kaynağı Anton Çehov’un bazı kısa 
öyküleriydi. Bu öykülerden özellikle bir tanesini neredeyse 
15 yıldır aklımın bir köşesinde tutuyordum. Ancak onu filme 
aktarmak için kendime yeterince güvenemedim. Öykü, başka 
birçok Çehov öyküsünde olduğu gibi son derece karmaşıktı. 
Ayrıca anlatılmak istenen şeylerin çoğu tanımlar vasıtasıyla 
veriliyordu. Ancak “Bir Zamanlar Anadolu’da” filminden sonra 
bu öyküyü yapabileceğime dair güven kazandım. Belki de son 
beş, altı yıldır eşim Ebru ile sürekli bu öyküyü konuşuyorduk. Bir 
anda yazamaya başladık ve bir kez başladıktan sonra kendimizi 
durduramadık. Tabii ki zaman içinde birçok kez değişikliğe 
uğradı ve sonunda yepyeni bir şey ortaya çıktı. Fakat yine 
de içinde Çehov’dan bir şeyler vardı. Yani umarım Çehov’un 
ruhunu barındırıyordur.

2014 Cannes Film Festivali 
“Altın Palmiye” Ödül Töreni
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Ceylan, filmlerinde olduğu 
gibi fotoğraflarında da geniş 
alanları kullanıyor. Onun 
fotoğraflarında mekânla ilişkili 
figürler konuşmak yerine 
susmayı tercih ediyor.

Fotoğraftaki sığınak
Nuri Bilge Ceylan’ın fotoğraf merakı lise yıllarına dayanıyor. 
Bu anlamda hayatının kalanını şekillendireceği sinemadan 
çok önce fotoğrafla ilişkisi var diyebiliriz. Durum böyle 
olunca geçmiş yıllarda açtığı fotoğraf sergileri vesilesiyle 
çeşitli gazetelere verdiği ve www.nuribilgeceylan.com’da 
yayınlanan röportajlarından fotoğraf hayatı üzerine kısa bir 
derlemeyi de paylaşmadan geçemedik.

Nuri Bilge Ceylan’ın dünyasında fotoğraf nerede bitiyor, 
sinema nerede başlıyor? 
Başlangıçta sinemaya karşı duyduğum heyecan daha 
fazlaydı. İyi bir filmin üzerimdeki etkisi daha derindi ve 
daha uzun sürüyordu. Sinema hayatımın çoğu senaryolarla 
cebelleşmekle geçiyor aslında. Şimdi sabahları ofise gittiğim 
zaman bilgisayarın başına oturuyorum. “Senaryo mu yoksa 
fotoğraf mı?” gibi bir ikilemle karşılaşıyorum. 
Sonra bir bakıyorum elim fotoğrafa gitmiş. Çünkü 
fotoğrafın dinlendirici bir yanı var benim için. Ben 
fotoğrafla uğraşırken sezgilerimle hareket ederim. Zihnimi 
çok yormam fakat senaryoyla uğraşırken çok yoruluyorum. 
Bu yüzden fotoğraf benim için bir sığınak. Oraya kaçarım, 
dinlenirim ve sonra tekrar güç kazanıp senaryolarıma 
dönerim. 

“Yol” ve “Yolculuk” ne ifade ediyor sizin için. Çünkü hem 
sinemanızda hem de fotoğraflarınızda bu unsurlar var? 
Artık fazla şey ifade etmiyor. Eskiden seyahat edebildiğim 
sürece mutsuz olmam imkânsız diye düşünürdüm. Hayalim 

National Geographic fotoğrafçısı olmaktı. Özellikle Uzak Doğu 
ve Himalayalar’a yaptığım gezilerden sonra seyahatin içimdeki 
o derin boşluğu dolduramayacağını hissettim. Sanki her yer 
birbirine benziyor, kültür değişse de insanın özü değişmiyor 
duygusu, bende insanın iç dünyasında derinleşmenin, orada bir 
yolculuk yapmanın önünü açtı. Tanıdığım insanları ve kendimi 
daha iyi tanımak, yeni insanlar tanımaktan daha önemli 
görünmeye başladı. 

Fotoğraflarınızda oldukça fazla insan yüzü var. İnsan yüzünün 
fotoğraflarınızdaki anlamı nedir?
İnsan yüzü dünyanın en güzel manzarasıdır. İnsansız manzara 
resmini pek sevmem. Bir insanın manzarayla olan ilişkisini 
gördüğümde daha çok etkileniyorum. Fotoğrafta insanı 
severim. O manzaraya bakan ufacık bir insan bile görünse 
daha etkileyici oluyor sanki. Sonuçta manzara izleyicinin bakış 
açısıyla anlamlanır ve manzarayla insan ilişkisini gösterdiğimde 
manzaranın da görkemi ortaya çıkıyor.
 
Fotoğraflarınız yurt dışında da sergilendi. Nasıl tepkiler 
aldınız?
Şaşırtıcı derecede iyi... Sanırım bu biraz da sinemacı kimliğimle 
alakalı. Sinema daha popüler, bu yüzden fotoğraflarım da 
daha fazla dikkat çekiyor. Bir sanatçı olarak ülkemin daha 
iyi tanınmasını isterim. Sanat yapan herkes için ülkesini 
tanıtma içgüdüsü vardır. Böyle bir yan duyguyla da çektim 
fotoğraflarımı biraz.
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Türk Sineması’nın 100. yıldönümü 
kutlanıyor. Büyük değişimlerin, 

devrimlerin dünyayı sarstığı bu yüzyılda, 
sinemanın kitleler üzerinde o denli 

büyük bir etkisi oldu ki, giyinişimizden 
yürüyüşümüze, yediğimizden içtiğimize, 

hatıralarımızdan hayallerimize kadar 
sinema hep hayatımızın içindeydi.

Yüzyıllık rüyamız Yüzyıllık rüyamız Yüzyıllık rüyamız Yüzyıllık rüyamız sinema
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nternet çağında doğanlar için sinemanın geçmişteki 
büyüsü o kadar inandırıcı olmayabilir. Fakat biz radyo 
günlerinde doğanlar için sinemaya gitmek “Bir film 
izledim, hayatım değişti” diyebilecek kadar önemli 
ritüeldi. İstanbul’da ilk sinema gösterimi belgelere göre 
12 Aralık 1896’da Sponeck Birahanesi’nde gerçekleşti. 
O tarihte 9-10 yaşında bir çocuk olan Ercüment Ekrem 
Talu’nun yıllar sonra yazdığı “İstanbul’da İlk Sinema 

ve Gramofon” başlıklı yazısında ilk seyircilerin halet-i ruhiyesini 
buluyoruz: “Sponeck, tramvayın Galatasaray dönemecinde, şimdi bir 
barın işgali altında bulunan, o vaktin maruf birahanesi idi. Kapıdan 
onar kuruş, o vakit için mühim para, duhuliye vererek içeriye girdik. 
Karşımızda bir buçuk metre karelik bir beyaz perde duruyordu. Derken 

ortalık birdenbire karardı. Zifiri karanlık içinde kaldık, korktuk. 
Perdenin önüne gelen bir şahıs bu karartının lüzumunu izah etti. Ve 
hemen onun arkasından gösteri başladı. Avrupa’nın bir yerinde bir 
istasyon. Bacasından fosur fosur kara dumanlar savuran bir lokomotif, 
peşine takılı vagonlarla duruyor. Rıhtım üzerinde telaşlı telaşlı insanlar 
gidip geliyor. Tren kalktı. Bittabi sessiz sedasız. Aman yarabbi! 
Üstümüze doğru geliyor. Zindan gibi salonun içinde kımıldanmalar 
oldu. Trenin perdeden fırlayıp seyircileri çiğnemesinden korkanlar 
ihtiyaten yerlerini terk ettiler galiba. Hani ben de korkmadım değil.  
İki dakika ara verdiler. Bu sefer bir boğa güreşi seyrediyoruz. Azılı 
hayvanlar perdede üstümüze doğru seğirttikçe yüreğimiz ağzımıza 
geliyor. Bu film daha yaman, onu önceden göstermiş olsalardı, salonda 
kimsecikler kalmazdı. Tren bizi sinematografa alıştırmış oldu.”

İ
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Sema Özcan, Müşfik Kenter

“Sevmek Zamanı” 
Türkan Şoray

“Selvi Boylum Al Yazmalım”

YAZI ŞÜKRAN YÜCEL
FOTOĞRAFLAR İSTANBUL MODERN “YÜZYILLIK AŞK SERGİSİ” ARŞİVİ



Hollywood yapımlarıyla büyüledi
Trenle ülkemize giriş yapan sinema, sessiz 
filmlerden sonra Hollywood’un büyük yapımlarıyla 
seyirciyi büyüledi. 1916’dan başlayarak, Türkiye’de 
konulu filmler çekilmeye başlandı. Hüseyin Rahmi 
Gürpınar’ın aynı adlı romanından uyarlanan 
Mürebbiye (Ahmet Fehim), sansürle karşılaşan 
ilk film oldu. Türk Sineması’nın özgün senaryoya 
dayanan ilk filmi ise Muhsin Ertuğrul’un yönettiği 
“İstanbul’da Bir Facia-i Aşk”tı (1922). Gişe rekorları 
kıran ilk film olarak Türk Sineması ile seyirci 
arasındaki büyük aşk kıvılcımının parlamasına 
vesile oldu. 
Bedia Muvahhit, Neyyire Neyir, Feriha Tevfik, 
Semiha Berksoy, Cahide Sonku gibi aktrisler 
sinemamızın öncü kadın oyuncuları arasında yer 
aldı. Sinemamızın ilk kadın yıldızı Cahide Sonku 
aynı zamanda ilk kadın film yönetmeniydi. Suavi 
Tedü sinemamızın ilk jönüydü. Yıldızlaşan oyuncular 
sonraki yıllarda daha öne çıkacaktı. Belgin Doruk, 
Ayhan Işık, Göksel Arsoy Yeşilçam’ın en parlak 
yıllarına damgalarını vurdu. Ayhan Işık, sinemamızın 
tartışılmaz kralıydı. Bu oyuncuların filmleri sadece 
İstanbul’da bir milyondan fazla seyirci topluyordu. 
İnanılması güç ama İstanbul’un nüfusu sadece 
bir buçuk milyonken, gişe rakamları bir milyonu 
geçiyordu. Çünkü seyirci aynı filmi defalarca 
izliyordu. Avantür denilen macera filmlerinin de 
seyircisi çoktu. Sinemaya aşk filmleriyle giren Cüneyt 
Arkın tarihi avantür filmlerle çok sayıda hayran 
toplamıştı. 

Bir de “Çirkin Kral”ımız vardı
Kendine bu ismi yakıştıran Yılmaz Güney 
sinemamızda bir kasırga gibi esti. Ezilen fakir 
delikanlının filmin sonunda tüm kötüleri yere serdiği 
ilk dönem filmleriyle seyircinin gönlünü fethetti. 
Sonra “Seyit Han”, “Umutsuzlar”, “Umut”, “Acı”, 
“Ağıt” gibi sinema dili ve toplumsal mesajı güçlü 
filmlere imza attı. Siyasi nedenlerle tutuklanıp 
serbest bırakıldıktan sonra “Arkadaş”ı çekti. 
Senaryosunu yazdığı “Endişe” filmini Şerif Gören 
tamamladı. Hapisteyken senaryolarını yazdığı “Sürü” 
ve “Yol” filmleri sinemamızın en iyi filmleri arasında 
yer aldı. “Yol”, sinemamıza ilk Altın Palmiye’yi 
kazandırdı. Yılmaz Güney’in fanatikleri, oğullarına 

Sinemamızın 
ilk kadın yıldızı 
Cahide Sonku 
aynı zamanda 
ilk kadın film 
yönetmeniydi. 
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“Yılmaz” ya da “Güney” adını koydu. Minibüslere, kamyonlara, 
evlere, duvarlara Yılmaz Güney resimleri, posterleri asıldı. 

“Dört Yapraklı Yonca” ve diğer “Artizler”
Sinemaya olan büyük ilgi, star’lara duyulan fanatiklik 
düzeyindeki hayranlıkla pekişiyordu. Yönetmenlerin, o günkü 
deyimiyle “rejisörlerin adı yok”tu. İşletmeciler, “bir Türkan, 
bir Hülya filmi gönderin” diyorlardı. Seyirci onları istiyordu. 
Hollywood’dan örnek alınan yıldız sisteminin sonucu olarak 
ünlü yıldızlar kendi koşullarını yapımcılara dayatmaya 
başladılar. “Öpüşme yasağı” gibi ilginç kuralları içeren meşhur 
“Türkan Şoray Kanunu” ilgi odağı oldu. Türkan Şoray, Hülya 
Koçyiğit, Fatma Girik, Filiz Akın seyircilerin gönlünde taht 
kurmuştu. Her yaptıkları taklit ediliyor, her giydikleri moda 
oluyordu. Hayranlarından her gün yüzlerce mektup alıyorlardı. 
Onlarla seyirci arasında sihirli bir bağ kurulmuştu. Bu sihrin 
sırrı hâlâ tam anlamıyla çözülmüş değildir. Gazeteci Bircan 
Usallı Silan, “Dört Yapraklı Yonca” adını verdiği kitabında 
Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik ve Filiz Akın’la 
yaptığı söyleşilerde bu sihri çözmeye çalışır. “Onların sihri 
neydi?” diye sorar. “Bu dört kadın öncelikle aileye hitap ettiler. 
Kadınların gözdesi oldular. Hayır, kıskanılmadılar. Aileden 
biriydiler çünkü. Eşlere, sevgililere kem gözle bakacak, tehditkâr 
bir kimlikleri olmamıştı ki zaten (...) Kötü yola düşseler de 
hep masum kalmayı başardılar. Onlara cinsellik yasaktı. Cinsel 
kimliklerini hep gizli yaşamaya tutsaktılar.” 1980 sonrası 
kurallar birer birer yıkılırken, büyü de bozulacaktı. Yıldızlar 
gökyüzündeki tahtlarından yeryüzüne ineceklerdi. Tıpkı 
masalda olduğu gibi gece yarısından sonra Külkedisi’nin arabası 
balkabağına dönüşecekti. 
Çocuk yıldız modası Ayşecik Zeynep Değirmencioğlu ile başladı 
ve bir dizi “Ayşecik” filmiyle sürdü. Onun ardından çekilen 
“Parla Şenol”, “Ömercik”, “Yumurcak” filmleri de büyük ilgi 
topladı. Bütün anneler kızlarını Ayşecik gibi giydirdi, Ayşecik’in 
şapkası, tulumu, süslü giysileri moda oldu. Kız çocukları onu 
taklit ettiler. Zeynep Değirmencioğlu’nun 1960’da İzmir’de Köşk 
Sineması’ndaki galaya geldiğini hatırlıyorum. Büyük bir hadise 
olmuştu. 60’lı yıllarda galalar büyük ilgi toplardı. Çocukken 
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mahallemizin (İzmir, Karantina) sinemalarındaki gala gecelerine 
Göksel Arsoy, Filiz Akın, Tanju Gürsu, Nilüfer Aydan gibi dönemin 
ünlü oyuncuları gelmişti. O yılların en büyük eğlencesi sinemaydı. 
En çok konuşulan konu sinema ve oyunculardı. “Artist” denirdi 
oyunculara hatta “artiz” diye telaffuz edenler vardı. Sinema öyle 
büyük bir tutkuydu ki artist olmak için evden kaçan kızların 
haberlerini okurduk gazetelerde, dergilerde. 1960’lı yıllarda 
yıldızlara duyulan hayranlığın derecesini günümüzün gençleri 
tahmin bile edemez. Ediz Hun, Fikret Hakan, İzzet Günay, Kartal 
Tibet, Sadri Alışık, Öztürk Serengil de sevilen oyunculardı. 
Hepsinin farklı hayranları vardı. Kadir İnanır, Tarık Akan, Müjde 
Ar, Hale Soygazi sonraki dönemin yıldızları oldu. 
70 sonrası Yeşilçam’da kriz başladı. Yıldız sistemi çöktü. Porno 
film furyası aileleri sinema salonlarından uzaklaştırdı. O sırada 
televizyon evlere girmeye başlamıştı. Seyirci ekranın başına 
kilitlendi. Bu dönemde Ertem Eğilmez’in “Hababam Sınıfı” ve 
diğer aile komedileri Kemal Sunal’ı yıldızlaştırdı. Ertem Eğilmez 
sinemamızda kendi tarzını oluşturdu. Bugün televizyonlarda 
yüzlerce kez gösterilen filmleri hâlâ çok seviliyor. Defalarca 
seyrediliyor. Ertem Eğilmez, aile sevgisini ve dayanışmasını 
masalsı bir tat ve bilinen klişelerle aktarırken, toplumda özlenen 
duyguları okşadı. 

Yönetmen Sineması
Sinemamızda en başından itibaren yönetmenler vardı. Muhsin 
Ertuğrul’la başlayan tiyatrocular döneminden sonra, Lütfü 
Ömer Akad’la sinemacılar dönemi başladı. Ömer Lütfi Akad’ın 
“Kanun Namına” (1952) adlı filmi, sinema dilinin ve atmosferinin 
kurulduğu yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Metin Erksan, Atıf 

Sinemamızdaki 
tiyatrocu 
yönetmenler 
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Ertuğrul’la başlar.

1960’larda başta Ayhan Işık 
olmak üzere Sadri Alışık, Göksel 
Arsoy, İzzet Günay, Ediz Hun 
en sevilen erkek oyunculardı.
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İnatçı Gelin

Ah Güzel İstanbul



Kış 2014-2015 ◊ Crystal ◊ 33

Yılmaz, Osman F. Seden, Memduh Ün, Halit Refiğ, Orhan Elmas, 
Ertem Göreç gibi önemli yönetmenler, kendilerine özgü bir tarz 
oluşturmaya yöneldiler. Klişe aşk filmlerinin yanı sıra söyleyecek 
sözü olan, iyi filmler de yaptılar. “Susuz Yaz”, “Yılanların Öcü”, 
“Vesikalı Yarim”, “Gelin, Düğün, Diyet”, “Selvi Boylum Al 
Yazmalım”, “Adak”, “Sevmek Zamanı”, “Kuyu”, “Son Kuşlar”, 
“Gurbet Kuşları”, “Ah Güzel İstanbul” gibi filmler, sinemamızın 
yüz akı yapıtları arasında yerini aldı. 80’lerde Ömer Kavur, 
“Anayurt Oteli”, “Kırık Bir Aşk Hikâyesi”, “Yusuf’la Kenan” gibi 
başarılı filmlere imza attı. Yusuf Kurçenli, Yavuz Özkan, Türk 
Sineması’nın seyirci kaybettiği dönemde iyi filmler yaptılar. 
Erden Kıral “Bereketli Topraklar Üzerinde”, “Hakkari’de Bir 
Mevsim” filmleriyle hem yurt dışında önemli ödüller aldı, hem 
de yapıtları sinemamızın başarılı filmleri arasında seçkin bir yer 
kazandı. Başar Sabuncu’nun “Çıplak Vatandaş”, Tunç Okan’ın 
“Otobüs”, Nesli Çölgeçen’in “Züğürt Ağa”, “Selamsız Bandosu”, 
Yavuz Turgul’un “Muhsin Bey”i sinemamızın can çekiştiği bir 
dönemde yeni bir atılımın kıvılcımları olarak sonraki kuşağa itici 
güç verdiler. 

“Auteur” yönetmenler
1990 sonrası Nuri Bilge Ceylan’la “auteur” sinemacılar dönemi 
başladı. Filmler kişiselleşti, yalnız bireyin sorunlarına odaklandı, 
minimalist sinema anlayışıyla Yeşilçam’ın klişe hikâyelerinden 
uzaklaşıldı. “Kasaba”, “Mayıs Sıkıntısı”, “Uzak”, “İklimler”, “Bir 
Zamanlar Anadolu’da” ve “Kış Uykusu” ile Nuri Bilge Ceylan dünya 
sinemasındaki yerini giderek sağlamlaştırdı. Zeki Demirkubuz 
“C Blok”la başladığı sinema serüveninde “Masumiyet”, “Üçüncü 
Sayfa”, “İtiraf”, “Yazgı”, “Kader”, “Kıskanmak”, “Yeraltı” filmleriyle 
kendine özgü bir sinema tarzı ve atmosfer oluşturdu. Yeşim 
Ustaoğlu, “İz”le başladığı kariyerinde “Güneşe Yolculuk”la büyük 

bir başarı yakaladı. “Bulutları Beklerken”, “Pandora’nın Kutusu”, 
“Araf” filmleriyle çizgisini sürdürdü. Tayfun Pirselimoğlu, 
“Hiçbiryerde”, “Rıza”, “Pus”, “Saç” ve “Ben O Değilim” 
filmlerindeki farklı atmosferi, aykırı karakterleri, tekrarlanan 
kimlik sorunlarıyla gerçek bir auteur sinemacı olarak dikkat 
çekti. Pelin Esmer, son dönem kendine özgü bir dil oluşturabilen 
sinemacılarımızdan biri. “Oyun”la başladığı sinemada “11’e 
10 Kala” ve “Gözetleme Kulesi” ile ustalar arasında yer almaya 
hazırlanıyor.
Son dönem sinemamızın popüler kulvarında yer alan filmler gişe 
yapsa da, kalıcı bir iz bırakmayı başaramadılar. Cem Yılmaz, bu 
alanda hem seyircilerin sevdiği hem de bir kısım eleştirmenlerin 
onay verdiği filmleriyle sinemamızda Yeşilçam dönemine 
benzer bir fenomen yaratmayı başardı. Son filmi “Pek Yakında”, 
yüzyıllık sinema aşkına bir güzelleme olarak görülebilir. Cem 
Yılmaz, mizahi bir dille Yeşilçam filmlerine saygı duruşunu 
zekice göndermelerle gerçekleştiriyor. “Pek Yakında”, 100. yılın 
anlamına denk düşen bir film olarak öne çıkıyor.

Sinemamızın yüzyıllık serüvenini bir yazıya sığdırmak zor. Film 
kareleri geliyor gözümün önüne. Beyazperdeye düşen gölgeler 
canlanıyor bir bir. Bir çocuk sesi, “Size anne diyebilir miyim?” 
diyor. Yazlık sinemadayız, bir yandan çiğdem çıtlatırken, 
gözlerimizde biriken yaşları, beyaz mendilimizle siliyoruz. 
Kağıt mendiller yok henüz. Sinemanın hilelerinden habersiziz. 
Hikâyeler aynı, sesler aynı ama biz sihirli perdedeki bu hayalleri 
çok seviyoruz. Bugün tüm hileleri ortaya dökülmüş olan bu 100 
yaşındaki ihtiyar sihirbaza çocukluğumuzdaki saf ve masum 
gözlerle bakmak ve o ilk coşkuyu yeniden yaşamak mümkün 
değil! Ancak sinemanın nostaljisi bize hep mutluluk  veriyor. 
Büyü başka filmlerle devam ediyor.

SİNEMAMIZIN İLKLERİ

• İlk konulu film: Pençe, Casus (Sedat Simavi, 1917)
• İlk sansürlenen film: Mürebbiye (Ahmet Fehim, 1919)
• İlk komedi filmi: Bican Efendi Vekilharç (Şadi Fikret Karagözoğlu, 1921)
• İlk sesli film: İstanbul Sokaklarında (Muhsin Ertuğrul, 1931)
• İlk korku filmi: Çığlık (Aydın Arakon, 1949)
• İlk renkli film: Halıcı Kız (Muhsin Ertuğrul, 1953 / Yapı Kredi’nin desteğiyle) 
• İlk polisiye: Kanun Namına (Ömer Lütfi Akad, 1952)
• Uluslararası bir film yarışmasında ödül alan ilk film: Susuz Yaz 
   (Metin Erksan, 1964 / Berlin Film Festivali, Altın Ayı) 

Muhsin Bey
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Beni benden“ dinleyin  O alkışlı geceler ki yüzlerce 
binlerce kişinin huzurundan 
ayrılıp katrilyonuncu yalnızlığa 
gömüldüğüm... Ve hep karanlık 
odalarda tedirgin rüyalarla sabahı 
beklediğim. Alkışsız sabahlar; 
yorgun, tükenik ve de aç. 
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DERLEYEN VEYSEL UĞURLU
FOTOĞRAFLAR TÜRK EĞİTİM VAKFI ve TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ARŞİVİ

yaşam

“



dinleyin  

Y
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“
eni bir gün, yeni huysuzluklar, taze yalnızlık, ıngalayan bir bebeğin anlamsız 
sesleri. Ve acımasız sorumluluklar… Yeni övgüler, yalanlar, iftiralar ağır 
kokan, göz yaşartan, genzi yakan gazete mürekkeplerinde... Balıkçının sağ 
işaret parmağının orta kıvrımı nasır tutar... Bazen mavilikleri griler ile örten 
gökyüzü de; güneş, ay bile belirli dönemlerde nasır tutar. İsli camla seyreder 
insanoğlu güneşin nasırlanmasını. Ve topluma 29 sene mutluluk dağıtan, 
ıstıraplarını paylaşan, bazen ağlatan ses telleri de nasırlanır. Uykular bile 
esarettir bence rüyalar olmasa. Kâbusları, yalancılıkları, kanatları ve de 
karabasanları ile esarettir. 
Ömür boyu az uyudum. Başucumun uyuşturucu yoldaşları hep ilaç şişeleri 
oldu. Zihnimdeki alkışları; “Yaşa, varol”ları, “Eşin gelmez”leri, “Sen 
teksin”leri, “Helal olsun”ları... “Maşallah”ları, “İnşallah”ları... “A! Zayıflamış”, 
“A! Şişmanlamış”, “A! Tırnağı uzun”, “A! Kulağında delik var”, “A! Saçı mı 
ağarmış yoksa meç mi?”, “Vallahi canımı veririm”, “Ben çok sevmem, çok 
efemine”, “Yalanmış canım reklam için yapıyor”, “Gözünde boya var”, 
“Kırmızı smokin giyecekmiş”, “Favorileri pek parlıyor yaldız mı sürmüş ne?”, 
“Bu kadarı da olmaz, kolye takıyor”, “Papyonu da inci işli”… 
“Sanat Güneşi”... Sahi, güneştim ben, öyle demişler, öyle yazıp çizmişlerdi. 
29 yıl, içlerinden hep öyle gelmişti. Gönülleri ısıtan, dertlerden arındıran, 
mutluluk serpen bir sıcaklıktım ben. 
Hepsine 29 yıl direnmeye çalışan ipince bir ruh yapısı, şiir dolu bir beyin, 
insanları seven, sevdikçe düş kırıklığına uğrayan, yılmayıp yine seven, her 
sarıldığı daldan menfaat fırtınasıyla alaşağı edilmek istenen… Ellerinde 
cımbız ya da kıskaçlarla hep yolmak isteyen sırıtık, yılışık ve riyakâr 
insanların fasit dairesi içinde gülücüklerle, espri kırıntılarıyla, tatlı ve acı 
nağmelerle doldurulan 29 yıl… 29 saniye! 29 asır! 
Dört yaşındayken başıma çiçek takardım. Sünnet entarimi eskiyene kadar 
üstümden çıkarmadım. Daha ilkokula gitmiyordum, kırmızı sardunya 
yapraklarını dudağıma ve tırnaklarıma yapıştırırdım. Bebeklerim vardı: 
Tomris, Ayşe, Arap. Onlara entariler dikerdim. Önce fincanla karınlarına 
su döküp sonra altlarındaki bezi değiştirirdim. Ve dut silktiğimiz ortası 
lekeli kocaman çuvalı iki ağaç arasına gerip müsamereler verirdim bakımsız 
bahçemizde. Mikrofonum, elimde tuttuğum bir demir parçası idi. Tüm 
şarkıları ezbere bilirdim. Alkışlara beş yaşında alışmıştım ve dinmedi bugüne 
dek. Eve gelen misafirler söylediğim şarkıları dinler, alkışlar, beni öperdi. 
Yaşıtım erkek çocuklarını sevmezdim, onlar küfürbazdı, çember çeviriyor, 
çelik-çomak, hırsız-polisçilik oynuyorlardı. Bahçemizdeki küçük havuzun 
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yaşam

Yapı Kredi Kültür Sanat ve Yapı Kredi Özel 
Bankacılık işbirliğiyle düzenlenen “İşte Benim Zeki 
Müren” sergisi, 18 Kasım – 20 Aralık 2014 tarihleri 
arasında Yapı Kredi Kültür Merkezi’nde görülebilir.

yüksek duvarına çıkıp elimde renkli mendilimle okuduğum 
şarkıları dinlemiyorlardı. Kız yaşıtlarımı seviyordum. Renkli, 
çiçekli markizet entarileri, kırmızı rugan ayakkabıları, mavi 
kurdeleleri, örgülü saçları ve gözünü kapatınca “ınga” diyen 
bebekleri vardı ve “bir gün yürüyen bir bebeğim olur mu?” diye 
düşünürdüm. 
Hayatım boyunca hiç kimseyi bekletmedim. Hayatımda hiçbir 
zaman konser erteletmedim. 41 dereceyle sahneye çıktığım 
günler oldu. Böbrek taşımı son şarkımın bitiminde bir şarap 
kovasına düşürmek zorunda kaldım. Alkışlar devam ediyordu 
ve belki çıkmayınca (çıkamayınca) içlerinden homurdananlar 
olmuştu. Hâlbuki 27 şarkı söylemiştim; Novaljin iğnesinin ağrıyı 
hissettirmediği süre bu kadardı çünkü. Sözüm imzamdı ve imzam 
olacaktı. Mürekkeple atılan imzaları yine mürekkeple yayılan 
yalancı raporlar temize çıkarılabilir ama söz şereftir, haysiyettir, 
kişiliktir. 
Eskiden “zengin hastalığı” denilen (benim için gazeteler, 
“kepçeyle havyar yemekten oldu” diye yazmıştı) bu metabolizma 
bozukluğu, kandaki ürik asidin mafsallarda birikmesinden 
meydana geliyor. Devası: kortizon! Ben bu zehri gut hastalığım 
için ve ses yorgunluklarımda sahne ışıklarımı söndürmemek için 
bile bile kullandım. Kortizon tedavilerinden sonra su toplayıp 
şişen vücudumu tekrar forma sokabilmek için (zararlarını bile 
bile) tok tutan ilaçlarla mecnun gibi dolaştığım günler oldu. 
İncelip sahneye çıkmak için açlıktan uyuyamadığım aylar... İçkime 
koyamadığım küçücük bir buz parçasını avcumda eritip serinlik 
özlemlerini güya giderişim... Bibersiz, baharatsız, lezzetsiz hafif 



“Sanat Güneşi”... Sahi, güneştim ben, 
öyle demişler, öyle yazıp çizmişlerdi. 
29 yıl, gönülleri ısıtan, mutluluk 
serpen bir sıcaklıktım ben. 
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dünyayı üç kere gezdikten sonra daha da sevdim, taptım 
topraklarıma. Bayrağımın rengiyle daima göğsüm kabardı, 
marşımız her çalındığında ve resmi geçitlerde gözyaşlarına 
boğuldum. Subayları severdim, çizmelerinin kaldırımlardaki 
sesi bile heybetiyle beni daima ürpertti. Onun için rüşvetle 
rapor alıp askerlik yapmayanların “erkek” geçinmelerine 
kahkahalarla güldüm.  
Ses tonu basbariton, haykırdığı zaman dağları titreten 
ama sözünde durmayan, dönek, kalleş ayartıcı, riyakâr, 
menfaatperest... Ve sözünün eri nice tüysüz delikanlı ve nice 
göğsü süt dolu veya dolacak gerçek kadın! Her halter kaldıran 
pazu büyütebilir, her içenin sarhoş olacağı, enfiye koklayanın 
aksıracağı gibi ama herkes doğrucu olamaz! 
Bu meçhule giden sokak değil, doğduğum evin karşısındaki 
“topraklı yol”. Kapıya bağlarlardı beni, kaçmayayım 
topraklı yola, çiğnenirim diye… Oysa o kadar dardı ki, 
değil araba, brıçka bile zor geçerdi. Keşke çiğnenseydim, 
minik bir tabut içinde cemaatsiz bürünürdüm karanlıklara. 
Gözlerim kararıyor işte, topraklı yoldan ayrılmalıyım. Zaten 
mahallenin ağabeyleri ağ germişler, kaleleri taştan, top 
oynuyorlar; beni sokmazlar. Hem ben yedi yaşında gözlük 
taktım. Kırılır gözlüklerimin camları, gözüme batar. Ben 
erkek oyunları oynayamam. Arap bebeğime çingene pembesi 
bir entari dikmeliyim eşikte, örgü örmeliyim. Ve annemi 
sürme çekerken doyasıya seyretmeliyim.”

* Sayfalarımızda yer alan yazı, Zeki Müren’in kendi kaleminden çıkan ve daha 
önce hiçbir yerde yayınlanmayan anılarından derlenmiştir.

yemekler... Tam istediğiniz kiloya iniyorsunuz; yeni resimler, 
yeni ölçülere uygun yeni kostümler ve… Bir sabah yine ağrıdan 
kıvranarak uyanıyorsunuz: Yine gut! Plajda konuşurlar duyura 
duyura: “Ne kadar da kilo almış”, “Ay vallahi çok şişmiş!”... 
Haklıdırlar, çünkü az önce yedikleri altı tabak mantıyı ve de bir 
düzine tulumba tatlısını öğütmek için uzanmışlardır kumlara, 
miskin! Yanlarında da buzlu meşrubatları vardır termoslar 
dolusu, obur! Saçları ıslak dolaşırlar, efil efil! Nezle olsalar ne 
olacak… Zeki Müren cereyanda kalmamalı, saçı ıslanmamalı, 
ensesi terlememelidir. Temmuz’da ılık su içmelidir, içkisi 
kaplıca kurnasından doldurulmuş gibi olmalıdır, zevksiz! Zeki 
Müren otomobilinin camını aralayamaz, Ağustos’ta bile camları 
kapalı odalarda yatar. Ne o, “Zeki Müren Antalya’da sefadadır”, 
“Bodrum’da yazlıktadır”, kuru iftira! Zeki Müren’in kaderi kendi 
için yaşamamaktır. “Toplum şöyle diyor, toplum böyle diyor, 
toplum seviyor, toplumu saymalı, lâyık olmalı!” 
Aspendos ve o hayatımın zafer tacını kendi kendime giydirdiğim 
31 Mayıs 1969 gecesi... Antalya adeta bir gün ve bir gece 
Aspendos’a bağlı kalmıştı. 50 km’lik yol arabalarla hınca hınç 
dolmuş ve bir sanat zinciri teşkil etmişti. Aspendos 20 binden 
fazla insanla dolmuş, Antalya caddeleri o akşam yalnız faytonları 
çeken atların nal seslerine terkedilmişti. O ne Aspendos’tu 
Allah’ım! Antalya benimdi artık, ben de Antalya’nın. Köpüklü 
sulara aşk ilân ediyor, Bey Dağları’nın başındaki sarımsı karla 
şakaklarımı serinletiyor, dudaklarımın tuzunu şelalelerde 
eritiyor ve oranj bir mutluluğu yudum yudum tadıyordum. Bu 
kıyılar benimdi, ben de kıyıların fahri hemşerisi... Memleketimi 



tasarım

Cenovalı MB&F, mekanik biliminin 
sınırlarını zorlayan, teknik aksamı ve 
tasarımlarıyla benzerlerinden ayrılan 
çok özel saatlere hayat veriyor. Tıkır 
tıkır işleyen saatler üretmenin yanında 
“M.A.D. Gallery” (Mechanical Art 
Devices) ismini verdikleri platformda, 
diğer “mekanik mucize” yaratıcılarını 
da konuk ediyorlar.  
 
YAZI ELİF KAPTANOĞLU
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Zamana
incelik
katan

tasarımlar
ava araçlarının ya da otomobillerin 
hareket etmek için insana ihtiyaç 
duymadığı bir çağda yaşıyoruz. Robotların 
çağı ise kapımızda. Kendi kendine hareket 
eden makineler artık bizi büyülemiyor. 
Ancak çok değil, 50 yıl öncesine kadar 
müzik kutuları, çocukların en değerli 
hazineleriydi. Bir kez kurduktan sonra 
günlerce zamanı gösteren saatler o 
kadar değerliydi ki krallar birbirlerine 

bu saatlerden hediye ederdi. Bir kutunun 
içine sığışmış onlarca yay ve çarkın tek 
bir hareketimizle birbirlerini tetikleyerek 
zamanı göstermesi bugün hâlâ meraklılarını 
büyülemeye devam ediyor. En ucuzları bile 
on binlerce lira olan bu mekanik mucizelerin 
tik takları hâlâ bazılarımıza ninni gibi 
geliyor. Öte yandan bilime, sanata ve estetiğe 
yaptıkları sayısız katkıya rağmen altın 
çağlarının geride kaldığına da şüphe yok. H 

“Mekanik Sanat Objeleri”
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Zürihli bir saatçi olan Miki Eleta, saatlerle ilgili tüm 
bildiklerini kendi öğrenmiş ve 2001 yılına kadar saatin 
işleyişi hakkında hiçbir fikri yokmuş. Bugün ise müzik 
kutusu ve saat aksamlarını harmanlayarak oluşturduğu 
dev saatler M.A.D. Gallery’de gururla sergileniyor. Son 
eserlerinden “Hippocampus” 2.8 metre boyunda ve 
sarkacı hareket ettiği sırada farklı bir melodiyle çalıyor. 
Saatin görüntüsüne haksızlık etmemek gerek ama yine 
de en etkileyici yanı, bir kez çıkardığı melodiyi 100 
yıldan uzun bir süre tekrar etmemesi. Miki’nin hayranlık 
dolu yorumlara cevabı basit: “Hiçbir şey imkânsız değil. 
Kimseden daha zeki değilim, sadece daha azimliyim.” 

Miki Eleta



Belki her arayan için ayrı bir zil sesi ayarlayabildiğimiz bir 
çağda guguklu saatler çocuklara bir şey ifade etmeyecek. Ancak 
mekanik biliminin sanatla buluşması fikrini heyecan verici 
bulan kişilerin soyu tükenmiş değil. İşte Maximilian Büsser 
onlardan biri ve markası MB&F - Maximilian Büsser and 
Friends (Maximilian Büsser ve Dostlar) çok basit bir ideal 
üzerine kurulu: Mekanik saatlere gönül vermiş zanaatkârlar, 
sanatçılar ve profesyonellerden oluşan MB&F ekibi her sene 
orijinal ve çarpıcı bir yapıt ortaya çıkaracak. 2005 yılından beri 
bu ideale sadık kalan MB&F bununla yetinmeyerek bu yazının 
konusunu yani “M.A.D. Gallery”yi de yaratmış. Galeride MB&F 
saat koleksiyonunun dışında çeşitli sanatçı/zanaatçıların özenle 
seçilmiş mekanik sanat objeleri de sergileniyor. “Kinetik sanat 
objeleri” üreten sanatçıları kısa zamanda etrafına toplayan 
galerinin geçtiğimiz aylarda Taipei’de ikinci bir şubesi açılmış. 
Galerilerdeki mekanik objeler, biz teknoloji çağı insanlarının 
kalp atışlarını hızlandırmak üzere durmaksızın hareket ediyor.

Mekanik bilimi 
sanata karışıyor
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İsviçreli sanatçı Fabian Oefner bilimle sanatın 
buluştuğu oldukça çarpıcı işlere imza atıyor. 
Oefner, M.A.D. Gallery’de sergilenen fotoğraf serisi 
“Disintegrating” için “Fotoğraflarımla zamanı 
durdurmuyorum, bu seriyle hiç yaşanmamış bir an 
icat ediyorum” diyor. O, otomobili en küçük parçasına 
kadar ayırarak her bir parçayı ayrı ayrı, belli bir açıdan 
fotoğraflıyor. Parçaladığı otomobili tekrar topluyor 
mu bilmiyoruz ama çektiği fotoğraflar bir 
araya geldiğinde sonuç mükemmel oluyor. 

Fabian Oefner

tasarım



Kış 2014-2015 ◊ Crystal ◊ 43crystalcard.com.tr

Berlinli sanatçı Frank Buchwald, M.A.D. Gallery’de 
yer almasına vesile olan aydınlatma objelerine 
odaklanmadan önce bilim-kurgu resimler ve çeşitli 
illüstrasyonlar yapmakla meşgulmüş. “Mekanik Işıklar” 
serisi de bu dönüşümün ilk meyveleri. Seriye ait bir 
düzine parçadan her biri tek tek imal ettiği 200’er 
bileşenden meydana geliyor. Ham çelik ve pirinçten 
imal ettiği parçaların mat siyah renk alması için daha 
sonra tekrar işlemden geçiriyor. 

Frank Buchwald

crystalcard.com.tr

1850’lerden kalma ahırdan bozma atölyesinde 
mekanik bilimini büyülü objelere dönüştüren Bob 
Potts 72 yaşında. New Yorklu sanatçı doğanın 
ritminden aldığı ilhamla sürekli kanat çırpan, 
bıraksan okyanusu aşacak heykellere hayat veriyor. 
Sadece bir tane ürettiği mekanik sanat objelerinin 
yapımı yaklaşık bir yıl alıyor. Objelerin hareketini 
sağlayan aksamın karmaşıklığına rağmen oldukça 
yalın görünen eserleri için Potts: “Objenin 
hareketini sağlayan aksamda kullanılan her parça bir 
işlevi olduğu için orada. Dolayısıyla aslında formu 
işlevini belirliyor” yorumunu yapıyor.  

Bob Potts

w
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2015’in
yaşam
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güçlü oyuncuları 
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Yeni yılda lüks ve süper spor otomobillerde pek çok sürpriz sizi 
bekliyor. Sıra dışı tasarımları, aerodinamik yapıları ve motorlarıyla 

bu otomobiller gücün tanımını yeniden yapıyor.   
YAZI AHMET SAİD ÖZEN



yaşam
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Bentley’nin yeni 
amiral gemisi 
Mulsanne Speed
Bentley yeni amiral gemisi ile dünyanın en hızlı 
ultra lüks sürüş deneyimini yeniden tanımlıyor. Yeni 
Mulsanne Speed, 530 HP güç ve 1100 Nm tork üretimi 
ile beklentilerin üstünde bir performans sunuyor. 
Maksimum 305 km/s sürat yapabilen otomobil 
100 km hıza sadece 4.9 saniyede çıkabiliyor. 
Başarılı yazılım sistemi sayesinde V8 motor, normal 
kullanımda V4 olarak çalışıyor. Ancak performans 
ihtiyacı olduğunda 8 silindirin hepsi anında devreye 
giriyor. Bu da ekonomi ve performans arasındaki ince 
çizgiyi belirliyor. Bentley Mulsanne Speed, sadece hızlı 
bir üst sınıf otomobil değil, diğer Bentley’lerde olduğu 
gibi İngiliz konforunu da kullanıcısına yansıtıyor. 
Yeni çağdaş tasarım anlayışı dış kısımda kendini 
hissettirirken, iç mekânda ahşap kalitesi ve işçilik ön 
plana çıkıyor. Bentley Mulsanne Speed, iç mekânında 
lüks adına sürücüsüne her şeyi sunuyor. Sürüş konforu 
bir yana, kullanılan teknoloji de hayranlık uyandırıyor. 
Örneğin müzik ve multivizyon sistemi büyük bir 
özenle kabinin içine gizlenmiş. Bu da otomobilde yer 
alan 60 GB yerleşik sabit diskte müzikten filme geniş 
bir koleksiyona yer verebileceğiniz anlamına geliyor. 
14 hoparlör ile 2200 watt’lık ses çıkışı sunan müzik 
sistemine ek olarak ön koltuk başlıklarında 8 inç’lik 
ekran yer alıyor. 

Bentley, 530 HP gücündeki 
Mulsanne Speed’le 2015’te
rakiplerine meydan okuyor.
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Chevrolet’nin  
SUV pazarı atağı:  
Tahoe ve Suburban
Chevrolet Tahoe ve Suburban, markanın SUV 
piyasasındaki mihenk taşları arasında yer alıyor. 2015 yılı 
için özellikle iç mekânında yapılan iyileştirmelerle daha 
lüks ve konforlu hale gelen Tahoe ve Suburban modelleri, 
dış tasarımlarıyla da dikkat çekiyor.  Yeni tasarımda her 
iki modelde de sürtünme kat sayısını azaltmak adına 
önemli çalışmalar yapılmış. Aerodinamiğin artırılmasının 
yanı sıra yeni nesil kapı sistemi sayesinde kabine ulaşan 
rüzgâr ve yol sesinin daha da azalması sağlanmış. Yeni 
nesil farlar ve krom panjurlar ise her iki modele de farklı 
bir hava katıyor. İç mekânda ergonomik anlamda yapılan 
değişikliler kendini anında belli ediyor. Örneğin gösterge 
paneli önceki versiyonlara göre daha okunaklı. Yine klima, 
müzik sistemi ve diğer fonksiyon butonlarının yerleri de 
ergonomik açıdan oldukça başarılı. 8 inç’lik dokunmatik 
ekranı birçok fonksiyonu kolaylıkla yönetmenize yardımcı 
oluyor. Elektrik destekli hidrolik sistem sayesinde hıza 
duyarlı hale gelen direksiyon, hem sürüş konforunu 
artırıyor hem de yakıt ekonomisine katkı sağlıyor. 
Tahoe ve Suburban’da standart 5.3 litre hacminde V8 
motor kullanılıyor. Yeni nesil birçok V8’de olduğu gibi 
bu motorda da ihtiyaç olmadıkça 8 silindirden 4’ü 
çalışmıyor ve bu da yakıt ekonomisi sağlıyor. 
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Lüksün 4 çeker 
hali: Lexus NX
Lexus, spor modellerinden esinlenerek 2015 NX’i 
yarattı. Bir yarış otomobili kadar sert ve agresif 
görünen Lexus NX, cesur bir tasarım anlayışına sahip. 
İri ön panjurundaki ince ve çekik gözlü far tasarımı 
otomobile çok farklı bir görünüm kazandırmış. Yan 
kısımdaki kat izleri ve arkadaki stop grubu farlar 
ile NX oldukça dikkat çekici. İç mekân da konforu 
ve sportifliği bir arada barındırıyor. Üç kollu deri 
kaplı direksiyon simidi, SUV’den çok, spor otomobil 
kullanıyormuşsunuz izlenimi yaratıyor.  Dijital 
gösterge paneli ve orta konsolun üstündeki ekran da 
oldukça pratik ve başarılı. Ayrıca içinde her türlü yeni 
teknolojik cihaza uygun donanım da mevcut. NX’te 
iki farklı motor seçeneği sunuluyor: 2 litre turbo ve 
2.5 litre hibrid. 235 HP gücündeki 2 litrelik motor, 
turbo beslemeli. “NX 200T” olarak adlandırılan bu 
modele yeni nesil 6 ileri otomatik şanzıman entegre 
edilmiş. Optimum çekiş ve yakıt ekonomisi için 
NX 200T’de Dinamik Tork Kontrollü (AWD) 4X4 
çekiş sistemi kullanılıyor. Böylece tork, ön ve arka 
akslar için bölünerek değişebiliyor. Yani nerede 
daha çok torka ihtiyaç varsa oraya daha fazla tork 
gönderiliyor. NX 300h yani 2.5 litrelik hibrid motor 
da yeni nesil şanzımanla sunuluyor. NX 300h’de, 
gerektiğinde bir elektrik motoru yardımıyla arka 
aksa güç gönderiliyor. Buna da “Lexus E-Four 
AWD Sistemi” deniyor.

Hem fosil yakıtlı hem de hibrid motor 
seçeneği ile Lexus NX, lüks SUV 
sınıfında adından çok bahsettirecek.

yaşam



Kuzey Amerika’da Ferrari’nin 60’ıncı yılını kutlamak için “Ferrari F60America” adlı bir model 
geliştirildi. Fakat kötü bir haberimiz var: Bu güzel oyuncaktan sadece 10 adet üretilecek! Farklı bir 

ifadeyle, V12 motoru ve roadster sürüş keyfine sahip olmak için sadece servete sahip olmanız yeterli 
değil! F60America 3.1 saniyede 0’dan 100 km/s hıza çıkıyor. Ortaya yakın monte edilen V12 motoru 

hızlanmada ve yol tutuşunda önemli bir rol oynuyor. Ağırlık merkezinin ortalanması ise sportif 
kişiliğini destekliyor. Güçlü ve kaslı yapısı otomobilin DNA’sını simgelerken F60America’nın kişiliği de 

yenilikçi ve bir o kadar da geleneklerine bağlı bir karakter profili çiziyor. Ön panjurdaki hava 
giriş ızgaralarından yandaki hava girişlerine kadar tam bir ahenk söz konusu. İç mekân 730 HP 

gücündeki V12 motorlu bir otomobil için eğlenceden uzak ama işlevsel bir yapı sunuyor. 
Kapı içlerinde yer alan file şeklindeki gözler de bunun en önemli kanıtı. 

 

Keyif makinesi: Ferrari F60America 

Macan S, kompakt SUV segmentindeki 
ilk Porsche modeli olma özelliğini taşıyor. 
Macan S’in 3 litre V6 çift turbolu motoru 
340 HP güç üretiyor. Yedi vitesli çift 
kavramalı şanzıman bu araç için oldukça 
başarılı geçişler sağlıyor. 0-100 km/s 
hızlanma değeri 5.4 saniye olan 
Macan S, etkileyici bir performans 
sunuyor.  Macan S Dizel, üç Macan 
modelinin en ekonomik olanı. Onun 
3 litrelik, V6 turbo dizel motoru 
ekonomik olduğu kadar tatmin edici bir 
performansa sahip. Macan S Dizel sadece 
6.3 saniyede 0’dan 100 km/s’ye ulaşıyor. 
258 HP güç ve 230 km/s’lik maksimum 
hızı da yabana atılacak cinsten değil. 
Porsche Macan Turbo ise serinin en 
ateşlisi: 3.6 litrelik V6 Biturbo motor, 
400 HP güç sunuyor. 100 km hıza 4.8 
saniyede ulaşan otomobil maksimum 
266 km/s’lik hıza ulaşıyor. 

Porsche’den 
ikinci SUV: 
Porsche Macan S 
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Brooks Brothers
Asırlar boyu şıklık 

2014 itibariyle  Türkiye’deki ilk mağazasını İstanbul Zorlu Center’da, 
ikincisini de Akasya AVM’de açan Brooks Brothers’ın 

efsanevi geçmişi ve ürünleri hakkında 
Türkiye Genel Müdürü Füsun Kuran’a kulak verdik. 

RÖPORTAJ UMUT KAAN ÖZDEMİR
FOTOĞRAFLAR ERHAN TARLIĞ
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yaşam
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ABD’nin ilk hazır giyim markası olan ve 1818’de kurulan 
Brooks Brothers, tarihi boyunca “Seersucker”, “Madras”, ütü 
gerektirmeyen gömlek ve orijinal düğmeli polo yaka gibi ikonik 
ürünleri ile tanınıyor. Henry Sands Brooks tarafından kurulan 
marka ilk mağazasını 7 Nisan 1818’de New York’ta açmış. Önce 
oğullarından Daniel’ın, ardından diğer oğulları Edward, Elisha 
ve John’un aile işine katılmalarıyla birlikte 1850’de Brooks 
Brothers markası doğmuş. Brooks Ailesi’nin, firma geçmişindeki 
rolü yaklaşık 200 yıl sürerken, marka 2001 yılında Retail Brand 
Alliance’ın bünyesine katılmış.

Brooks Brothers’ın marka olarak bir ikon haline gelmesini 
ve bu niteliğini bu kadar uzun süre koruyabilmesini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Brooks Brothers markası iki yüzyıla yakın geçmişinin yanı 
sıra müşterilerine bir yaşam anlayışı sunmasıyla öne çıkıyor. 
Çünkü Brooks Brothers centilmenleri ve leydileri giydirmeyi 
amaç edinmiş bir marka. Bu nedenle hem centilmenler hem de 
leydiler için 10 ciltlik kitaplar hazırladık. Bu kitaplarımızda bir 
centilmen nasıl davranır, nasıl balığa çıkar; bir leydi masada nasıl 
davranır, bir salon davetinde nasıl hareket eder gibi birçok detay 
bulunuyor. Brooks Brothers hayatta bir duruşu olan kişilere 
kaliteli hizmet vermeyi önemser. Bu da uzun geçmişimizin 
önemli sırlarından biridir. 

Brooks Brothers hangi ürün gruplarında üretim yapıyor?
Markamız kuruluşu itibariyle ağırlıklı olarak erkek 
giyimi konusunda hizmet veriyor. Şu an Brooks Brothers 
mağazalarında yüzde 85 erkek, yüzde 10 kadın ve yüzde 5 çocuk 
ürün grupları yer alıyor. Ancak bu durumun yakın dönemde 
hayata geçecek çalışmalarla değişmesini bekliyoruz. 

Bu bahsettiğiniz oranlar Türkiye mağazaları için de geçerli mi?
Evet geçerli. Biz Brooks Brothers markasını Türkiye’de açarken 
tüm ürün gruplarını getirmek istedik. Çünkü günümüzde 
alışveriş tüm aileyle birlikte yapılan bir eylem. Türkiye 
mağazalarımızda erkek giyimin yanı sıra kadın ve çocuk 
ürünlerimiz de bir hayli ilgi görüyor. 

Biraz önce bahsettiğiniz markanızın yakın dönem planları 
hakkında bilgi alabilir miyiz?
Bir süredir dünya gündeminde konuşulan bu haberi Türkiye’deki 
müşterilerimize duyurmak bize büyük keyif veriyor. Brooks 
Brothers Kadın Koleksiyonu için ünlü tasarımcı Zac Posen ile bir 
çalışma başlattı. Şu an devam eden çalışmalar sonrası hazırlanan 
koleksiyon 2016 yılı itibariyle mağazalarımızda satışa çıkacak. 
Zac Posen imzasıyla, şık ve asil Brooks Brothers kadınının yeni 
bir stil kazanacağını düşünüyoruz. 

Peki, erkek giyimi konusunda en çok ilgi gören ürünleriniz 
hangileri?
Erkek giyiminde en güçlü olduğumuz ürün gömleklerimiz. 
Gömleklerimizi ABD’nin batı ve güneybatı bölgelerinde 
yetişen “Supima” isimli özel bir pamuk türü sayesinde 
herhangi bir kimyasal kullanmadan çok daha uzun eğrilebilen 
ipliklerle dokunmuş kumaşlardan üretiyoruz. Ayrıca “non-
iron” teknolojisiyle ütü gerektirmiyor ve buruşmuyor. Bu 
kumaş türünü gömleklerimiz dışında takım elbiseler ve 
trençkotlarımızda da kullanıyoruz. 

Brooks Brothers markasını dünyada ve Türkiye’de kullanan 
ünlü isimler kimler?
Brooks Brothers’ın geçmişinden bugününe kadar, Abraham 
Lincoln, Theodore Roosevelt, Franklin Roosevelt, John F. 
Kennedy, Richard Nixon, Gerald Ford, George H. W. Bush, Bill 
Clinton ve Barack Obama gibi ABD Başkanları başta olmak 
üzere Andy Warhol, Gianni Agnelli, Ashton Kutcher gibi birçok 
ünlü isim, markanın şıklığını tercih etti ve ediyor. Türkiye’den 
ise Hüsnü Özyeğin, Fikret Orman, Mustafa Sarıgül, Cüneyt 
Özdemir, Asaf Savaş Akat, Faruk Süren müşterilerimiz arasında. 
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Brooks Brothers sahibi olduğu 
Peal&Co. markası ile el yapımı 
özel ayakkabı üretimi de 
gerçekleştiriyor. 

Ayrıca “Mad Men”, “Glee”, “Gossip Girl” gibi TV dizileri ile 
“The Muppets” ve “The Great Gatsby” filmlerinde Brooks 
Brothers kıyafetleri kullanıldı.

Brooks Brothers markasının birçok ABD Başkanı tarafından 
tercih edilmesinin sırrı nedir?
Aslında Brooks Brothers için “Amerikan’ın” markası 
demek daha doğru olacaktır. Çünkü bir ABD Başkanı her 
zaman ülkesini çok seven ve kendi ülkesinin markalarını 
kullanan bir profil çizer. Aynı zamanda centilmen bir duruşu 
olduğundan başkanların, bütün bu özellikleri bünyesinde 
barındıran Brooks Brothers’tan başka bir marka kullanmaları 
düşünülemezdi.

Brooks Brothers’ın marka stratejisini nasıl tanımlarsınız?
Brooks Brothers centilmen çizgisini koruyarak aynı zamanda 
trendleri takip edebilen bir markadır. Günün modasının öne 
çıkan çizgileriyle birlikte 10 yıl öncesinin kalıplarını bir arada 
sunuyoruz. Müşterilerimiz modern ve klasik tüm seçenekleri 
markamızda bulabiliyor.

Brooks Brothers’ın dünyada ve Türkiye’de kaç mağazası 
bulunuyor? Markanın Türkiye’deki gelişimini nasıl 
planlıyorsunuz?
Brooks Brothers dünya genelinde 17 ülkede, 500 mağazaya 
sahip. Türkiye’de ise İstanbul’da Zorlu Center ve Akasya 
AVM olmak üzere iki lokasyonda hizmet veriyoruz. Ankara 
ve İzmir’de açmayı planladığımız mağazalardan sonra 
önümüzdeki beş yıl içerisinde toplam yedi mağazada hizmet 
vermeyi amaçlıyoruz. 
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İstanbul’daki mağazalarınız dekorasyon konseptleriyle de dikkat 
çekiyor. Dekorasyon süreçlerinde nelere dikkat ediyorsunuz?
Mağazalarımıza gelenlerin ortak yorumu, “Aynı ABD’deki 
gibi olmuş. Sanki orada gibiyiz” oluyor. ABD’deki mağaza 
konseptlerimiz yıllarca yaşanmış bir “Amerikan Evi” havasına 
sahiptir. Geniş deri koltuklar, bir şömine etrafında asılı olan 
tablolar gibi unsurlarla aynı zamanda ABD’de oldukça yaygın olan 
şehir kulübü ya da kulüp evi etkisini de yakalamaya çalışıyoruz. 
Bunda dekorasyonda kullandığımız doğal ahşap malzemenin etkisi 
de oldukça büyük. 
Mağazalarımızda kiraz ağacının doğal kokusu ferah bir karşılama 
sunuyor. Ayrıca marka kimliğimizle örtüşen bazı dekorasyon 
objelerine de özellikle yer veriyoruz. Örneğin eskrim sporunda 
kullanılan alet ve kıyafetler, 1919 yılına ait bir moda dergisinin 
çizim sayfaları, binicilik ve atçılık ile ilgili parçalar gibi tarihsel bir 
doku yaratacak objeleri de mağazamızda sergiliyoruz.  

Sizce Türkiye’de erkekler nasıl giyiniyor?
Trendi çok sıkı takip ediyor ama uygulamada çok uçlara 
gitmiyorlar. Temkinli ve makul bir tavırları var. Bu durum aslında 
Brooks Brothers olarak bizim marka kimliğimiz ve ürünlerimizle 
örtüşüyor. Bu nedenle tam da “Türk erkeklerinin markasıyız” 
diyebiliriz. 

Türkiye’deki satışlarınız nasıl gidiyor, yoğun bir talep var mı?
Brooks Brothers dünya genelinde senede iki milyon adet gömlek 
satışı gerçekleştiriyor. Birkaç hafta önce Türkiye’ye gelen Avrupa 
ve Orta Doğu CEO’su Luca Gaspalde’in bir röportajında verdiği 
bilgiye göre Brooks Brothers Türkiye olarak şu anda Avrupa 
mağazalarına oranla iki kat daha fazla satış yapıyoruz. 
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DÜNDEN BUGÜNE BROOKS BROTHERS

1818 - İlk Mağaza: 7 Nisan 1818’de 45 yaşında olan Henry Sands Brooks, 
H. & D.H. Brooks and Co. ismiyle New York City’de Catharine ve Cherry 
caddelerinin kesiştiği köşede ilk mağazayı açtı.
1850 - The Golden Fleece (Altın Post): The Golden Fleece (Altın Post), 
şirket sembolü olarak tescillendi. Kurdeleden sallanan kuzu sembolü tarih 
boyunca yün alıcıları tarafından kullanıldı.
1865 - Abraham Lincoln’un ceketi: Başkan Lincoln göreve başlama 
konuşmasında, el dikimi astarı ve “Tek ülke, tek kader” yazısı bulunan Brooks 
Brothers ceketi giyiyordu. Suikasta kurban gittiğinde de üzerinde bu ceket 
bulunmaktaydı.
1896 - Düğmeli Polo gömlek: John Brooks, polo yaka düğmeli gömleği 
moda tarihine kazandıran isim. Katıldığı bir İngiliz polo maçında, rüzgârdan 
savrulmasın diye sıkı sıkı tutuşturulmuş olan binici yakalarından ilham alan 
J. Brooks, bu tasarımı gömleklere uyguladı. 
1949 - Kadın giyimi: Brooks Brothers mağazasının küçük bir köşesini kadın 
giyimine ayırmaya başladı. Vogue dergisinde tanıtılan düğmeli pembe gömlek, 
moda dünyasında büyük bir sansasyon yarattı. 
1998 - Ütü gerektirmeyen gömleğin tanıtımı: 1998 yılında 
Brooks Brothers, ütü gerektirmeyen (non-iron) gömleği piyasaya sundu. 
Bu gömlekler halen en popüler ürünleri arasında yer alıyor.

Brooks Brothers Özel Dikim 
Hizmeti’nde, takım elbiseler 
İtalya’da, gömlekler ise 
ABD’de dikiliyor.  

w
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Alpler’in
şaleleri

Alpler’in
şaleleri

büyülü
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Onlar, konforu ve ihtişamıyla kendine hayran bırakıp misafirlerine 
ayrıcalıklı hizmetler sunan eşsiz mekânlar. Fransa’da Courchevel, 
Meribel, Tignes ve Val-d’isere, İtalya’da Madonna di Campiglio, 
Cortina D’Ampezzo ve Val Gardena, İsviçre’de Zermatt, St. Moritz 
ve Klosters ise şaleler için en keyifli destinasyonlar.

YAZI SEVİL DENİZ 



seyahat

Fransa’nın en şık kayak merkezleri arasında yer alan 
Courchevel, beş yıldızlı şaleleri, Michelin yıldızlı 
restoranları, profesyonel pistleri ve dünya markalarını 
bir araya getiren butikleriyle kış mevsiminin en gözde 
destinasyonlarından. Cenevre ve Lyon’dan yaklaşık 
iki buçuk saat uzaklıktaki kasabaya özel shuttle’ların 
yanı sıra helikopterle de ulaşılabiliyor. Courchevel’de 
1300,1650 ve 1850 metre olmak üzere üç farklı 
yükseklikte dört ayrı yerleşim bulunuyor. Courchevel, kış 
tatillerinde kendinizi şımartmanız için birebir. Bu küçücük 
kasabada inanamayacaksınız ama 10 tane Michelin 
yıldızlı restoran bulunuyor. Rue du Rocher’de bulunan 
Cartier, Valentino, Hermes ve Mont Blanc’da alışveriş 
yapmanın keyfine varabilirsiniz. Ayrıca Courchevel’de 
balon turuna çıkarak dağların eşsiz manzaralarının tadına 
doyabilir, kar motoru kiralayarak kasabayı gezebilirsiniz. 

COURCHEVEL, FRANSA 
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CHEVAL BLANC, COURCHEVEL 
Cheval Blanc, Courchevel’in en seçkin şalelerinden 
biri. Ahşabın zarafetini yansıtan mimarisiyle, şık ve 
sofistike dekorasyonunu görünce büyülenmemek 
elde değil. 
Avrupa’nın en zengin ailelerinden birinin sahibi 
olduğu Cheval Blanc, ihtişamı ve özel servisleriyle 
kendinizi lüks içinde hissedeceğiniz bir yer. 
Louis Vuitton ve Dior, hemen elinizin altında. 
Şalenin iki Michelin yıldızlı restoranı Le 1947’nin şefi 
Yannick Alléno, hazırladığı olağanüstü lezzetler ve 
sunumlarıyla misafirlerini gurme yolcululara çıkarıyor. 
Kendinizi yenilemek istiyorsanız, şalenin kişisel bakım 
merkezinde, Alp Dağları’nın eşsiz manzarası eşliğinde 
masaj yaptırmanın keyfine varabilirsiniz. 
www.chevalblanc.com/

Cheval Blanc - Courchevel

Cheval Blanch - Courchevel



LE CHABICHOU, COURCHEVEL 
Mazisi 1963’lere dayanan Le Chabichou, kasabanın 
en eski şalelerinden. Courchevel’in en eski 
ailelerinden Rochedy’lerin yıllardır hizmet verdikleri 
Le Chabichou’da kendinizi sıcak bir ev ortamında 
hissedebilirsiniz. Gece ve gündüz ayrı bir güzelliğe 
sahip, pasta ev görünümündeki Le Chabichou’nün 
iki Michelin yıldızlı restoranı, şale misafirlerini 
sıra dışı lezzetleri ve servisi ile ağırlıyor. Dünya 
gastronomi trendlerinin takip edildiği restoranda, 
yaban geyiği ve trüf mantarı, bizim damak tadımıza 
uygun lezzetler arasında yer alıyor. 
www.chabichou-courchevel.com/

Courchevel, beş yıldızlı şaleleri, Michelin yıldızlı 
restoranları, profesyonel pistleri ve dünya markalarını 
bir araya getiren butikleriyle kış mevsiminin en gözde 
destinasyonlarından.
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Le Chabichou - Courchevel

Le Chabichou - Courchevel
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Dar bir vadinin içinde yer alan Madonna di Campiglio, her seviyeden kayak 
severin ve dünya jet sosyetesinin tercih ettiği bir kayak cenneti. 2001 Dünya 
Snowboard Şampiyonası’na ev sahipliği yapmasının ardından ününü dünyaya 
da duyuran Madonna di Campiglio, uzun süredir snowboard tutkunlarının 
gözde adreslerinden biri.

DV CHALET BOUTIQUE HOTEL & SPA, MADONNA DI CAMPIGLIO 
Butik bir otele dönüştürülmüş olan şale, özenle dekore edilmiş Alpler’e özgü 
natürel stiliyle Dolamite bölgesinin en şık otellerinden biri. Kasaba merkezine 
çok yakın olması nedeniyle İtalyan mutfağının leziz örneklerini sunan iki ayrı 
restoranında yer bulmak hiç de kolay değil. Şalenin spa ve kişisel bakım 
merkezi, yenilenmeniz için harika bir hizmet sunuyor. 
www.dvchalet.it/

MADONNA DI  
CAMPIGLIO, 
İTALYA
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Madonna di Campiglio, her seviyeden 
kayak severin ve dünya jet sosyetesinin 
tercih ettiği bir kayak cenneti.

Madonna di Campiglio

DV Chalet - Madonna di Campiglio



Dünya sosyetesinin favori tatil adreslerinden Corina 
D’Ampezzo’da yer alan şirin dağ evlerinde İtalyan 
ailelerinin hazırladığı sıcak şaraplar, pastalar ve 
tütsülenmiş etler tadılmaya değer.
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2009 yılında Unesco’nun Dünya Kültür Mirası listesine alınmış olan Cortina 
D’Ampezzo, zengin ormanları, krater göllerinin eşsiz manzaraları ve kusursuz 
kayak pistleri ile kayak tutkunlarının en sevdiği destinasyonlardan. Tarihte 
dönem dönem farklı hükümranlık sınırları içinde yer almış olan bölge, 1956 
Kış Olimpiyat Oyunları ev sahipliğinin ardından, çok sayıda kış sporu dünya 
kupası etkinliklerine sahne olması ve birçok sinema filmine arka plan ve 
mizansen sağlamasıyla da ünlü. Dünya sosyetesinin favori tatil adreslerinden 
Corina D’Ampezzo’da yer alan şirin dağ evlerinde İtalyan ailelerinin 
hazırladığı sıcak şaraplar, pastalar ve tütsülenmiş etler tadılmaya değer.
 
PARK HOTEL FALORIA MOUNTAIN SPA RESORT, CORTINA 
D’AMPEZZO 
Zuel di Sopra Köyü’nde yer alan şale, vadinin en güzel manzaralarından 
birine sahip. Süitler ve odalarda misafirlerin rahat etmesi için her türlü konfor 
en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Fitness salonu, ısıtmalı kapalı yüzme 
havuzu, saunası, Türk hamamı ve Kneipp terapi alanıyla yenilenmeniz için 
harika seçenekler de sunuyor. www.parkhotelfaloria.it/

CORTINA 
D’AMPEZZO, 
İTALYA

Cortina D’ampezzo

Park Hotel FalorIa MountaIn 
Spa Resort - Cortina D’ampezzo

Crystal sahipleri dünyanın her yerindeki tüm otel ve restoranlarda % 5 indirime sahiptir. 
Rezervasyon için 444 0 446 Yapı Kredi VIP Line üzerinden Crystal Concierge’i arayabilirsiniz.
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ZERMATT, İSVİÇRE

Chalet Zermatt Peak dekorasyonu 
ve görkemli mimarisiyle bölgenin 
en güzel şalelerinden biri.  
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Matterhorn Dağı yamacında, derin bir vadinin 
içindeki konumu ve İtalya sınırına yakınlığı ile doğa 
ve kayak sporu tutkunlarının en gözde adreslerinden 
biri. Zermatt’ta kendinizi masallar diyarında gibi 
hissedebilirsiniz. Kasaba, şalelerin tabloyu andıran 
görünümleri, şık otelleri, gurme restoranları ve spor 
aktiviteleriyle ziyaretçilerine eşsiz deneyimler vaat 
ediyor. Matterhorn Dağı’nın nefes kesen manzarası 
karşısında büyüleneceğinizden emin olabilirsiniz. 
Sadece trenle ulaşabileceğiz kasaba motorlu araç 
trafiğine kapalı.

CHALET ZERMATT PEAK, ZERMATT 
Burası şık tasarımı, kusursuz dekorasyonu ve 
görkemli mimarisiyle bölgenin en güzel şalelerinden 
biri... Beş yatak odası, ‘butler’ servisi, size özel şefi, 
masöz hizmeti ve spor eğitmeni ile aradığınız her 
şeyi bulacaksınız. Geceleri şaleden kasabanın ışıl 
ışıl görüntüsünü, Alp Dağları’nın eşsiz manzarasını 
seyretmek ise ayrı bir keyif…
www.chaletzermattpeak.com/ 

Zermatt

Chalet Zermatt Peak

w



wellenss ilan 23x30cm.indd   1 11/18/14   11:19 AM



yaşam

62 ◊ Crystal ◊ Kış 2014-2015



crystalcard.com.tr Kış 2014-2015 ◊ Crystal ◊ 63

Anderson’dan
bir masal

YAZI UMUT KAAN ÖZDEMİR

Wes Anderson, 2014 yılında seyirci 
ve eleştirmenlerden övgüler alan 

Büyük Budapeşte Oteli (The Grand 
Budapest Hotel) filminin, Almanya’da 
gerçekleşen çekimlerinde çoğunlukla 
Görlitz ve Saksonya eyaletlerini tercih 
etmiş. Yönetmen Anderson’ın masalsı 

mimari yapılar üzerine kurguladığı 
filminin mekansal izini sürmek üzere 

eğlenceli bir yolculuğa çıkıyoruz. 



inema, temelinde bir gözlem ve detay 
işidir. Çoğu zaman kurgusal ve düşsel 
perspektifleri önceden tahmin edilemez 
formlarda karşımıza çıkarır. Sinema tam 
da bu noktada mimarlıkla benzeşir, kesişir 
ve zaman zaman ondan beslenir. Sinema 
ve mimarinin farklı yöntemleri olsa da var 
olan mekânı tanımlamak ve yaşamın içinden 
deneysel sahneler tasarlamak açısından 

birbirleriyle ilişki içindedir. Dünya sinema tarihi bu işbirliğinin 
eşsiz örnekleriyle doludur elbette. Günümüz sinemasında ise 
2014 yılında izlediğimiz Wes Anderson’ın yönettiği Büyük 
Budapeşte Oteli (The Grand Budapest Hotel) filmi sinemanın 
mimarlıkla kurduğu ilişkinin ve bundan doğan masalsı dilin en 
üst örneklerinden biri olarak karşımıza çıkar.

Mimari belirleyicilik
R. E. Wycherley’in Helen mimarisini ele aldığı “Antik 
Çağda Kentler Nasıl Kuruldu?” isimli kitabı, kentlerin nasıl 
şekillendiğini ve kentlerde bulunan mimari ögelerin yerlerini 
tanımlıyor. Bu anlatı sonucunda söz konusu toplumun kültürel 
ve siyasal tarihine referanslar da çıkarıyor. Mimarlığın antik 
dönemden günümüze uzanan bu belirleyici ve tanımlayıcı 
özelliği, elbette farklı disiplinlere de ilham veriyor. Helen 
uygarlığından günümüze mimarinin kat ettiği bu imgesel yol, 
Eyfel Kulesi’nin günümüzün en önemli pop ikonlarından biri 

S

yaşam
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Filmde Büyük 
Budapeşte Oteli’nin 
dış görünümü 
için ilham alınan 
Grandhotel Pupp. 
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Dış mekân çekimleri 
için üç metrelik 
minyatür bir model 
yaptıran Anderson, 
Karlovy Vary’daki 
tarihi Palace Bristol 
Hotel ve Grandhotel 
Pupp binalarından 
ilham aldığını 
söylüyor. 

olduğu düşünülünce daha iyi anlaşılabilir. Yaşadığımız çağın 
popüler kültür unsurları arasında ise hiç şüphesiz sinema en 
başta geliyor. Bu sayede kendini ve kullandığı imgeleri de 
popüler birer ürün haline getirmeyi başarıyor. Uzun zamandır bu 
konudaki en iyi yol arkadaşı ise mimarlık. Hollywood’un “auteur” 
yönetmenlerinden Wes Anderson da, sinema-mimarlık ilişkisini 
en iyi kullanan, anlatan ve yorumlayan isimlerden biri. 2014 
yılında yaptığı son filmi Büyük Budapeşte Oteli ise şimdiden 
Hollywood’un kült filmlerinden biri olarak kabul ediliyor. 

Büyük Budapeşte Oteli    
Sinema ve mimari, mekânın ve zamanın bir senaryoya bağlı 
olarak kullanılmasını gerektiren alanlardır. Ancak mimarlık 
mekâna doğrudan müdahale ederken, sinema mekânı yorumlar. 
Wes Anderson da Büyük Budapeşte Oteli’nde kendi yorumunu en 
özgün haliyle ortaya koyuyor. Anderson’un hikâyesi; Zubrowka 
Cumhuriyeti isimli düşsel bir ülkenin farklı yerlerinde değil, 
karlarla kaplı dağlardan birinin zirvesine oturmuş, görkemli 
Büyük Budapeşte Oteli’nde geçer. Bu büyülü yere gelen bir yazar, 
bir zamanlar şölenleri ve davetleriyle ünlü otelin, şimdi yalnızca 
yaşlı müşterileriyle, ilgisiz ve mıymıntı çalışanlarına kaldığını 
görünce hayal kırıklığına uğrar. Günün birinde yazarla karşılaşan 
otelin sahibi, ona Büyük Budapeşte Oteli’nin nasıl olup da bu 
hallere düştüğünü anlatır... Anderson’ın anlattığı bu serüven 
boyunca Ortaçağ Avrupası’nın izlerini hissettiğimiz Gotik yapılar 
ve mimari ögeler de gözümüzün önünden akıp geçer. 



Anderson’dan masallar…
Filmde Wes Anderson, düşlerindeki oteli yeniden 
canlandırmak ve zihninde yarattığı görsel çılgınlıkları 
hayata geçirmek için Almanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti 
sınırında yer alan Görlitz kentinde 20. yüzyıl başlarında inşa 
edilmiş; UNESCO Dünya Mirası listesine girmeyi başaran 
eski ve büyük bir mağazayı kullanır. Anderson filmde sıkıcı, 
tekdüze, realist dekorlardan uzak; kurgusal, tüm parçaları 
tek tek tasarlanıp ortaya çıkarılmış bir dünyayı gözümüzün 
önüne serer. Bunu yapmak için de sanat yönetmeni Adam 
Stockhausen’le aylarca birlikte çalışır. Stockhausen’ın 
belirttiğine göre otel, filmin ana karakteri Mösyö Gustave’ın 
kişiliğine uygun olarak tasarlanır. Wes Anderson ise bir 
ressam gibi, parlak renkleri (kırmızı ve mor, turuncu ve 
yeşil) bir araya getirerek, deli dolu kahramanının geçirdiği 
dönemlere tanıklık etmemizi sağlar. Sanat Yönetmeni Adam 
Stockhausen, “İşe, iki dünya savaşı arasında yapılmış oteller 
hakkında araştırma yaparak başladık. Bir yerde bir merdiven 
görüyor, bir başkasında bir asansör kapısı, başka bir yerde ise 
bir otel kapıcısının çalışma masasını keşfediyorduk. Sonuç 
olarak birbiriyle uyumsuz tüm bu nesneleri tam bir bütünlük 
teşkil edecek şekilde bir araya getirdik. İlk önce 60’lı yılların 
dekorunu inşa ettik; sonra zamanı geriye doğru sararak, yani 
bir anlamda mekânı katman katman açarak, otelin en eski 
dekorunu elde ettik” sözleriyle filmin dokusunu oluştururken 
mimari ögelere nasıl da titizlikle yaklaştıklarını belirtiyor. 
Diğer çekim mekânları Görlitz’de yer aldığı ve bu mekânlar 
kentin mimari zenginliğinden faydalandığı halde Wes 
Anderson ve Adam Stockhausen bunlarla yetinmez. Filmdeki 
bazı dış mekânları ve otelin pembe pastel tonlarındaki 
görkemli cephesini, Berlin, Babelsberg’de yer alan film 
stüdyolarında yeniden inşa ederler. 
Adeta içinde oyun oynanacak minyatür mekânlar ve 
benzersiz düş gücünün dışavurumuyla izleyicisini hayali 
Zubrowka Cumhuriyeti’nin varlığına inandıran Anderson’un, 
hem tarihsel süreçlerle dalga geçmesi hem de tarihin 
gerçekliğinden kaçması, “tarihten intikam almayı denemek” 
olarak da yorumlanabilir. Sebebi ve sonucu her ne olursa 
olsun Büyük Budapeşte Oteli filminin, izleyiciyi saran ve daha 
ilk dakikalarından itibaren giderek artan bir merak duygusu 
uyandıran bu etkisinin nedeni, hiç kuşkusuz yönetmenin 
başarılı kurgusu ve seçtiği mekânları özenle ele alışında 
gizli. Bu durum filmin son sahnesindeki bitiş repliğinde 
de söylendiği gibi; “Bitmiş bir dönemi, büyük bir zarafetle 
yansıtması” açısından ayrıca önemli. 

yaşam
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Filmin ana mekânı olan 
otelin iç avlu sahneleri için 
Görlitzer Warenhaus isimli 
yapı kullanılmış.

Tony Revolori

Ralph Fiennes

Görlitzer Warenhaus
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YAZI ZEYNEP ATILGAN BONEVAL

2012 Olimpiyatları’yla Londra adeta 
yeniden doğdu. Son iki senedir 

sürekli yeni açılışlar, etkinlikler ve 
performanslara ev sahipliği yapan 
Londra’nın atmosferi artık daha 
da hareketli. İşte Londra’da bu 

kış ziyaret edebileceğiniz en yeni 
adresler ve en gözde mekânlar. 

Londra’nın
yenileri 



Kış 2014-2015 ◊ Crystal ◊ 69crystalcard.com.tr

Londra’nın
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oğusunda kurulan yeni Olimpik Park kompleksi 
içinde yer alan stadyumu, havuzları, basket ve tenis 
sahaları ile Londra sadece dev bir ‘Olimpiyat ve 
Spor Merkezi’ olmakla kalmadı; ağaçları, parkları, 
çimenlik alanları ve yürüyüş parkurlarıyla Avrupa 
metropolleri arasında en geniş yeşil alana sahip 
kentlerden biri oldu. Olimpik Park’ta yer alan Zaha 
Hadid imzalı “Aquatics Center“ile Anish Kapoor 
ve Cecil Balmond’un Babil Kulesi’nden esinlenerek 
tasarladığı 115 metre yüksekliğindeki “The Arcelor 

Mittal Orbit”, Londra’nın yeni tasarım harikalarından.
Ayrıca mimar Renzo Piano’nun camdan bir piramit şeklinde tasarladığı 310 
metre yüksekliğindeki Avrupa’nın en yüksek gökdeleni “The Shard” da büyük 
bir merakla bekleniyordu. Londra semalarında asaletle yükselen bu cesur 
mimari örneği, 2013’de açıldı ve hemen Londra’nın yeni simgesi haline geldi. 
The Shard’ın içinde Shangri-La Oteli, birçok lüks restoran, ofis, rezidans, 
mağazalar ve 360 derece panoramik bir seyir terası yer alıyor. Sonbahar ve kış 
aylarında Londra’nın park ve bahçeleri de adeta bir renk cümbüşü sergiliyor. 
Hyde Park, Kensington Palace Gardens, Battersea Park ve Regent’s Park, 
Londra rotanıza dahil edebileceğiniz harika mola noktaları. 

Tate Britain

The Shard Aquatics

D
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St Clements Cafe: Taze çekilmiş kahveleri, günlük malzemeler ile hazırlanmış 
sandviç, salata ve tatlıları ile Parsons Green’in ışıl ışıl yeni cafe’si gözde bir 
brunch adresi. (201 New Kings Road, Parsons Green) 
Balthazar: New York’un efsanevi restoranı Balthazar Londra’da da açıldı. 
İngiltere’nin ünlü restoran sahiplerinden Richard Caring ve Balthazar’ın sahibi 
Keith McNally’nin ortaklığı ile Covent Garden’da, Wellington ve Russell 
Caddeleri’nin kesiştiği yerde açılan Balthazar, New York efsanesini Londra’da 
devam ettiriyor. Brunch ve iş çıkışı aperatifleri için birebir.  
(4-6 Russell St, Covent Garden)
Greenberry Café: Primrose Hill’in yeni kafe ve pastanesi Greenberry Cafe, 
kahvaltıdan akşam yemeğine tüm gün için keyifli bir durak. Greenberry Cafe, 
Ibérico jambonlardan tereyağlı karidese, imam bayıldılı tavukgöğsünden 
kırmızı mercimekli ve kabaklı kitchari’ye kadar pek çok eklektik lezzet sunuyor. 
Hem brunch hem de öğle yemekleri için yeni bir yer arıyorsanız tam size göre. 
(101 Regent’s Park Road,  Primrose Hill) 
Gail’s Kitchen: 2013’de Londra’nın farklı noktalarında açılan Gail’s Artisan 
Bakery, harika ekmekleri, kişleri ve tatlıları ile gönülleri fethederken, Myhotel 
içinde açılan Bloomsbury şubesi aynı lezzet geleneğini bir üst seviyeye 
taşıyor. Gail’s Kitchen ferah ve iç açıcı mekânında brunch, öğle ve akşam 
yemeği için rustik lezzetleri birer sanat eseri gibi sunuyor. Gail’s’in sadece 
vitrinine bakmakla bile iştah açan Bloomsbury şubesinde yemek yeme 
fırsatınız olmazsa sakın dert etmeyin. Battersea Park, Kings Road, Fullham 
Road, Notthing Hill, SoHo veya South Kensington şubelerinden birinde bir 
kahve eşliğinde günlük taze lezzetlerin tadına bakabilirsiniz. (11 Bayley Street, 
Bloomsbury)

Gail’s Kitchen

YENİ BRUNCH ADRESLERİ Balthazar



Library: Tasarımcı Marc Peridis’in imzasını taşıyan mekân ateş tuğlasıyla 
örülen duvarları, ahşap raf ve tavanları, kristal avizeleri ve eski fayansları ile 
tam bir aristokrat evi atmosferi taşıyor. Library’nin otelinden ve barından 
yararlanabilmek için üye olmanız gerektiğini de hatırlatalım. Misafirlerine 
sofistike, rafine ve konforlu bir konaklama deneyimi sunan Library’de tasarım, 
mimari ve edebiyat sohbetlerinin yanı sıra viski tadımı gibi etkinlikler de yer 
alıyor. (112 St Martin’s Lane, Soho)  
The Beaumont: The Wolseley ve Fischer’s restoranlarının yaratıcıları 
Corbin & King’in ilk oteli Beaumont, neo-klasik art deco bir atmosfere sahip. 
Klasik ancak sıcak ve modern dokusuyla da dikkati çeken otelin hamamı, spa’sı 
ve havuzunun yanı sıra iki katlı Colony Grill Room restoranı, Amerikan lobby 
barı, 50 odası ve 23 süiti bulunuyor. En orijinal oda ise üç kata yayılan ve robot 
şekliyle tanınan Antony Gormley odası. (Brown Hart Gardens, Mayfair)
Artist Residence: Sadece 10 odası bulunan bu yeni butik otel, samimi bir ev 
gibi dekore edilmiş. Her odası ayrı bir tasarım projesi gibi ele alınmış ve her 
oda sizi nostaljik bir rüyaya sürüklüyor. Zarif lounge alanı, harika bahçesi, ve şef 
Michael Bremner’in yakında açılacak 64 Degrees gurme restoranı ile küçük otel 
sevenler için ideal bir adres. (52 Cambridge Street, Pimlico)

AKŞAM YEMEĞİ İÇİN 
EN TREND GURME RESTORANLAR 

YENİ GÖZDE PUBLAR

LONDRA’NIN EN YENİ VE EN TREND OTELLERİ

seyahat
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Tom’s Kitchen: Michelin yıldızlı Tom Aikens’ın Thames Nehri’nin yanı başında 
açtığı yeni modern İngiliz bistrosu, şehrin en iyi trüflü mac n’cheese’ni sunuyor. 
Tablolarla kaplı tuğla duvarlar ile rahat, samimi ve endüstriyel bir atmosfere 
sahip restoranın 2014 sonunda yüzer platformu da hizmete girecek. 
(1 Commodity Quay, St Katharine’s Dock) 
Sea Containers: New York’lu şef Seamus Mullen’in yeni restoranı, Londra’nın 
yeme-içme gözdeleri arasına ışık hızıyla girdi. Thames Nehri’nden birkaç adım 
ötede yer alan Sea Containers, bir transatlantik gemisinin yemek salonu gibi 
dekore edilmiş modern ve şık atmosferinde ufak, büyük, aile ve vejetaryen 
yemekleri sunuyor. Bezelyeli ve köy ekmekli ricotta ile koyun sütünden yapılan 
peynirle birlikte sunulan köfteler ise en favori lezzetleri. 
(The Mondrian, 20 Upper Ground, South Bank)  
Berners Tavern: Şef ve restoran sahibi Jason Atherton, 2013 yılında 
Londra’da üç yeni restorana imza attı. Little Social ve Social Eating House’un 
ardından Fitzrovia’daki Edition Otel’de açılan Berners Tavern göz kamaştırıcı 
dekorasyonu ve gurme İngiliz lezzetleri ile hemen gözdeler arasına girdi. 
(10 Berners St, Edition Hotel, Fitzrovia) 
Bormpton Asian Brasserie: Arkady Novikov, 2013’te restoranı Novikov 
ile kendinden çok bahsettirmişti. Pan-Asya lezzetleri sunan yeni restoranı 
Brompton Asian Brasserie, ağabeyine göre daha az gösterişli daha doğal ve 
daha ferah bir atmosfere sahip. (223-225, Brompton Rd,  Knightsbridge) 

The Red Lemon, 1 Commodity Qua
The Pickle Jar at The Well, 180 St John Street, Clerkenwell
The Sun Tavern,  441 Bethnal Green Road, Bethnal Green
Bird of Smithfield, 26 Smithfield St, Smithfield
Brady’s Bar, 39 Jews Row, Wandsworth 

Mondrian London: Mondrian efsanesi Hollywood, South Beach ve New 
York’tan sonra Shoreditch House’un tasarımcısı Tom Dixon’ın imzası ile 
Londra’da açıldı. Otelin girişinden lobi ve nehir kıyısına kadar uzayan bir gemi 
gövdesini anımsatan bakır enstalasyonun yanı sıra iç dekorasyonda kullanılan 
eklektik ve sofistike öğeler ile 1920’lerin transatlantik cruise gemisinin tüm 
ihtişamı mekâna yansımış. Borough Market’e yürüyüş mesafesindeki otelde, 
nehre bakan geniş ve ferah 11 oda, Sea Containers restoranı, Dandelyan 
kokteyl barı ve 12. kattan muhteşem Thames Nehri manzaraları sunan teras 
barı ile Agua Spa’sı bulunuyor. Yakında Mondrian’in İstanbul ve Doha şubesi 
de açılacak. (20 Upper Ground, South Bank)
 

Sea Containers

Berners Tavern Library
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YENİ GÖZDE PUB’LAR
The Red Lemon, 45 All Saints Road, Portobello, Notting Hill
www.theredlemon.co.uk
The Pickle Jar at The Well, 180 St John Street, Clerkenwell
www.downthewell.co.uk
The Sun Tavern, 441 Bethnal Green Road, Bethnal Green
www.thesuntaverncoventgarden.co.uk
Bird of Smithfield, 26 Smithfield St, Smithfield
www.birdofsmithfi eld.com
Brady’s Bar, 39 Jews Row, Wandsworth
www.bradysbar.com 

YENİ GÖZDE BARLAR
Library, Library Hotel, 112 St Martin’s Lane, Soho
www.justopenedlondon.com/library
Dandelyan, Mondrian London, 20 Upper Ground, South Bank
www.justopenedlondon.com/dandelyan
Aqua Shard, The Shard, 31 St. Thomas Street, Southwark
www.aquashard.co.uk
Oblix, The Shard, 31 St Thomas Street, Southwark
www.oblixrestaurant.com
Buddha Bar, 145 Knightsbridge,  Knightsbridge
www.buddhabarlondon.com

Mondrian London

Egon Schiele

Crystal kart sahiplerine özel olarak hazırlanan seyahat 
önerilerine www.crystalcard.com.tr’den ulaşabilirsiniz.

Londra’daki diğer yenilikler için: 
http://www.yolculukterapisi.com/londra2014/

EN YENİ SERGİLER
• Royal Academy: Anselm Kiefer (Ekim - 14 Aralık 2014)
• Tate Britain: Turner Prize 2014 (Ekim – 4 Ocak 2015)
• V&A: Constable: The Making of a Master (Ekim – 11 Ocak 2015)
• National Gallery: Rembrandt - The Late Works (Ekim - 18 Ocak 2015)
• Courtauld Gallery: Egon Schiele - The Radical Nude (Ekim – 18 Ocak 2015)
• Tate Britain: Late Turner - Painting Set Free (Ekim – 25 Ocak 2015)
• British Museum: Witches & Wicked Bodies (Ekim – 25 Ocak 2015)
• Tate Modern: Sigmar Polke (Ekim – 8 Şubat 2015)

Crystal Concierge sizin için dünyanın her noktasındadır. Gezilerinizi en ince ayrıntısına kadar planlar. 
Sizin adınıza tüm rezervasyonlarınızı gerçekleştirir. Crystal Concierge’a 444 0 446 Yapı Kredi VIP Line 
üzerinden ulaşabilirsiniz. 
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Boğaz’ın en güzel semtlerinden Bebek’te, butik bir anlayışla yola çıkan, 
aradan geçen on yılın sonunda da İstanbul’un önemli mekânlarından 
biri haline gelen Happily Ever After, aynı zamanda Ayşe Kucuroğlu’nun 
ev sahipliği ile de tanınıyor. Elif Tapan, mekânın onuncu yılında, beş 
çocuk sonrası formunu ve iş yaşamındaki başarısını koruyan 
Ayşe Kucuroğlu ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. 

Happily Ever After’da 

RÖPORTAJ ELİF TAPAN
FOTOĞRAF ERHAN TARLIĞ

Ayşe Kucuroğlu ve Elif Tapan 
ile gurme sohbetler
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gurme



Elif Tapan: Ayşe’ciğim öncelikle bugün beni Happily’de, kendi 
mekânında ağırladığın için çok teşekkür ederim.  
Ayşe Kucuroğlu: Hoş geldin tekrar Elif ’ciğim, zaten ne 
zamandır da görüşemiyorduk. Çok iyi oldu buluşmamız.   
E. T.: Evet, gerçekten senin tempona yetişebilmek ne mümkün. 
Bugün iyi ki yakalayabildim seni. Son zamanlarda neler 
yapıyorsun merak ediyorum?      
A. K.: Her zamanki koşturmaca devam ediyor Elif. Happily, 
gazete röportajları ve tabii ki çocuklar.   
E. T.: Tahmin edebiliyorum. Bilmeyen yoktur ama beş çocuğun 
ve yoğun da bir iş yaşamın var sonuçta. Önce Happily Ever After 
nasıl gidiyor onu sormak istiyorum? 
A. K.: Bu aralar çok heyecanlıyız bu konuda. Çünkü Happily Ever 
After bu sene 10. yılını kutlayacak. “Bebek’in Eskileri” listesine 
girdik artık...                                                                                             
E. T.: Seni ve ekibini tebrik ediyorum ben de. Nasıl hissediyorsun 
bu konuda?                                          
A. K.: Küçücük başladığımız yemek serüveni şimdi kocaman 
bir restoran halini aldı. Hatırlarsın ilk yıllar sabah açılıp, 
akşam kapanan bir kafeyken şimdi geceye dek hizmet veren, 
müdavimleri olan bir mekân olduk.   
E. T.: Bilmez miyim, işlerimiz ilerleyip, büyüdükçe bir nevi 

çocuğumuz gibi oluyor. Happily’nin  bu kadar başarılı olmasında 
lezzetli menüsünün de payı büyük bence. Menüdeki bütün tarifler 
sana mı ait?  
A. K.: Kendi tariflerim de var elbette ama yıllar içerisinde 
Happily’de birçok “celebrity chef” konuk ettik. Onların imzalı, 
özgün tarifleri de menüde yer alıyor. Kömür ızgaramızın başarısı 
sayesinde klasikleşen tabaklarımız da oldu.  
E. T.: Menüyü senden dinlemek bile iştah açıyor. Bugün neler 
tadacağız birlikte?                                    
A. K.: Bugün senin için menümüzün en beğenilen tariflerinden 
hazırlattım. Önce ara sıcaklarla başlayalım istersen: Fırınlanmış 
Karamelize Soğanlı Keçi Peyniri ve İstiridye Cipste Karides Kokteyl.                                                                                                                                         
E. T.: Şimdiden ellerinize sağlık. Her zamanki gibi harikasın. Bu 
güzel başlangıçları tadarken biraz da Happily’nin dekorasyonundan 
bahsedelim istiyorum. Yanılmıyorsam yeni bir düzenleme yaptınız 
mekânda.   
A. K.: Evet, bazı değişiklikler yaptık. Mekânın, konukların 
ihtiyaçlarına cevap veren en uygun halini almasına özen gösterdik. 
Böylece Happily “Casual Dining” kategorisinde, hem Boğaz 
manzarası hem de büyük bahçesiyle bulvar kafesi görünümüne 
sahip, eklektik bir duruş kazandı. 
E. T.: Kendi tarzını yansıttığını söyleyebiliriz galiba…  
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FIRINLANMIŞ KARAMELIZE 
SOĞANLI KEÇI PEYNIRI ISTIRIDYE CIPSTE KARIDES KOKTEYL

Crystal sahipleri Happily Ever After’da %20 indirim ayrıcalığına sahiptir.
Yurt içindeki anlaşmalı otel ve restoranların listesine crystalcard.com.tr’den ulaşabilirsiniz.
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Ben mesela canımın çektiği her şeyden yerim ama dozunda ve 
dikkat ederek. Bir de güneş battıktan sonra ağır şeyler yememeye 
özen gösteririm.  
E. T.: Peki Happily Ever After’a kimler geliyor? Var mı özel 
müdavimleri? 
A. K.: Happily Ever After’ın müdavimi daha çok Bebek’te 
yaşayan insanlar. Burası uzun süre kendi bölgesinin lokal mekânı 
olarak hizmet verdi. Daha sonra tüm kentte ve hatta ülke 
çapında adı duyulunca müşteri kitlesi arttı ve çeşitlendi. Misafir 
memnuniyeti konusunda sürekli araştırma yaptığımız için 
hemen söyleyebilirim ki, müşteri kitlemizin yaş ortalaması 29-30 
civarında.                                                                                                    
E. T.: Disiplinli çalıştığını biliyordum elbette, ama yine de 
şaşırttın beni bu profesyonelliğinle.  
A. K.: Sen de biliyorsun ki işimi severek yapıyorum.  
E. T.: Bir başka konudaki profesyonel tutumunu sormak 
istiyorum. Son dönemde kahve konusuna özel olarak 
yoğunlaştığınızı biliyorum. Nedir son durum?                                                               
A. K.: Evet, kahve bizim için çok önemli bir konu. İtalya’nın 
Trieste ve ABD’nin San Francisco kentlerinde toplam üç ay 
boyunca eğitim aldık. Dünyadan önemli kahve üreticileri, 
kavurucuları ve baristaları tanıma fırsatımız oldu. Şu an kahve 

A. K.: Evet, gerçekten öyle oldu. Zaten Happily benim için bir 
işten ziyade kendime ait bir yaşam alanı. Dekorasyonunda da 
beni yansıtan bir anlayışın olması kaçınılmazdı bu nedenle.                                                                                                                                         
E. T.: Senin ekibe çok önem verdiğini de biliyorum. Happily’de 
nasıl bir ekiple çalışıyorsun?                     
A. K.: Bu konuda önceliğim her zaman temizlik ve hijyen. 
Sonrasında derli toplu ve dakik olmak yaptığımız iş açısından 
önemli elbette. Happily’de, organizasyon yapısına uyumlu, 
disiplinli, dinamik, gerektiğinde özgün tabaklar yaratabilen, 
dünyadaki gelişmeleri takip eden genç bir şef ve aşçı ekibiyle 
çalışıyoruz.      
E. T.: Biz ekipten bahsederken onlar da ana yemeklerimizi 
getirdiler. 
A. K.: Dakikliğe önem verdiğimizi söylemiştim...                                                                                
E. T.: Hemen neler tadacağımızı öğrenmek istiyorum o zaman. 
Çok leziz görünüyorlar.                        
A. K.: Bugün sana ana yemek olarak menümüzün en çok sipariş 
edilen ve sevilen yemeklerinden biri olan Fener Kavurma ve 
Zencefilli Tavuk Şiş hazırlattım.                                              
E. T.: Ben genel olarak senin menülerine bayılırım zaten. Ama 
bu iki seçimin de enfes gerçekten. Üstelik her ikisi de beyaz et 
olması nedeniyle oldukça sağlıklı birer seçim olmuş.    
A. K.: Afiyet olsun Elif ’ciğim. Malûm, beş çocuktan 
sonra form korumak için sağlıklı beslenmek önemli.                                                                                                                                          
E. T.: Bu konunun açılmasına sevindim. Seninle ilgili 
en çok üstünde durulan konu bu sanırım. Gerçekten beş 
çocuklu bir “Super Mom” olarak formunu nasıl koruyorsun?                                             
A. K.: Yemek yapmayı, yemek vermeyi ve yemek yemeyi çok 
seviyorum. Ama yediklerimi dengelemeyi de biliyorum. Bir gün 
biraz fazla yemişsem, ertesi gün mutlaka hafif şeyler yiyorum.                                                                                                                                         
E. T.: Aslında ne kadar pratik bir formülün varmış. Merak 
edenler de ilham alır umarım.     
A. K.: Herkes kendine göre bir düzen oluşturabilir bu konuda. 

ŞARAPLI SOĞAN SOSLU KALAMAR IZGARA
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ZENCEFILLI TAVUK ŞIŞ 



dükkânlarındaki yeni trende uygun olarak hem kendi 
kahvemizi kavuruyor, hem de son teknolojiye sahip ekipmanla 
her çeşit kahveyi hazırlayabiliyoruz. Happily’nin bir bölümünü 
ayırdığımız kahve barında Guatemala, Etiyopya, El Salvador 
ve Brezilya kahvelerinin satışını da gerçekleştiriyoruz.                          
E. T.: Peki, Happily ile ilgili ya da farklı projelerin var mı?  
A. K.: Aslında Happily Ever After’ın bir kitabını yayınlamak 
istiyorum. İçeriğinde hem tarifler bulunan, hem de Bebek 
semtine dair notların yer aldığı bir kitap düşünüyorum. 
Çalışmalara başladım bile.           
E. T.: Bu çok hoş bir haber işte. Sabırsızlıkla bekliyorum 
kitabı. Bu arada tatlılarımız da geldi.                              
A. K.: Evet, bugün sana özel bir tatlımızı sunmak istiyorum. 
Bezeli Mozaik Pasta. Umarım beğenirsin. Yanında da 
kahve barımızdan ne arzu edersen hazırlatacağım.                                                                                                                                  
E. T.: Sunumları şahane. Eminim lezzetleri de 
öyledir. Ayşe’ciğim, bugün çok güzel bir gün 
geçirdim seninle. Bir yandan çocuklar diğer yandan 
işlerin; ne kadar yoğun olduğunu biliyorum. 
Zaman ayırdığın için tekrar teşekkür ederim.                                                                                                              
A. K.: Benim için de tatlı bir mola oldu Elif. İyi ki geldin. 
Daha sık yapalım bunu. 

w b

Iki yemek 
üstadı Tapan 
ve Kucuroğlu, 
lezzetli bir sohbet 
gerçekleştirdi.

CİHAN SARIÇAKMAK
UYGULAYICI ŞEF

1982 doğumlu olan Cihan Sarıçakmak, 10 yıldır Happily Ever After 
bünyesinde çalışıyor. Ayşe Kucuroğlu’nun hazırladığı restoran menüsündeki 
tarifleri başarıyla uygulayan şef Sarıçakmak, et ve ızgara ürünler konusunda 
uzmanlaşırken, balık ve deniz ürünleri tarifleriyle özellikle ilgileniyor. 

AYŞE KUCUROĞLU’NUN SPESİYALİ
Fener kavurma için küp şeklinde doğranmış fener balığı filetoları, zeytinyağı 
ile tavada hafifçe kavrulur. Daha sonra doğranmış mantar, sivri biber, soğan 
ve çeri domates eklenir. Taze kekik ve az miktarda soya sosu ilave edilir, taze 
yeşilliklerle servis edilir.  

KIŞA UYGUN MENÜ
Happily Ever After’da sezonun taze ürünlerini kullanmaya özen gösteriyoruz. 
Menülerimizi özellikle buna göre düzenliyoruz. Deniz mahsullerine göre günlük 
menü düzenlemeleri yaptığımız bile oluyor. Sebzeler, kış menümüzün olmazsa 
olmazları arasında yer alıyor. Özellikle balkabağı çorbası ve kök sebzelerden 
hazırlanan yemekler kış boyu menüde bulunacak. 

FENER KAVURMA

BEZELI MOZAIK PASTA

FENER KAVURMA
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Victoria & Albert’tan 
modanın 

kalbine
Londra’daki Victoria & Albert Müzesi iki önemli moda 

sergisine ev sahipliği yapıyor. Alman asıllı ABD’li 
fotoğrafçı Horst’un 1930’lardan 80’lere kadar süren ve 
sürrealizm akımını günümüze taşıyan çalışmalarının yer 

aldığı “Horst: Photographer of Style” sergisi, ünlü moda 
fotoğrafçısının hafızalara kazınan karelerine yer veriyor. 
“Wedding Dresses 1775 – 2014” sergisi ise aristokrat, 

soylu ve ünlü isimlerin düğünlerinde giydikleri birbirinden 
özel gelinlikleri moda meraklılarıyla buluşturuyor. 

YAZI GİZEM KIRCA



yaşam
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Işığın Ustası: Horst
20. yüzyılın en önemli fotoğraf sanatçılarından Horst P. Horst’un 
moda ve zamanı aşan eserlerinden derlenen “Horst: Photographer 
of Style” başlıklı retrospektif sergi, 1906 – 1999 tarihleri arasında 
yaşamış sanatçının 60 yılı aşan fotoğraf yolculuğuna ışık tutuyor. 
1930’larda Paris’te kariyerine başlayan Alman asıllı ABD’li 
fotoğrafçı bugün Richard Avedon ve Irving Penn gibi isimlerle 
anılıyor, Horst’un çalışmaları ışık oyunları ve ustaca yaratılmış 
kompozisyonları ile ilk bakışta kolaylıkla tanınıyor. 

İkonik kareler
Moda fotoğrafçılığına başladığı zamanlarda dönemin önde gelen 
tasarımcılarından Elsa Schiaparelli ve onun yakın dostu Salvador 



Dali ile kaynaşması, Horst’u diğer moda fotoğrafçılarından 
ayıran sürrealist kimliğinde büyük rol oynuyor. Işığı kullanma 
biçimiyle fotoğraflarında gizemli bir atmosfer yaratan Horst, 
dönemin en ünlü moda dergilerinin aranılan ismi haline geliyor. 
Modelliğin henüz yeni meslek haline geldiği bu dönemlerde 
Horst’a poz verenler arasında daha çok aristokratlar ya da 
dönemin ünlü oyuncuları yer alıyor. Portfolyosunda Greta 
Garbo, Diana Vreeland, Jacqueline Kennedy Onassis, Rita 
Hayworth, Bette Davis, Vivien Leigh, Noël Coward, Ginger 
Rogers, Marlene Dietrich ve Joan Crawford gibi ünlü isimlerin 
yer aldığı fotoğrafçı, yakın arkadaş olduğu bu yıldızların portre 
ve moda çekimleriyle dolu kariyerine farklı fotoğraf türlerinden 
eserler de ekliyor. Doğa gezilerinde bitkileri yakın plan çeken 
ve ortaya çıkardığı alışılmadık geometrik formlarla dikkat 
çeken Horst, 1940 - 50’li yıllarda Suriye, İran, Fas ve İtalya’ya 
yaptığı ziyaretlerde çektiği benzersiz antik kent kareleriyle de 
başarısının sadece modayla sınırlı olmadığını gösteriyor. 
Victoria & Albert Müzesi Direktörü Martin Roth, ev sahipliği 
yaptıkları ikonik fotoğrafçı Horst’un sergisini anlatırken 
“Moda ve sanat fotoğrafçılığının en önemli isimlerinden 
Horst, 20’nci yüzyılın en ünlü ve merak uyandıran 
fotoğraflarını yarattı. Onun uzun ve seçkin kariyerine ışık 
tuttuğumuz bu sergide Horst’un ünlü sanatçı ve tasarımcılarla 
gerçekleştirdiği çekimlerden kalan etki ve mirasın hâlâ 
sürdüğünü görüyoruz” diyor.  

Serginin küratörü Susanna Brown’a büyük alkış getiren 
etkinlikte, haute couture giysiler, dergi ve film çekimleri, farklı 
alanlarda 250’nin üzerinde fotoğraf ve 94 adet “Vogue” kapağı 
yer alıyor. Böylece Horst’un çalışmalarının az bilinen yönleri 
gözler önüne seriliyor. Yarattığı illüzyonlarla “Işığın Ustası” 
olarak bilinen Horst’un fotoğrafları 4 Ocak 2015 tarihine kadar 
Victoria & Albert Müzesi’nde misafirlerini bekliyor.  

Kış 2014-2015 ◊ Crystal ◊ 83crystalcard.com.tr

Fotoğraflarında gizemli bir 
atmosfer yaratan Horst, dönemin 

en ünlü moda dergilerinin aranılan 
isimlerinden biriydi.
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1775’ten bugüne “gelinlik” 
Victoria & Albert Müzesi’nde düzenlenen bir diğer renkli sergi 
ise “Wedding Dresses 1775 – 2014”. 1775’ten günümüze gelinlik 
modellerinde yaşanan değişime şahit olabileceğiniz bu özel sergi, 
aristokrat, soylu ve ünlü yıldızların en özel günlerinde tercih 
ettiği gelinlikleri kronolojik bir sıralamayla sunuyor. Sergide, 
Charles Frederick Worth, Norman Hartnell, Charles James, 
John Galliano, Christian Lacroix, Vivienne Westwood ve Vera 
Wang gibi tasarımcıların dokunuşuyla gelinliğin tarih süresince 
geçirdiği başkalaşım da sergileniyor. 1775 - 2014 yılları arasında 
üretilmiş ve oldukça ünlü isimler tarafından giyilmiş gelinliklerin 
hikâyesiyle birlikte yer aldığı sergide, gelinliklerin yanı sıra 
döneme ait mücevherler, ayakkabılar, duvaklar, şapka ve korseler 
ile düğünlerdeki görevlilerin giydiği smokin ve kıyafetler de yer 
alıyor. Dönemlere özel gece kıyafetlerinin de sunulduğu sergide, 
abiye modellerin gelinlik modasının etkisinde kaldığı ve özellikle 
1920 - 30’lu yıllarda kullanılan modellerin günümüze kadar nasıl 
aktarıldığı da net olarak görülüyor.  

Ünlü modacıların imzası
Victoria & Albert Müzesi’nin iki katına yayılan serginin alt 
katında, İngiliz aristokrasisinin ileri gelenlerinin gelinlikleri 
sergileniyor. Prens Charles’ın ikinci eşi Cornwall Düşesi Camilla 
Parker Bowles’un ipek elbisesi, 1933 yılında Norman Hartnell 
tarafından Margaret Whigham’ın ve 1934 yılında Charles James 
tarafından Barbara Beaton’ın evlilik törenlerinde giymeleri 
için tasarlanan gelinlikler de aynı bölümde yer alıyor. İngiliz 
tarihinin önemli ailelerinden ya da bu ailelerin birinci dereceden 
akrabalarından olan hanımların giydiği bu eşsiz gelinlikler 
gösterilen özen ve incelikli işçiliğiyle göz dolduruyor.    

yaşam
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Sergide yer alan kimi modeller dümdüz ve bembeyaz bir 
geceliği andırırken kimi gelinlikler de ağır kumaşları ve detaylı 
işçilikleriyle ön plana çıkıyor. Serginin üst katında ise yakın 
tarihimiz ve günümüzün popüler simalarının gelinlikleri 
sergileniyor. İkinci katın girişinde ziyaretçileri mor bir Dita Von 
Teese gelinliği karşılıyor. Burleks dansçısı Dita Von Teese’in 
Marilyn Manson ile evlenirken giydiği John Galliano imzalı 
gelinlik, alıştıklarımızdan hayli farklı! Bu sıra dışı gelinliğin yanı 
başında ise başka bir popüler kültür figürünün, Kate Moss’un 
gelinliği ve Sarah Jessica Parker’in Sex and the City filminde 
giydiği Vivienne Westwood imzalı gelinliği çıkıyor karşımıza. 
Modanın seneler içinde geldiği noktayı ve bunun gelinlikler 
üzerindeki etkilerini gözlemleyebileceğiniz bu ilgi çekici sergi, 
15 Mart 2015 tarihine kadar ziyarete açık. 

Sergide günümüz gelinlik 
trendlerini yansıtan modeller de 
geniş yer tutuyor.

Sergide İngiliz aristokrasisinin 
ünlü gelinlikleri yer alıyor.

w



moda

Haider Ackermann
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YAZI GİZEM KIRCA
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Kış mevsimi birbirinden renkli ve iddialı trendleri de 
beraberinde getirdi. Her sezon takipçilerine yeni 
sürprizler sunan moda endüstrisi, bu kış kadınları 
hayal ettiklerinin ötesinde bir şıklığa büründürmeye 
hazır. Yeni sezonda kadınları etkisine alacak moda 
rüzgârının öne çıkan trendlerinin başında gold 
detaylar, maskülen duruşlar, sıcak imitasyon kürkler 
ve masalsı kıyafetler geliyor. 

avalar soğudu, gardıroplar koyu renklerin ve kalın parçaların 
egemenliğine geri döndü diye düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. 
Dünyaca ünlü moda markaları, soğuk havaya ve gri günlere inat, 
alabildiğine renkli ve ışıltılı bir sezonun kapılarını araladı. İddialı 
ve şık kadınlar yeni sezonda imitasyon kürklerin sıcak dokularına 
kendilerini bırakırken, ışıltı sevenlerin imdadına gold detaylar 
yetişiyor. Yeni koleksiyonlarında hem feminen hem de maskülen 
tarz seven kadınlar için birbirinden şık seçenekler sunan markalar, 

androjen vurgularla sert bir görünüm yakalarken, masal kahramanlarından ilham alan 
feminen kıyafetlerle de romantik bir kışın habercisi oluyor.

H

dolu bir kış
Sürprizlerle



Saint-Laurent

Blumarine

Rochas
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MÜCEVHER 
DEĞERINDE 

Koleksiyonlarında ışıltılara ve parlak dokulara geniş yer veren moda devleri, 
bu kışı senenin “altın dönemi” yapmakta kararlı. Dorenin gücünü gece 

kıyafetlerinden günlük parçalara taşıyan ünlü moda markaları, yarattıkları 
kombinlerle günlük giyime ışıltılı bir dokunuş katıyor. Yeni sezonda pek 
çok markanın koleksiyonlarında yer alan dore trendine ilgi duyuyorsanız 

Blumarine, Chloé, Prada, Rochas ve Saint Laurent’in koleksiyonlarına mutlaka 
bakmanızı öneriyoruz. Doreyi siyah kırçıllarla birleştirdiği kumaşlarıyla 

görsel bir şölen yaratan Blumarine, bu iddiasını pileli maksi elbise 
modelleriyle ortaya koyuyor. Geometrik şekilli gold aksesuarları 
siyah düz kesimli modellerle birleştiren Chloé ise bu sayede sıra 

dışı görünümler yakalıyor. Dore uzun ceket modelleriyle 
şıklığı detaylarda vurgulayan Prada ve spor modellere 

altın bir dokunuş katan Saint Laurent ve Rochas da 
sezonun en ilgi çekici modellerine 

imza atıyor.

MÜCEVHER 
DEĞERINDE 

Koleksiyonlarında ışıltılara ve parlak dokulara geniş yer veren moda devleri, 
bu kışı senenin “altın dönemi” yapmakta kararlı. Dorenin gücünü gece 

kıyafetlerinden günlük parçalara taşıyan ünlü moda markaları, yarattıkları 
kombinlerle günlük giyime ışıltılı bir dokunuş katıyor. Yeni sezonda pek 
çok markanın koleksiyonlarında yer alan dore trendine ilgi duyuyorsanız 

Blumarine, Chloé, Prada, Rochas ve Saint Laurent’in koleksiyonlarına mutlaka 
bakmanızı öneriyoruz. Doreyi siyah kırçıllarla birleştirdiği kumaşlarıyla 

görsel bir şölen yaratan Blumarine, bu iddiasını pileli maksi elbise 
modelleriyle ortaya koyuyor. Geometrik şekilli gold aksesuarları 
siyah düz kesimli modellerle birleştiren Chloé ise bu sayede sıra 

dışı görünümler yakalıyor. Dore uzun ceket modelleriyle 
şıklığı detaylarda vurgulayan Prada ve spor modellere 

altın bir dokunuş katan Saint Laurent ve Rochas da 
sezonun en ilgi çekici modellerine 

imza atıyor.

Prada

moda



Rochas
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Ralph Lauren

Hermes

ANDROJEN 
VURGU

Maskülen ve feminen detayları birlikte yorumlayan androjen tarz yeni 
sezonun da gözdesi. Celiné, Haider Ackermann, Hermes, Ralph Lauren, 

Reed Krakoff gibi ünlü markaların yeni sezon koleksiyonlarında yer 
bulan androjen modası, farklı bir şıklık yakalamak isteyen iddialı 

kadınların dikkatini çekeceğe benziyor. Celiné ve Reed Krakoff 
koleksiyonlarındaki kaban modellerinde karşımıza çıkan bu tarz, 

Haider Ackermann, Hermes ve Ralph Lauren tarafından daha 
çok pantolon-kazak ve kaban bütünlüğünde vurgulanıyor. 

Bu tarzda daha çok tek renkli kombinler hazırlayan 
markaların favorileri arasında ise gri, ekru ve 

toprak tonları yer alıyor. 
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Haider Ackermann

Céline



moda

Versace

Dolce & Gabbana

90 ◊ Crystal ◊ Kış 2014-2015

SICAK 
DOKULAR 

Farklı renk seçenekleri, eksantrik modelleri ve XL kesimleriyle 
imitasyon kürkler bu kışa da damgasını vuruyor. Alexander 
McQueen’in sıra dışı kürk yorumu şıklığı ve iddiasıyla göz 

doldururken, günlük kullanımdan çok özel konseptli davetler 
için uygun görünüyor. Versace imzası taşıyan kısa kürk montlarsa 

Alexander McQueen’in iddiasının aksine günlük giyimde kolaylıkla 
tercih edilebilecek bir şıklığın simgesi oluyor. Kürk modasını 

detaylarda işleyen Roberto Cavalli, şık yaka kürkleriyle dikkat 
çekerken Fendi’nin kabarık formlu fermuarlı kürk modeli 

vahşi bir cazibe yakalıyor. Pek çok markanın farklı 
yorumlarla koleksiyonuna dâhil ettiği kürkler 

hayli ilgi çekse de Dolce & Gabbana’nın uzaktan 
elbiseyi andıran dar kesimli yeni kürk 

palto modelleri favorimiz. 

Roberto Cavalli



XXXXX XXXX

Dolce & Gabbana

Christian Dior
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Valentino
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Yeni sezonda ünlü markalar kadınlardan birer masal kahramanı 
yaratma konusunda iddialı. Davetlerde bakışları üzerine çekmek 

isteyenlerin gözdesi olacak parçalarla şıklığınızı ve iddianızı ortaya 
koymanız mümkün. Yeni koleksiyonlarında bu trende geniş yer 

veren ünlü moda markaları birbirinden şık tasarımlara imza atsa 
da Dolce & Gabbana, Alexander McQueen, Valentino ve Christian 

Dior, sıra dışı yorumlarıyla diğer markalar arasından sıyrılmayı 
başarıyor. Dolce & Gabbana’nın sincap desenli “Kırmızı 
Başlıklı Kız” elbisesi ise bu trendin en iyi örneklerinden 
biri. Alexander McQueen’in dik yakalı transparan maksi 
elbisesi “Buzlar Kraliçesi” görünümünün anahtar parçası 

olurken, Valentino’nun nakış detaylı transparan 
elbisesi masumiyetin, Christian Dior’un 

hacimli pembe elbisesi ise pamuk 
şeker tadındaki düşlerin 

simgesi oluyor.
Alexander 
McQueen

w

MASAL 
KAHRAMANLARI



vizyon
1. Adler’in büyüsü
Her zaman orijinal ve yenilikçi olmayı başaran Adler, yakut ve pırlantanın eşsiz 
birlikteliğinden oluşan tasarımlarına bir yenisini ekledi. “Why not” adı verilen bu 
seride bulunan eşsiz kolye, beyaz altın üzerine 8.03 karat dört adet yakutu ve 27.48 
karat pırlantayı bir araya getiriyor. Serinin küpesi ise 8.03 karat dört yakut ve 1.47 karat 
pırlantadan oluşuyor. Kusursuz bir birlikteliğin sunulduğu yeni seri kısa sürede Adler 
tutkunlarının gözdesi haline geldi.

2. Üç boyutlu köpük
Yaratıcı ve teknolojik işleriyle tasarım dünyasında önemli bir yere sahip olan Hollandalı 
kökenli tasarım ofisi Joris Laarman Lab, 3D baskı mobilyasıyla büyük yankı uyandırdı. 
Mikro yapısal boyuttaki poliüretan köpüklerden üretilen “Gradient” koltuk, yumuşak ve 
esnek yüzeyinin yanı sıra tasarımı konforla birleştirmesiyle de dikkat çekti. Köpüklerin 
yerleştirme şekli sayesinde 3D etkisi veren bu koltuğun durduğu yer, evinizin 
vazgeçilmez köşesi haline gelecek. 

3. Ödüllü SPA
Dubai’nin ünlü Burj Al Arab binasında bulunan Talise Spa merkezi, “World Luxury 
Hotel Awards” ödüllerinde “En Lüks Otel Spası” seçilmesinin hakkını fazlasıyla veriyor. 
Konuklarına VIP hizmeti veren Talise Spa, Al Qasr Otel’i içerisinde bulunmasına 
rağmen kendi özel girişine sahip. Dinlendirici su yolları ve tropik bir manzaranın 
ortasına yerleşmiş olan merkez, 26 spa süitinden oluşuyor. Her türlü masaj, vücut ve cilt 
bakımı ile spa ritüelinin sunulduğu Talise Spa, lüks ve konforun dinlendirici birleşimiyle 
konuklarını bekliyor.

DÜNYADAN VE TÜRKİYE’DEN HAYATA RENK KATAN SON DAKİKA HABERLERİ 
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4. Gotik yudum
Söz konusu tasarım olunca ilham alınacak öğeler konusunda hayal gücü 
sınır tanımıyor. Gizemli gotik akım, bu kez bir kahve makinesi olarak 
karşımızda! Güney Kore menşeli marka Dutch Lab’ın tasarladığı bu gotik 
steampunk makine, kahve gurmesi Jaewoong Kwak danışmanlığında 
hazırlanmış ve kahve severlerin beğenisine sunulmuş. Altı parçadan 
oluşan ve demonte olarak satılan bu sıra dışı kahve makinesinin, kahve 
tutkunlarının epey ilgisini çekeceğini düşünüyoruz.

5. Işık oyunları
Tasarım markası Alvaro Uribe, “Iceberg Pendant Lights” modeli ile 
büyüleyici bir aydınlatmaya imza attı. Tavandan sarkan ve buzullardan 
ilham alan bu heykelsi avize, etrafını pırıltılı bir kolye gibi aydınlatıyor. 
İnce mavi ve beyaz ışıklar yayan “Iceberg Pendant Lights” modeli, yaşam 
alanlarında cesur tasarımlara yer vermeyi sevenlerden tam puan aldı.

6. Pharrell Williams imzalı çantalar
Daha önce Adidas ve Comme des Garçons’a özel tasarımlarıyla yeteneğini 
ve yaratıcılığını konuşturan ünlü şarkıcı Pharrell Williams, şimdi de 
Moynat ile işbirliğine giderek, marka için lokomotif görünümlü bir kapsül 
çanta koleksiyonuna imza attı. Limitli sayıda üretilen çanta serisinde 
derilerin yanında farklı malzemelerden de yararlanıldı. Hem esprili hem 
de fonksiyonel olmasıyla dikkat çeken koleksiyonda özellikle Pharrell 
Williams’ın oyuncu ve çocuksu stilinin güçlü etkisi vurgulandı. Seriye göz 
atmak için www.moynat.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

7. Süper kahraman
İngiliz otomobil markası Jaguar yeni modeli Feel XE’in tanıtımı için aracını, 
ünlü modacı Stella McCartney’nin 2015 İlkbahar Koleksiyonu’ndan “Süper 
Kahraman” baskıları ile giydirdi. Stella McCartney, bu birlikteliği “Süper 
kahraman baskımı XE için uyarlamak ilginç bir deneyimdi ve Jaguar’ın 
heyecan verici tasarımına bağımsızlık hissi de kazandırdık” sözleriyle 
yorumladı. 
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vizyon
8. Modern dokunuş 
Genç tasarımcı Alex Chinneck, Londra’nın ünlü çarşısı Covent 
Garden’ın girişine hazırladığı enstalasyon ile dikkatleri üzerine 
çekti. Chinneck, “Take My Lightning but Don’t Steal My Thunder” 
(Şimşeğimi Al Ama Gök Gürültümü Çalma) adını verdiği enstalasyon 
için 184 yıllık tarihi çarşının birebir görünümünden ilham alıp yapının 
dış görünümünde illüzyon sağlamak için alt ve üst kısma birbirinden 
kopmuş hissi vermiş. Sanatçı 12 metre uzunluğunda ve dört ton 
ağırlığındaki yapının malzemesi için çelik çerçeve ve polistrenin daha 
genleşmiş bir türü olan filkor malzeme kullanmış ve binanın orijinal 
rengine boyamış.  

9. Ahşap tutkunlarına
En sevilen kış materyallerinden ahşap ve bronz, Louis Vuitton’un 
“Olivia” adını taşıyan gözlüğünde bir araya geldi. Modaya yön 
veren markalardan Louis Vuitton’un yuvarlak cam modasını yansıtan 
bronz detaylı bu ahşap güneş gözlüğü, stil sahibi ve cesur kadınların 
dikkatinden kaçmadı. Hollywood ünlülerinin de yoğun ilgisiyle 
karşılaşan bu şık güneş gözlüğüne Louis Vuitton mağazalarından 
ulaşabilirsiniz.

10. Işıldayan İstanbul sevdası 
Kapalıçarşı ekolünün usta temsilcilerinden Sevan Bıçakçı ve sanat 
eserlerini andıran mücevherleri, Assouline’in usta kalemlerinden 
Vivienne Becker’ın anlatımıyla kitaplaştı. Becker’ın Osmanlı’nın 
tarihi dokusundan esinlenen Sevan Bıçakçı’yı mercek altına aldığı 
kitap, okuyucularını “İstanbul’un sonsuz hikâyelerini ve duygularını 
mücevherlerimde toplamak istiyorum” diyen Bıçakçı’nın tasarım 
algısına doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Sevan Bıçakçı’nın artistik ve ilham 
veren portfolyusunu tüm Assouline mağazalarında bulabilirsiniz. 

11. Akıllı bisiklet 
Hint kökenli mimarlık ofisi Lucid Design tarafından tasarlanan “Kit 
Bike”, kendine özgü stilinin yanı sıra modern teknolojiye yaptığı 
göndermelerle de ilgi uyandırdı. Birçoğumuzun çocukluk hayallerini 
süsleyen klasik bisikletlerin fonksiyonel özelliklerine aykırı bir tasarım 
olan “Kit Bike”ın en ilgi çekici özelliği, bisikletin parçalarının hızla 
sökülüp sırt çantasına rahatlıkla sığabilmesi. Oturma kısmı deriden, 
gidonları ise mantardan olan bisikletin sürprizleri bu kadarla sınırlı 
değil. Sökülen tüm parçaları koymak için iki ayrı gözü olan yuvarlak 
bir deri sırt çantası var. Üstelik çantaya, hem tekerlekler hem 
de diğer parçalar sığabiliyor! Red Dot 2014 Tasarım Ödülü’nü 
alan çağdaş bisiklet, akıllı bisiklet tasarımlarına şimdiden rehber 
olacak nitelikte.
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12. Bronzun asaleti
Dekorasyon, mobilya tasarımı, mimari gibi çeşitli alanlarda projeler 
üreten Hollandalı tasarım stüdyosu Tjep., son koleksiyonu “Bronze Age 
Collection” ile doğallık sevenlerin ilgisini çekti. Hızla ilerleyen teknolojik 
yöntemleri kullanmak yerine tüm mobilyaları bronz kullanarak üreten 
stüdyo, bronzun mobilyalara yansıttığı ağırlığı ve dayanıklılığı kullanmayı 
tercih etmiş. Tekli koltuk, lounge koltuk, yemek sandalyesi ve şezlong 
gibi farklı ürünlerin yer aldığı koleksiyon, iskeleti andıran inceliği ve özel 
el işçiliğiyle dekorasyonda bronzun gücünden yararlanmak isteyenlerin 
beğenisini topluyor. 

13. LV’nin gizli mabedi
Hong-Kong kökenli genç iç mimar André Fu, şu sıralar bir daireyi moda 
devi Louis Vuitton’un pop-up mağazasına dönüştürmesiyle adından 
söz ettiriyor. Hong-Kong, Wellington Caddesi’nde bulunan bu özel 
daire, o kadar işlevsel ki içinde markanın özel müşterilerinin alışveriş 
yapmasının yanı sıra Michelin yıldızlı şeflerin elinden çıkan lezzetli 
yemekleri tatma imkânı sunan bir yemek odası ve çalışmak için oturma 
odası da bulunuyor. Sadece özel müşterilerin ağırlandığı bu dairenin 
dekorasyonunda Louis Vuitton’dan seçme parçalar, Çin sanatına ait 
objeler ve vintage desenler de dikkat çekiyor. 

14. Sıra dışı topuklar
Kadınların en büyük tutkusu ayakkabılara sıra dışı yorumlar katan 
markalar, yeni sezonda da birbirinden şık tasarımlara imza atıyor. 
2014 -15 Sonbahar - Kış defilesinde podyuma çıkardığı altın rengi zincir 
topuklu modeliyle dikkat çeken Tom Ford, kahverengi deri ayakkabısıyla 
büyük ilgi topladı. Altın ve kahverenginin muhteşem uyumunu zincir 
detaylarla birleştiren Tom Ford’un, 1.716 Euro’dan satışa sunulan bu şık 
tasarımının hızla tükendiğini hatırlatalım. 
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Yapı Kredi Yayınları’ndan 
yeni çıkanlar...

SUDAKİ  
YÜZLER

Istina Mavet ıssız 
hastane koğuşlarından, 
kendilerine umutsuz vaka 
gözüyle bakılan ve onlara 
uygulanacak tek tedavi 
yönteminin lobotomi 
olduğuna inanılan 
hastaların kaldığı Çayır 
Evi’ne doğru sürükleniyor. 
Bu zorlu yolculuğu 
sırasında Istina, hasta 
arkadaşlarını, özgün bir 
mizah anlayışı ve şefkatle 
gözlemlerken, kendi eşsiz 
ve sorgulayıcı zekâsını da 
gözler önüne seriyor.

Sudaki Yüzler
Janet Frame
252 Sayfa

ÇUKULATA: 
ÇİKOLATANIN 
YERLİ TARİHİ

Pek az yiyecek hayatımızda 
onun kadar itibara 
sahip; küçücük paket, 
hepimizin büyük aşkı, 
mutluluk kaynağı... Saadet 
Özen’in kaleme aldığı 
kitap, çikolatanın uzun 
yolculuğunu, Osmanlı’dan 
1960’lara kadar uzanan 
yerli tarihine odaklanarak 
anlatıyor. Sayfaları 
çevirdikçe, eskiden 
çikolata fabrikalarının 
yoğunlaştığı yerleri saran, 
kakao hamurunun o yoğun, 
şekerli kokusunu yeniden 
duyuyorsunuz.

Çukulata: Çikolatanın 
Yerli Tarihi
Saadet Özen
240 Sayfa

SEKİZ BEYAZ 
GECE

André Aciman 
insanoğlunun duygularını 
etkileyici bir duyarlılıkla 
keşfe çıkıyor. Genç 
bir adam yukarı 
Manhattan’da gittiği 
Noel partisinde, kendisini 
üç basit sözcükle, “Benim 
adım Clara” diye tanıtan 
bir kızla karşılaşır. Bu ikili, 
sonraki yedi gün boyunca 
her akşam sinemada 
buluşur. 

Sekiz Beyaz Gece
André Aciman
516 Sayfa

FOTO MUHABİRİ: 
ARA GÜLER’İN 
HAYAT HİKÂYESİ

Nezih Tavlaş’ın “Foto 
Muhabiri: Ara Güler’in 
Hayat Hikâyesi”kitabında, 
Güler’in hikâyesiyle 
birlikte Türkiye’nin 80 
yıllık tarihine de tanıklık 
ediliyor. Tavlaş kitabında, 
ünlü “foto muhabiri”nin 
çocukluk günlerinden 
fotoğrafla tanışmasına, 
Magnum günlerine ve 
aldığı ödüllere kadar 
hayatındaki önemli 
dönemeçleri akıcı bir 
üslupla anlatıyor. Kitapta 
Ara Güler’in fotoğrafları 
da yer alıyor.

Foto Muhabiri: 
Ara Güler’in Hayat 
Hikâyesi
Nezih Tavlaş
396 Sayfa

HER ŞEYİMLE 
BEN

Yapı Kredi Yayınları’ndan 
çıkan, Anna Funder’in 
yazdığı “Her Şeyimle 
Ben” kitabında, Hitler 
Almanya’sından kaçtıktan 
sonra dünyayı Nazizmin 
tehlikelerine karşı 
uyarmak için canla başla 
uğraşan bir grup Alman 
muhalifin polisiye tadında 
geçen, trajik öyküsüyle 
karşılaşıyoruz.

Her Şeyimle Ben
Anna Funder
428 Sayfa
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adres

Web adresi (W), Twitter (T), Facebook (F), Blog (B), Youtube (Y), Pinterest (P), Instagram (I) 

w b

360
 Ahşap ve alüminyum bir 

araya gelince
W: hillashamia.com

 Dice Kayek’in “İstanbul 
Contrast” koleksiyonuna  
durmak yok!
W: dicekayek.com
T: DICEKAYEK
F: dicekayek
P: dicekayek
I: dicekayek

 Oscar de la Renta’ya veda
W: oscardelarenta.com
F: oscardelarenta
Y: OscardelaRentaTV
P: oscarprgirl
I: oscarprgirl

 İki küçük kol düğmesi
W: begumkhan.com
F: begumkhancufflinks
I: begumkhan

 Azuree 46 ile yolculuk başladı  
W: azimutyachts.com
T: Azimut_Yachts
F: AzimutyachtsPage
Y: AzimutYachtsOfficial

 Patek Phillipe’in 175. yıl imzası
W: patek.com

Nuri Bilge Ceylan
W: nuribilgeceylan.com
T: nbcfilm_
F: pages/NBC-
FiLM/291403680892683?sk=Wall

Yüzyıllık rüyamız: 
Sinemamız
W: istanbulmodern.org 
T: istanbulmodern_
F: istanbulmodernsanatmuzesi
I: istanbulmodern

Zamana incelik 
katan tasarımlar: 
“Mekanik Sanat Objeleri”
W: mbandf.com/mad-gallery/ 
T: MBandF
F: MB&F M.A.D.Gallery
P: mbandf
I: mbfmadgallery 

 Bob Potts
Y: PottsSculpture 

 Miki Eleta
W: mikieleta.com 

2015’in lüks oyuncuları
 Bentley 

W: bentleymotors.com
T: BentleyMotors

F: BentleyMotors
Y: bentleymotors

 Chevrolet 
W: chevrolet.com
T: chevrolet
F: Chevrolet
Y: Chevrolet
P: Chevrolet

 Lexus 
W: lexus.com 
T: Lexus
F: Lexus
Y: LexusVehicles
I: lexususa

 Porsche 
W: porsche.com 
T: Porsche
F: Porsche
Y: Porsche
I: Porsche

 Ferrari 
W: ferrari.com 
T: Ferrari
F: Ferrari
Y: Ferrari.com

Zamansız şıklığın markası: 
Brooks Brothers
W: brooksbrothers.com
T: brooksbrothers
F: BrooksBrothersTurkey
Y: Brooksbrothers
P: brooksbrothers
I: brooksbrothers

Alpler’in büyülü 
şaleleri

 Cheval Blanc 
W: courchevel.chevalblanc.com
F: Cheval Blanc Courchevel

 Le Cabichou 
W: chabichou-courchevel.com 
T: lechabichou
F: Le Chabichou 

 D.V. Chalet Boutique  
Hotel & Spa
W: dvchalet.it 
F: DV Chalet Boutique 
Hotel & Spa

 Park Hotel Faloria Mountain 
Spa Resort 
W: parkhotelfaloria.it 
T: parkhotelfalori
F: Park Hotel Faloria

 Chalet Zermatt Peak 
W: chaletzermattpeak.com 
F: CZP Chalet Zermatt Peak

Büyük Budapeşte Oteli
W: grandbudapesthotel.com

Ayşe Kucuroğlu ve 
Elif Tapan ile 
gurme sohbetler 
W: mutlumutfak.com
T: Mutlu_Mutfak
F: MUTLU-MUTFAK
B: mutlu-mutfak.blogspot.com

Victoria & Albert’tan  
modanın kalbine 
W: vam.ac.uk
T: V_and_A
F: victoriaandalbertmuseum
Y: vamuseum
P: vamuseum
I: vamuseum

Sürprizlerle 
dolu bir kış 

 Blumarine 
W: blumarine.com
T: blumarine
F: blumarine
Y: blumarineOfficial
P: blumarine
I: blumarine

 Saint Laurent
W: ysl.com
T: ysl
F: ysl
Y: ysl

 Prada
W: prada.com
T: prada
F: Prada
Y: PRADA 
I: prada

 Rochas
W: rochas.com
F: RochasOfficialPage

 Ralph Lauren
W: ralphlauren.com

 Celiné 
W: celine.com

 Haider Ackermann
W: haiderackermann.be

 Hermes 
W: hermes.com
F: hermes
Y: hermes
P: hermesofficial
I: hermes

 Roberto Cavalli
W: robertocavalli.com
T: roberto_cavalli
F: RobertoCavalli
Y: robertocavalli
P: robertocavalli
I: roberto_cavalli

 Versace
W: versace.com
T: versace
F: versace
Y: versacevideos
P: versaceofficial

 Dolce & Gabbana
W: dolcegabbana.com
T: dolcegabbana
F: DolceGabbana
Y: dolcegabbanachannel
P: dolcegabbana
I: dolcegabbana

 Alexander McQueen
W: alexandermcqueen.com
T: WorldMcQueen
F: BrandMcQueen
Y: McQueenworld
I: WorldMcQueen

 Christian Dior
W: dior.com
T: dior
F: Dior

 Valentino
W: valentino.com
T: MaisonValentino
F: valentino
Y: valentino
P: valentino
I: maisonvalentino

98 ◊ Crystal ◊ Kış 2014-2015






	001
	002_007
	008_019
	020_027
	028_033
	034_035
	036_039
	040_043
	044_049
	050_053
	054_061
	062_067
	068_073
	074_075
	076_079
	080_085
	086_091_
	092_098
	099
	100



