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Merhaba, 

Mar Yapı, beş yıldan uzun bir süredir konforu doğayla birleştiren bir felsefeyle projeler 
üretiyor. Kuruluşundan bugüne dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İstanbul’un 
mimari anlamdaki başkalaşımının sorumluluk sahibi aktörlerinden biri olmak bilinciyle 
hareket eden Mar Yapı, bugün çağdaş mimarinin en iyi yaşam alanlarını üretmek yönündeki 
çabalarının meyvelerini toplamaya başladı. Mar Yapı’nın farklı projeleri, geçtiğimiz yıl kasım 
ayında Barselona’da düzenlenen Dünya Mimarlık Festivali dahil olmak üzere Dubai’den, 
Londra’ya kadar, gerek kazandığı ödüller gerek uluslararası yarışmalarda gösterdiğimiz 
başarılarla dünyanın en saygın mimari çevreleri tarafından beğeniyle takip ediliyor. 
 
Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olan  Türkiye’nin çekim merkezi 
İstanbul’da bugüne dair ürettiğimiz her projeyle bu güzide şehrin geleceğini de birlikte 
çiziyoruz. Bunun belki en iyi örneklerinden birini de hızla gelişen Güneşli’de devam eden 
Güneşli Konutlar ve G Plus Rezidans oluşturuyor. Urbanist bir yaklaşımla inşa edilen ve 
çok yakında hayata geçecek olan G Plus, Mar Yapı’nın, İstanbul’da sayısı her geçen gün 
artan rezidans yaşam kültürüne yeni bir soluk getirdiği projelerinden biri. Dünyanın en 
kalabalık metropollerinden biri olan İstanbul’un en işlek havalimanına yakınlık giderek daha 
önemli bir değer haline geliyor. Tüm projelerinde deneyim ve birikimlerini, yenilikçi ve 
mükemmeliyetçi çalışma anlayışıyla birleştiren Mar Yapı için G Plus da bir istisna değil. 

Edindiğimiz deneyimlerle sosyal, nitelikli yaşam alanlarını, yeni teknolojik ihtiyaçlara cevap 
verecek şekilde, doğayla iç içe tasarlamanın Mar Yapı’nın olmazsa olmazlarından biri haline 
geldiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. 

Üstlendiği her işte yeni bir değer üretmekten yana çözümler sunan Mar Yapı’nın sizin için 
hazırladığı kaliteli yaşam dergisi Mar Life da bu çabanın bir sonucu. Yayın hayatına elinizde 
tuttuğunuz ilk sayısıyla başlayan Mar Life’la, yaşam alanlarınızı daha kaliteli hale getirmenize 
yardım edecek daha fazla detay, daha fazla keyif, daha fazla eğlence ve daha fazla konforu 
siz değerli okuyucularımıza seçkin bir içerik dahilinde sunmayı amaçlıyoruz. Elbette Mar 
Yapı’nın kaliteden ödün vermeyen yaklaşımıyla…

Keyifle okumanız dileğimle,

Münir Özkök 
Mar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı 
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Mar Yapı yeni yılı yeni projeler 
ve yaşam tarzınızı değiştiren bir 
konseptle kutluyor.
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GÜNDEM 

Dünya starları 
Türkiye’de
Dünyadan ve Türkiye’den 
Etkinlikler, sergiler, Konserler

KEŞFET

Gerçek 
İstanbul
şehir her geçen gün biraz 
daha genişliyor ve biraz daha 
başkalaşıyor. Gerçek İstanbul’u 
keşfetmek için tarih sayfalarını 
karıştırmak gerekiyor.

LImITEd 
EdITIon

Bütünüyle 
Kişisel
Limited Edition kendinizi ya 
da sevdiklerinizi gerçekten 
özel hissettirecek nadide 
ürünler arasından güncel bir 
derleme. seçkin zevkleri hazza 
dönüştüren nadide ürünler 
sınırlı sayıda olsa da, seçenekler 
sınırsız. Dünyanın dört bir 
yanından en yeni ve en nadir 
koleksiyonları keşfetmeniz için 
Mar Life’te

12

08

04

12

08

04

02 MaRlife



03
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TrEndLEr

“Füzyon Kafa 
Karışıklığıdır”
Ekranlardan tanıdığımız başarılı 
olduğu kadar sivri dilli şef 
Batuhan Piatti Türk mutfağının 
tartışmalı konularını ve dünya 
mutfaklarında değişen eğilimleri 
Mar Life için değerlendiriyor...

TEKno TrEnd

Teknolojik 
Kolaylık
Teknolojinin hızla geliştiği 
günümüzde hayatın pek çok 
alanındaki teknolojik ürünler 
işlerinizi kolaylaştıracak 

YEnİLEr

Mar Life seçki
Mar Life editörlerinin en yeniler 
arasından sizin için derlediği 
öneriler.
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“Her Roman Bir 
İtiraftır”
Dolu dolu geçen sanat hayatının 
40. yılında zülfü Livaneli evinin 
kapılarını Mar Life için açtı

STİL

Yeni Yıl
şıklığı
Yeni sezonun arzu nesnesi 
parçaları için gardırobunuzda 
yer açın!

AKSİYon

Katalan Güzeli 
Barselona
Katalonya’nın stil sahibi başkenti 
Barselona, özgün kültürünü 
akdeniz sıcaklığı ve avrupalı 
zarafetiyle harmanlayan bir 
sanat, mimari, yemek ve eğlence 
şehri. Uluslararası çağdaş sanat 
Festivali’ne geri sayan kent 
sonbaharda başka güzel…

dEKorASYon

Miladın 
Mimarları
Dünyanın en prestijli ödülleriyle 
onurlandırılan projelere imza 
atan Türk mimarlık ofislerinin 
sayısı günbegün çoğalıyor. 
Birbiri ardına elde ettikleri 
başarılarla dönüşümün mimarları 
şimdiye dek özlenen bir hayali 
gerçekleştiriyor.
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BORUSAN İSTANBUL 
FİLARMONİ 
ORKESTRASI         
YENİ YIL KONSERİ
13 Ocak  
Lütfi Kırdar 

1999 yılından bu yana İstanbul’da faaliyet 
gösteren Borusan İstanbul Filarmoni 
Orkestrası (BİFO) gelenekselleşen Yeni 
Yıl Konseriyle dinleyicileriyle buluşuyor. 
2012’nin ilk konserinde senfonik 
orkestranın dinleyicilerine sürprizi ünlü 
koloratur soprano ve arya kraliçesi Elena 
Fink. Alman operasının son dönemlerde 
yetiştirdiği en önemli isimlerden olan 
Fink, kısa kariyerine rağmen, şimdiden 
birçok önemli ödül kazanmış bir soprano. 
Şefliğini de Sascha Goetzel’in yapacağı 
orkestra, Strauss ailesinin en güzel 
yapıtlarıyla hayranlarının karşısında 
olacak. 

21 Ocak 
Madison Square Garden 
New York 

2002 yılında American Idol yarışmasını 
kazandıktan sonra, başarı basamaklarını 
hızla çıkan şarkıcının ilk albümü olan 
Thankful, 2003 yılında RCA Records 
etiketiyle piyasaya sürülmüştü. ABD’de 
albümleri 10 milyondan fazla satan ve 
İngiltere listelerinde bir numara olmayı 
başarmış tek American Idol yarışmacısı 
olan Teksas, Fort Worth doğumlu şarkıyıcı 
New York Madison Square Garden’da 
izleyin.

KELLY CLARKSON 

ANOUAR BRAHEM QUARTET
14 Ocak 
Aya İrini Müzesi 

Tunus doğumlu udi müzisyen Anouar Brahem, Avea’nın düzen-
lediği 3. Sıra dışı Müzik Konserleri kapsamında İstanbul’da sahne 
alıyor. Müzik aşığı olan babasının teşvikiyle 10 yaşında Tunus 
Ulusal Müzik Konservatuarı’nda ud öğrenimine başlayan sanatçı, 
ünlü ud üstadı Ali Sriti’den ders almaya başladı. Üstat – çırak 
ilişkisi içerisinde Ali Sriti’den Arap müziğinin sırlarını öğrenen 
Brahem, sonradan müzik dinleme alanını genişletmiş ve caz 
müziğine ilgi duymaya başlamıştır. Arap, Akdeniz, İran ve Tunus 
halk müziklerini cazla harmanlamasıyla ünlenen Anouar Brahem 
için Frankfurter Allegemeine dergisinden Wolfgang Sandner’in 
“ Tunus’tan gelen bu adamın yeni müzikler aramakla oldukça 
meşgul olan caz müzisyenlerinin çok ötesinde olduğu aşikar” 
yorumu müzisyeni dinlemek için başlı başına bir neden. 

MARIINSKY TİYATROSU SENFONİ 
ORKESTRASI VE VALERY GERGIEV

3 Ocak 
İş Sanat Kültür Merkezi

Neredeyse 200 yıla yaklaşan tarihi ile Rusya’nın en eski orkestra-
larından biri olan Mariinsky Tiyatrosu Senfoni Orkestrası, dünyanın 
en etkileyici yüz insanından biri olarak gösterilen şef Valery Gergiev 
yönetiminde İstanbul’da. 1996 yılında Gergiev’in bizzat Rus hükümeti 
tarafından Mariinsky Tiyatrosunun genel direktörlüğüne getirilmesin-
den sonra ünlü şef, opera ve bale repertuarını genişletmekle kalmadı, 
Mariinsky Tiyatrosuna mükemmel bir akustiğe sahip bir konser salo-
nu da inşa ettirdi. The Times gazetesinin “Eski geleneklere dayanan 
Mariinsky Tiyatrosu Senfoni Orkestrası’nı en dinamik opera ve bale 
topluluklarından birine dönüştürdü” dediği Valery Gergiev, etkileyici 
kişiliği ve bitmeyen müzik enerjisiyle izleyicilere unutulmayacak bir 
gece yaşatacak.
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21 Ocak 
Babylon 

İngiltere’nin 60’lı yıllardaki en ünlü kadın 
ikonlarından biri olan Jane Birkin Babylon 
sahnesinde. 1966 yılında oynadığı kült 
film Blow Up’la ünlü olan İngiliz aktris ve 
müzisyen, sonradan Serge Gainsbourg’le 
yaşadığı aşkla adından epey bahsettirmişti. 
Geliri Japonya’daki tsunami felaketinin 
mağdurlarına bağışlanacak konserde, 
Birkin sahnede Serge Gainsbourg’ün hit 
şarkılarını seslendirecek. Brian Ferry, Franz 
Ferdinand, Manu Chao, Brian Molko, Beth 
Gibbons, Beck, Goran Bregoviç  gibi ünlü 
müzisyenlerle de çalışan sanatçı, sahnede 
izleyenleri büyüleyen performansıyla 
tanınıyor. 

JANE BIRKIN 
JAPONYA İÇİN 
SÖYLÜYOR

24 Ocak 
İş Sanat Kültür Merkezi 

3 senedir İstanbul Musikisi konser seri-
leriyle izleyicilerle buluşan Şevval Sam 
ve İncila Bertuğ ikilisi, bu sene yep-
yeni bir proje ile karşımıza çıkacak. 
İstanbul’un yok olmakta olan kültü-
rel ve estetik bilgisini müzik yoluyla in-
sanlara hatırlatmayı amaçlayan konser, 
Galatasaray Lisesi, İstanbul Radyo Evi 
ve Sultanahmet Camii gibi bilinen me-
kanların görselleriyle desteklenecek. 

ŞEVVAL SAM VE 
İNCİLA BERTUĞ

17 Mart 
İş Kültür Sanat 
Merkezi 

Orijinal olarak 1969’da kurulan 
Scottish Ensemble, Avrupa’nın en 
çok saygı duyulan müzisyenlerin-
den kurulmuş, maceracı ve tut-
kulu nitelikleriyle günümüzün en 
orijinal gruplarından biri. Bilinen 
eserleri nadir ve alışılmadık mü-
ziklerle birleştirmeleri ve girişimci 
ruhlarıyla herkesçe gıpta edilen 
bir saygınlıkları var. İstanbul’da 
gruba eşlik edecek ünlü ise, bir 
çok ödül sahibi olan yetenekli 
trompetçi Alison Balsom.

SCOTTISH ENSEMBLE23 ŞUBAT 
Babylon 

Reggae ve soul müziğinin genç 
temsilcilerinden Selah Sue, Garanti 
Caz Yeşili konserleri kapsamında 
şubat ayında Türkiye’de ilk defa sahne 
alıyor. 22 yaşındaki genç müzisyen, 
ilk albümü olan Black Part Love’ı 
2008 yılında çıkardı. 2010 yılında 
Les Nuits Botanique, Les Ardentes, 
Dour, Lokerse Feesten ve Pukkulpop 
gibi Belçika’nın büyük festivallerinde 
sahne aldı. Lauryn Hill, Erykan Badu 
gibi isimlerden esinlenen Belçikalı 
sanatçı, Raggamuffin ve Crazy Vibes 
gibi sevilen hitlerinin yanı sıra, sahnede 
Erykah Badu, The Zutons, Adele gibi 
müzisyenlerin şarkılarını yorumlamasıyla 
da biliniyor.

SELAH SUE

HAYAL VE HAKİKAT 
                        16 Eylül - 22 Ocak 

İstanbul Modern 

İstanbul Modern’de 22 Ocak’a kadar düzenlenecek olan “Hayal ve 
Hakikat – Türkiye’den Modern ve Çağdaş Kadın Sanatçılar” sergisi, kadın 
sanatçıların gözünden Türkiye’nin kültürel ve toplumsal değişimine dikkat 
çekmeği amaçlıyor. Adını ilk Türk kadın romancı olan Fatma Aliye’nin 
Ahmet Mithat’la birlikte yazdığı kitabından alan sergi, Mihri Müşfik, Neş’e 
Erdok, Şükriye Dikmen gibi hayat hikayeleri hakkında çok fazla bilgiye 
sahip olmadığımız, 40 yıldır modern sanat ortamını yönlendiren kadın 
sanatçıları bir araya getirerek sanatseverlerin beğenisine sunuyor. 
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Osmanlı İmparatorluğu döneminde 
Suriçi’ndeki her semt ayrı bir kent, 
ayrı bir dünya olarak şekillendi.
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.Ö. 680 civarında Kalkedon’un (bugünün Kadıköy’ü) kurulmasının ardından Yunanistan anakarasındaki Megara 

kentinden yeni bir koloni gelir. Başlarında ünlü komutan Byzas vardır. Kahin, Byzas’a ülkesini Körler Ülkesi’nin 

karşısına kuracağını söylemiştir. Kalkedon’un tam karşısındaki, havadar ve bölgeye hakim zümrüt yeşili tepe-

leri gören Byzas, Körler Ülkesi’nin karşısındaki toprakları bulduğunu anlar ve buraya yerleşir. Byzas kentin ilk isim babası 

olur. Byzas’ın kenti anlamına gelen Byzantion M.Ö. 660 yıllarında inşa edilir. Bugün Topkapı Sarayı’nın bulunduğu bölge, 

Byzantion’un kurulup, ardından tüm tarihi yarımadaya yayıldığı yer olacaktır. Byzas’ın ardından kentin ikinci ve son isim 

babası ise Roma İmparatoru I.Constantin olacaktır. Kenti imar edip, ‘’Nova Roma’’ adıyla kadim Roma İmparatorluğu’nun 

yeni başkenti ilan eden İmparator Büyük Constantin, sur içine yaptığı imar hizmetleriyle tanınmıştır. Ölümünün ardından 

kent halkı imparatorun kente verdiği değeri, şehre adını vererek ölümsüzleştirir: Nova Roma artık Constantinopolis’tir. 

Şehİr her geçen gün bİraz daha genİŞlİyOr ve 

baŞkalaŞıyOr. gerçek İStanbul’u keŞfetmek İçİn tarİh 

Sayfalarını karıŞtırmak gerekİyOr. 

Gerçek 
İstanbul



Suriçi İstanbul’un merkezini Topkapı Sarayı ve 

Ayasofya Camii oluşturur. Buradan başlayan 

başta Divan Yolu olmak üzere çeşitli yollardan 

Suriçi’nin semtlerine ulaşılır. İstanbul Suriçi’ndeki 

oluşum, kentin geçmişini günümüze taşımayı ba-

şarmış, dünya üzerinde örneği nadir bulunan 

alanlardan biri olmuştur. Gerçek İstanbul da bu-

rasıdır. Bugün İstanbul olarak kabul ettiğimiz bir-

çok alan, örneğin; Avcılar, Büyükçekmece, Pen-

dik, Tuzla, Kadıköy aslında İstanbul’un komşu yer-

leşimleridir. Surdışında oturan eski İstanbullular, 

herhangi bir nedenle Suriçi bölgesine gidecekleri 

zaman ‘’İstanbul’a iniyorum, İstanbul’a gidiyorum’’ 

derlerdi. Günümüzde artık suriçi – surdışı ayrımı 

pek kalmamış olsa da İstanbul kültürünü, İstanbul 

Türkçesini, kentle ilgili efsaneleri, şiir ve öykülerin 

birçoğunu suriçine borçluyuz. Mayıs 1453’te Os-

manlı ordusu şehre girdiği zaman kentin nüfusu 

50 bin civarındaydı ve kent, geçen yüzyıllar bo-

yunca edindiği dillere destan görkemini kısmen 

yitirmiş bir haldeydi. Fetih sonrası girişilen imar 

ve şenlendirme çalışmaları ile İstanbul nüfusu ye-

niden artarak kısa zamanda nüfus beş yüz bini 

geçti. Bir imparatorluk başkenti olarak yaşamaya 

devam eden İstanbul’da Osmanlılar en görkemli 

eserlerini verdiler. Bu eserlerin çok büyük bir kıs-

mı da Suriçi’nde inşa edildi. Fatih ve Beyazıt ca-

milerinin ardından Süleymaniye ve Sultanahmet 

camileri İstanbul’un bir camiler kenti olmasını 

sağladı. Osmanlıların Suriçi’ndeki imar hareketleri 

camilerle sınırlı kalmadı. Padişahlar dışında, padi-

şah eşleri ve anneleri ile, ileri gelen devlet adam-

ları adına inşa edilen han, hamam, darüşşifa, kü-

efSanevİ Surlar İçİnde yükSelen kent

İstanbul’un bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal zengin-

likler,  tarih boyunca defalarca işgal edilmesine yol açtı. Özellikle Yu-

nan krallarının ardından kentin hakimi olan Romalılar döneminde tari-

hi yarımadanın surlarla çevrilmesine, surların güçlendirilmesine olduk-

ça önem verildi. Zaman içerisinde İstanbul üç kat sur ile çevrilmiş, fet-

hedilmesi neredeyse imkansız bir site – kent devletine dönüştü. Suri-

çi İstanbul ise korunaklı kent duvarlarının ardında günden güne gelişip 

efsaneleşti. Doğu Roma / Bizans İmparatorluğu’nun bin yıllık başken-

ti olan İstanbul Suriçi; saraylar, kilise ve manastırlarla, hipodrom ve sü-

tunlarıyla göz kamaştırıcı bir hale geldi. 

OSmanlı’nın Surİçİ

Fatih Sultan Mehmet ve idaresindeki Osmanlı ordusunun dünya tarihi-

ni değiştiren fethiyle İstanbul, 1453 yılında Osmanlı idaresine geçen İs-

tanbul artık yeni bir imparatorluğun başkenti oluyordu. Şehrin adı Kos-

tantiniyye olarak değiştirilmekle beraber Osmanlı bu güzel beldeye 

olan sevgisini şehre verdiği çeşitli isimlerle de gösterdi: Darüssaadet, 

Deraliye, Darülhilafe, Babıali ve İslambol gibi daha birçok isimle anıla-

geldi İstanbul. Osmanlılar, imparatorluğa yakışır biçimde, adeta oya gibi 

işledi İstanbul’u yüzyıllarca. Camiler, kiliseler, sinagoglar ve anıtlar uyum 

içerisinde İstanbul’u oluşturdu. Suriçi’nde her semt ayrı bir kent, ayrı 

bir dünya olarak şekillendi. Osmanlı İstanbul’unda semtlerin ruhu var-

dı. Çınaraltları, dergâhlar, vakıflar, semtlerde yaşayan halkın yapısı, Müs-

lüman ve gayrimüslim mahalleleri belirli semtlerin genel karakteristiğini 

belirlerdi. Örneğin Aksaray, Konya Aksaray’ından gelenlerin iskân edil-

diği yer olmasından dolayı Aksaray’dı. 

Semtlerİn ruhu

Tarihi yarımadadaki semtler aynı zamanda İstanbul’un kent kültürünü 

yansıtan en önemli alanları oluşturur. Her ne kadar Üsküdar ve Beşik-

taş gibi sur dışında kalan önemli tarihi alanlar olsa da, bu alanların çoğu 

Bizans ve Osmanlı dönemlerinde köy ve benzeri ufak yerleşimlerdi. 

İLK İSTANBUL’LU SUR 
İÇİNDEN 

MARMARAY PROjESİ 
KAPSAMINDA 
YÜRÜTÜlEN 
ARKEOlOjİ vE KAZI 
ÇAlIŞMAlARINDA 
GÜNÜMÜZDEN 
YAKlAŞIK 8.500 
yıl ÖNCESİNDE 
YAŞAMIŞ BİR KENT 
SAKİNİNİN İSKElETİNE 
RASTlANDI. 
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İstanbul’un tEMEllERİnİn 
atIlDIĞI, İlK YaPIlaRIn İnŞa 
EDİlDİĞİ YER Olan suRİÇİ 
GERÇEK İstanbul’DuR.
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tüphane gibi eserler aynı zamanda Suriçi’nde cid-

di bir vakıf kültürünün de oluşmasında rol oyna-

dı. Suriçi’ndeki sivil mimari örneklerinin genel ka-

rakterini cumbalı ahşap evler oluşturur. Nispeten 

dar, uzun, taş kaplamalı sokaklardaki çoğu zaman 

bitişik nizamlı, bazen de tek başına duran, kimisi 

bahçeli ahşap evlerden oluşan sokak ve mahalle-

ler kentin sakinlerinin yaşam alanlarıydı. Bu kadar 

yoğun ahşap yapıların beraberinde barındırdığı en 

büyük riski ise yangın tehlikesi oluşturmaktaydı. 

Devrin itfaiye teşkilatı olan tulumbacılar, yangın-

larıyla meşhur Suriçi’nin en büyük kahramanlarıy-

dı. Mahalle kültürünün kendi şarkılarını, manilerini 

oluşturduğu Suriçi’nin kabadayı ve külhanbeyle-

ri de kentin belirgin karakterlerindendi. Suriçi’nin 

en önemli semti kuşkusuz Fatih ve Eyüp’tü. Bu 

semtler sahip oldukları dini mekânların da etkisiy-

le halkın etrafında yoğunlaştığı ve herkesin saygı 

gösterdiği mekanlardı. Özellikle Eyüp, her ne ka-

dar Osmanlı kent yönetim düzenlemesinde ayrı 

bir belde olarak değerlendirilmiş olsa da Eyüp 

Sultan Camii’nin ayrı bir önemi vardı. Osmanlı pa-

dişahları tahta çıktıklarında mutlaka Eyüp Sultan’ı 

ziyaret ederlerdi. 

SOSyal hayat ve tİCaret

Öte yandan Osmanlı şehzadelerinin sünnet dü-

ğünleri ağırlıklı olarak Sultanahmet Meydanı’nda 

düzenlenirdi. Bazen günlerce süren tören ve eğ-

lenceler Suriçi’nin cazibesini daha da arttırırdı. Kı-

sacası Suriçi ve civarı hemen her anlamda İstan-

bul kent yaşamının ana merkeziydi. Ticari yönden 

de Suriçi’nin önemi kentin başka bir bölümüy-

le kıyaslanamayacak kadar büyüktü. Kapalıçarşı sadece İstanbul’un de-

ğil, aynı zamanda tüm Osmanlı coğrafyasının ve Avrupa’nın en önemli 

finans merkezlerinden biri konumundaydı. Doğudan ve Mısır’dan gelen 

kumaşlar, baharatlar, değerli madenler özellikle kentin Pera (Beyoğ-

lu ve Galata) bölgesinde yerleşik venedik ve Ceneviz tüccarları aracılığı 

ile Avrupa’ya taşınmaktaydı.

Surİçİ’nİn kaPıları

Dünyanın en uzun surları arasında yer alan İstanbul surlarının ka-

pıları da en az kent kadar meşhurdur. Kumkapı, Yenikapı, Cibalika-

pı, Edirnekapı gibi birçok semte de isim kaynağı olan kapılar arasın-

da Topkapı’nın ayrı bir önemi vardır. Bizans İmparatorluğu döneminde 

zafer kazanan imparatorların kente giriş kapısı olan bu kapıdan kentin 

son fatihi olan Sultan II.Mehmet de geçerek fatih unvanını almıştı. Su-

riçi İstanbul’a açılan kapıların kimisi efsanelere de konu olmuştur. Ör-

neğin kente hangi kapıdan gireceği hususunu sandalcıdan tahmin et-

mesini isteyen Sultan Iv.Murat, sandalcının tahminini boşa çıkarmak 

için emir vererek surlarda yeni bir kapı açtırır. Sandalcının tahminini ya-

zıp sultana verdiği kağıtta ise ‘’Yeni kapınız hayırlı olsun sultanım’’ yaz-

maktadır…

kÖklü kent kültürü

Dünya üzerinde farklı kültürlere ev sahipliği yapan, yüzyıllar boyunca 

farklı kültürlerin kaynaklarından beslenip uyum ve hoşgörü içerisinde 

var olabilmeyi başarmış az sayıda kent vardır. İstanbul bu özelliklere sa-

hip kentler arasında en zengini ve en kozmopoliti olarak karşımıza çı-

kar. Birçok inancın, birçok dönemin mimarisi burada, Suriçi’nde ve he-

men civarında karşılar sizi. Sadece gözlerinizle bu büyük açık hava mü-

zesini gezmek bile size birçok şey öğretir. Asya ve Avrupa kıtalarının 

buluştuğu coğrafyada farklı hayatlar, hayatın farklı renkleri de tanışıp, 

kaynaşır. İstanbul tarih boyunca hep göç alan, yeniliklere açık ve hare-

ketli bir kent oldu. Suriçi ise bu dinamizmin en güzel örneği olarak ge-

zilmeyi ve yaşanmayı bekliyor.

ÜÇ 
İMPARATORLUĞUN 
BAŞKENTİ

FATİH SulTAN 
MEHMET’İN 
FETHETTİğİ 
SuRİÇİ, DİğER BİR 
DEYİŞlE GERÇEK 
İSTANBul, TARİH 
BOYuNCA DOğu 
ROMA vE BİZANS 
İMPARATORluKlARI 
İlE OSMANlI                                  
İMPARATORluğu’NA 
BAŞKENTlİK YAPAN 
BİR KENT.
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İstanbul Suriçi’ndeki yapılaşma ken-

tin geçmişini günümüze taşıyor ve 

kenti eşine az rastlanır alanlardan 

biri haline getiriyor



Aston Martin One-77 

Gaia&Gino, 
Eye by Sebatian Bergne

7,3 litre motor hacmindeki V12 güç kayna-
ğı, 760 beygir gücü ve 750 Nm tork’a sa-
hip yarış otomobillerini bile gölgede bıra-
kan bu güç, Aston Martin’in modelden sa-
dece 77 adet üreteceğini açıklamasıy-
la daha da cazibe kazandı. Fiyatı yaklaşık 2 
milyon ABD Doları olan araca sahip olmak 
için hala zamanınız var. 

www.astonmartin.com 

Dünyanın belki de en çok tanınan lüks ta-
sarım markası Gaia&Gino, Swarovski kris-
talleriyle İznik seramiklerini bir araya geti-
ren bir tasarıma imza attı. Türk kültüründe 
önemli bir yeri olan nazar boncuğunu tasa-
rımlarında kullanan Bergne’nin her bir ürü-
nünden sadece 300 adet üretilecek. 

www.gaiagino.com
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Bell&Ross, muhteşem özelliklerle donatsa 
da saatlerinin sadece zamanı ölçmek üze-
re geliştirilmiş olduğunu unutmuyor. Erkek 
saatlerinin son yıllarda ne kadar enteresan 
olabileceklerini gösteren birçok saat piya-
saya çıktı ama sadece 30 adet üretilecek 
bu Tourbillon model, pembe altın olması 
dışında oldukça mütevazı durmuyor mu? 

www.bellross.com 

Bell&Ross Minuteur Tourbillon 
Pembe Altın

Hemmerle Bilezik
Beyaz altın, bakır ve safir... Sıra dışı mal-
zemeleri sıra dışı tasarımlarda kullan-
mak konusunda usta Alman mücevher 
evi Hemmerle, geçen yıl Londra’nın ünlü 
Victoria&Albert Müzesi daimi mücevher 
koleksiyonuna da seçilen bu bilezikleri si-
pariş üzerine üretiyor. 

www.hemmerle.com  
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Earth Atlas

13

Dünyanın en iyi oşinograf, kartograf ve 
coğrafyacılarından oluşan 100 kişilik bir 
ekip tarafından hazırlanan devasa boyut-
lardaki Earth Atlas, adına yakışır şekilde bu-
güne dek hazırlanmış en kapsamlı atlas-
lardan biri. Her bir sayfası elle birleştirilen 
Earth, 580 sayfada kısa bir dünya turu. Sa-
dece 2000 adet üretilen, elle numaralan-
dırılmış Royal Blue versiyonunun özel bo-
yanmış deri ve ipekle kaplı, sert ahşap ka-
pağı dikkat çekiyor.

www.millenniumhouse.com.au 

Almanya’nın dünyaca ünlü saat evinin ka-
dınlara özel ürettiği bu saat, gece mavisi 
ve beyaz renklerde sadece 150 adet üre-
tilecek. Saatin en büyük özelliği, ismin-
den de anlaşılacağı üzere, Ay’ın gökyüzün-
deki hareketlerine ithaf edilmiş gösterge-
si. İki yönlü çalışan bu gösterge, Ay gökyü-
zünde nasıl gözüküyorsa aynen o şekli ko-
lunuza yansıtabiliyor. Bu kesin hesaplama 
tam 122 ay boyunca şaşmayacak şekilde 
ayarlanmış. 

www.lange-soehne.com 

A. Lange & Söhne,                       
Little Lange 1 Moonphase

130.000 ABD Doları fiyatıyla Duke, ger-
çek sesin peşinde koşanlar için tasarlan-
mış. Tamamen elde imal edilen sistem, ay-
kırı bir supertweeter’a sahip. Bir Swarovski 
kristal sayesinde sesi 360 derece yayabi-
len bu tweeter’a, fiberglasla güçlendirilmiş 
woofer’lar eşlik ediyor. Elde keçelendiril-
miş koyun yünü de titreşimi önlemek üze-
re kullanılmış. Yaklaşık 130 kilogram ağır-
lığındaki Duke, satın alındıktan sonra mer-
kezden gelen teknisyenler tarafından ku-
ruluyor.

www.trenner-friedl.com 

Trenner &Friedl, 
Duke Ses Sistemi
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Ferrari 599 GTO
Ferrari’nin geçtiğimiz yıl tanıtılan 599XX 
konsept otomobili temel alınarak geliştiri-
len ve İtalyan markanın gelmiş geçmiş en 
hızlı yol otomobili unvanına sahip Ferra-
ri 599 GTO, yalnızca 599 adet üretilecek. 
670 beygir güç ve 620 Nm tork üreten 
V12 motoru ve 1495 kg’lık ağırlığı sayesin-
de ulaştığı 335 km/s’nin üzerindeki son hız 
değeriyle farklılığını belli ediyor.

www.ferrari.com 

Zaffiro
Tıraş Bıçağı
Bright Light Ventures’ın uzun yıllar süren 
bir geliştirme sürecinin ardından yarattık-
ları tıraş bıçağı markası Zaffiro, günlük bir 
rutini safir bıçaklarıyla zevke dönüştürme-
ye aday. Zaffiro Platinium, Zaffiro Gold ve 
Zaffiro Iridium olmak üzere üç farklı sap 
tasarımıyla karşımıza çıkan Zaffiro’lara bu 
yıl yeni tasarımlar da ekleniyor. 

http://www.zafirro.com/products/
Zafirro-Iridium.html

Döttling Bel-Air
1919’dan beri Almanya’da üretim yapan 
Döttling’in işi tam olarak size uygun 
bir kasa üretmek. Dış kaplamasını sizin 
seçtiğiniz bu çok özel kasanın tüm iç 
bölmeleri de ihtiyaçlarınıza göre ayar-
lanıyor. Saat, doküman, değerli mücev-
herler için çekmeceler veya çok değer-
li bir sanat eseri için genişçe bir alan... 
Siz nasıl olmasını dilerseniz öyle. 

www.doettling.com 
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Chopard Animal Collection
Chopard geçtiğimiz yıl kutladığı 150. 
yılı vesilesiyle Animal World isimli bir 
Haute Joaillerie koleksiyonu hazırla-
dı. Onun en gözde parçası da yaklaşık 
7.500 taşın birleşmesinden oluşan bu 
tavus kuşu bileklik. Chopard’ın dene-
yimli ustaları sayesinde hayat bulabilen 
bu mücevher, taşlarla betimlenen 50 
adet tüyün spiral şekilde birleştirilme-
siyle oluşan gerçek bir sanat eseri.

www.chopard.com

Omas & Arte Gioia, 
1453 İstanbul’un Fethi 
Kalemi
Arte Gioia ile ünlü İtalyan kalem üre-
ticisi OMAS’ın ortak projesi olarak ha-
yat bulan “1453, İstanbul’un Fethi” seri-
si, Türkiye ve dünyadaki kalem tutkun-
larına sunuldu. İlk koleksiyon; fetih yılı-
na ithafen 1453 adet ile sınırlı tutuldu. 
925 ayar sterlin gümüş üzerine sarı al-
tın yaldız kaplama ile üretilen kalem-
lerin kapakları siyah mine ile bezen-
di. Pistonlu dolmakalem olarak tasarla-
nan 1000 adedi 2.700 euro; roller ball 
olarak tasarlanan 453 adeti ise 2.500 
euro olarak fiyatlandırıldı. İkinci kolek-
siyon; İstanbul’un fethedildiği güne it-
hafen 29 adet, pembe altından ve göv-
deleri siyah mineyle bezenerek üretildi. 
20 pistonlu dolmakalem 19.000 euro, 
9 roller ball ise 18.000 eurodan fiyat-
landırıldı. 

www.artegioia.com 

Lana Marks, 
Positano Tote Çanta
100’den fazla renk kombinasyonu-
na sahip Positano, ismini aldığı İtal-
yan kasabası kadar renkli! Timsah, kay-
man, devekuşu ve kertenkele derisin-
den, Fransa ve İtalya’daki ustalarca üre-
tilen çantalar için ABD’li tasarımcı Lana 
Marks’a güvenmeli ve size ait olanın 
geleceği süreyi sabırla beklemelisiniz. 
Birkaç aylık bir üretim süreci bulunan 
çantaların size özel üretiliyor olması 
başka hiç kimsede olmayacağı anlamı-
na geliyor. Fiyatı da sizin tercihlerinize 
göre değişiyor. 

www.lanamarks.com 

Ottanta, Bovet
Efsanevi otomobil tasarımcısı 
Pininfarina’nın 2010 yılında kutladı-
ğı 80. yaş günü anısına tasarlanan to-
urbillon mekanizmalı Bovet “Ottanta”, 
bir dönüşünü 80 dakikada tamamlayan 
özel bir tasarım. Bu özel kol saati iste-
nildiğinde masa saati formuna çevrile-
biliyor. Saatten sadece 80 adet üreti-
lecek olması elbette onu daha da de-
ğerli kılıyor.

www.bovet.com
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Dolu Dolu geçen sanat hayatının 40. yılınDa Zülfü livaneli 

evinin kapılarını Mar lıfe için açtı

ROMAN 
her

İTİRAFTIR
BİR

S
anatınızda 40 yılı geride bıraktınız. sanatla 

yoğrulmuş 40 yıllık bir mücadeleyi barındıran 

bir yolculuk bu aynı zamanda. geri dönüp bak-

tığınızda değiştirmek istediğiniz şeyler var mı? 

Geriye dönsem, elimde böyle bir imkân olsa 

yine sanatımı icra etmiş; romanlarımın hepsini yazmış, 

bestelerimin hepsini yine yapmış olmak isterdim. Hiçbirine 

dokunmazdım. Bir tek şey hariç, o da gündelik siyaset. Siya-

sete hiç karışmamış olmak isterdim; çünkü bana vakit kaybet-

tirdi. Meclis’te bulunduğum dönem verimsiz bir dönemdi. O 

bakımdan siyasi tecrübeyi hoş karşılamadım.

 

siyaset, aktif olarak yaptığınız dönem nedeniyle mi bir 

“zaman kaybı” anlamına geliyor sizin için, yoksa dönemden 

bağımsız olarak mı değerlendiriyorsunuz ?

Siyaset Türkiye’de iyi niyetle, ülkeniz için, size gönül bağlamış 

kitleleri bir yere taşımak için yapılan bir iş olarak algılanmı-

yor; daha çok bir rant paylaşımı söz konusu. Bu bana uymu-

yor. Eğer siz o rant paylaşımının içinde değilseniz, zaten dış-

lanıyorsunuz. 

sizi siyaset sahnesinde görmek şaşırtıcı değildi aslında. 

Mesajlarınızı, hayallerinizi, ideallerinizi yazdıklarınızda, şar-

kılarınızda bize tarif ettiniz, en önemlisi hissettirdiniz. siya-

setin bölücü bir tarafı da olmasına rağmen ulaştığınız kitle-

ler için tam tersine birleştirici bir etkiniz oldu. Bu gücü na-

sıl açıklarsınız?

Bu soruya cevabı ben veremem, başkalarının vermesi gerekir. 

Gerçekten de müziğimin, bestelerimin, edebiyatımın kaldıra-

mayacağı kadar ağır hatalar yaptım. Siyasete girmek, günde-

lik bir partiye dahil olmak; diğer bütün partileri, onlara gönül 

verenleri karşınıza almaktır. Ama garip bir şekilde, olmadı bu. 

15 Eylül’de verdiğim konserim dahil olmak üzere her konse-

rimde her kesimden insan vardı. Müziğimin ulaştığı kitlelerin 

sağcısı, solcusu, Kürt’ü, Türk’ü, Çerkez’i kalmadı. “Leylim ley”i 

bilmeyen yoktur. Bunlar Türkiye’nin mayasına, harcına  karıştı. 

Bugün türkiye bazında sizden sonraki kuşaklarda böyle bir 

etkinin söz konusu olmamasını nelere bağlıyorsunuz?

Bu da zor sorulardan biri ve sahiden cevabını bilmiyorum. 

Geçenlerde benim seçme eserler albümüm çıktığında, Hürri-

yet gazetesinde bir yorum vardı: “35-40 yıllık ‘Karlı Kayın Or-

manı’ hala bir numara, bunun sırrını müzikologlar araştıra-

cak”. Hayatımda bir politik duruş olmuştu ama bu hep genel-

di; partilerden uzak, hümanizme, insan sevgisine dayanan bir 

duruştu. Şiddete karşı, kadın haklarından, insan haklarından, 

halklar arasında kardeşlikten yana... Bu temel çizgidir; bunu 

hayata geçirmek için besteler yaptım. O dönemde beste ya-

parken ne satar diye düşünmedim; fakat şu an ticari kaygılar 

biraz daha ağır basıyor. Tabii genç arkadaşları da suçlamamak 

lazım. Ben de hayatımın çok büyük bir kısmını yoksul olarak 

geçirdim ama o dönemde bu utanılacak bir şey değildi. Çün-

kü toplumun büyük çoğunluğu böyleydi. Bugün zengin fakir 

arasındaki gelir uçurumu büyüdü. Türkiye’de orta sınıf aile-

ler ağırlıktaydı, büyüğün ceketini küçüğün giymesi, ayakkabı-

ya pençe yaptırmak utanılacak şeyler değildi. 



kardeş, bir baba oğul gibiyiz. Bu kadar zaman içinde Ya-

şar Kemal’in sanata, hayata bakışından çok şey öğrendim. 

İsveç’te birlikte Amos Gitai’nin “Vaat Edilmiş Topraklar” adlı 

filmine gittik. Çıkışta şöyle bir yorum yapmıştı: “Orhan Ke-

mal bundan daha iyisini yaptı”. Ben o anda çok şaşırdım çün-

kü izlediğimiz film bir Polonyalı rejisörün ürünüydü, kıyasla-

nansa Türk bir romancı. Anladım ki; o, işin özüne bakıyor, Or-

han Kemal’in “Bereketli Topraklar Üzerinde”siyle bağlantı ku-

ruyor. Sanatı bir bütün olarak görmek ve yenilik yapmanın sı-

fırdan bir şey olmadığını anlamak çok önemli. Homeros’larla 

gelen zincire bir halka eklemek olduğunu bilmek… 

Müzikte ve sinemada sizi en çok etkileyen isimler kimlerdi?

Yaşar Kemal’i yetiştiren Arif Dino’dur. O da dünyanın en bü-

yük kültür adamlarından biriydi. Zincire sonra benim Abidin 

Dino’yla yakınlığım eklendi Paris’te. Tanışmamış olsam da Na-

zım Hikmet de onun çok yakın arkadaşıydı. 

Yeni arkadaşlar hâkim müzik akımından etkilenerek yaptıkları 

işlerle parlamak istiyorlar. Bu mümkün oluyor ama üç ay sü-

rüyor etkileri. Bu dünya genelinde eğlence sektörüne özgü 

bir durum. Ama eğlence sektörünü ya da sanatı seçmek ge-

rekiyor. Benim yaptığım şey müzik sanatının içinde yeri olan 

bir şey. Burada temel bir ayrım var. 

politik duruşunuzu tanımlarken hümanist olduğunuzu söy-

lediniz. sanatta hangi akıma yakın buluyorsunuz kendinizi? 

romantizm, gerçekçilik… 

Romantizm aslında bazen hastalıklı bir şey. Duyarlı olmak-

la duygusal olmak arasında ben her zaman bir fark gör-

düm. Duygusallık duygunun düşmanıdır. Orhan Veli duygulu-

dur, duyarlıdır, aşırı hassastır ama bunu gizlemeye çalışır, aşı-

rı duygusallık gösterileri yapmaz. Öte yandan arabesk müzik 

ağlayan, yakınan bir müziktir. Sanatta yoktur bu. Sanatta me-

safe çok önemlidir. Benim parçalarım ya da romanlarımda bir 

mesafe vardır, hatta bazen soğuk bile gelebilir. Ama bunun 

gerekli olduğunu düşünüyorum. 

Bu sizin duruşunuzla da ilgili… 

Evet duruşumla da ilgili. Ben öyle Orta Doğu ilişkilerinden 

hoşlanan bir insan değilimdir. 

oryantalist değilsiniz o zaman?

Hayır, değilim. 

yaşar kemal ile olan yakın dostluğunuz sizi nasıl etkiledi? 

Yaşar Kemal ile çok önemlidir dostluğumuz; bir ağabey 
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“MüzİğİMİn, besTeleRİMİn, 
edebİyATIMIn kAldIRAMAyAcAğI kAdAR 
AğIR hATAlAR yApTIM. Gündelİk 
sİyAseTe GİRMek, dİğeR büTün 
pARTİleRİ, onlARA Gönül veRenleRİ 
kARşInIzA AlMAkTIR”

“Benim bir politik duruşum 

oldu hep ama bu partilerden 

uzak, hümanizmden, insan 

sevgisinden yana bir duruştu” 

diyor Zülfü livaneli
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Müzikte ise Mikis Thehodorakis çok yakın dostumdur. Tüm 

bu bahsettiğim insanların hepsi  benden büyük, hepsi hem 

ağabeylerim hem hocalarım gibidir. Onlardan çok şey öğren-

dim. Mesela, Mikis Theodorakis’ten öğrendiğim en önemli 

şey; sözle değil, birlikte yaşayarak müziğe bir dinamizm getir-

mek gerektiğiydi. Onun bestelerinde bunun ritmle değil, me-

lodinin kendi içinde fışkıran bir enerjiyle sağlanması gerekti-

ğini hissettim. Mesela “Kan Çiçekleri”ni yazdığımda “Tamam 

oldu!” demiştim. 

Elia Kazan çok yakın arkadaşımdı. 15 yıl dostluk ettik. 

Ondan da dünya ve sinema konusunda çok şey öğrendim. 

Özellikle hatalarından, Elia Kazan da McCarthy döneminde 

çok acı çekmiştir. Onun hataları da bana çok şey öğretti. 

Tüm bu insanlardan öğrendiğim en önemli şey hayata karşı 

duruştur. 

Birçok kişi sizin yazmaya müzikten sonra başladığınızı dü-

şünüyordur, aslında tam tersi. Önce yazıp, sonra söylediniz, 

yazarlığı sizin için daha öncelikli kılan neydi?

Evet, yazma serüvenim müzikten daha önce başladı. Çocuk-

luğumdan beri okumaya tutkuluyum.  Kitaplarla aklını boz-

muş olarak geçirdim çocukluğumu. Savcı çocuğuydum, bana 

çok oyuncak alındı ama bunlardan daha çok o zamana dair. 

Kitap ve dergiler var hafızamda. Aslında benim yazmaktan 

başka bir düşüncem yoktu. Müzik bir hobi gibiydi. Ama şart-

lar, hayat, 12 Mart hapsi, hapisten çıkmak, geçim zorlukla-

rı, sonra İsveç’e gitmem, burada Türkiye’de yapılan darbenin 

zulümlerini anlatma ihtiyacı beni tüm bunları kitlelerle pay-

laşmaya doğru götürdü. Ama ilk hikâye kitabım “Arafat’ta 

Bir Çocuk” 1978’de yayınlandı ve sonra aralar girdi. Ardından 

daha çok edebiyata yoğunlaştım. 

Şarkı sözlerinizde de edebiyata yakınlığınızı hissetmek 

mümkün.. 

Müziğimde de hep edebiyatla müzik arasında bir yerde dur-

dum, salt müzik değildi. “Modern şiiri müziğe taşımak” gibi 

bir işlevim oldu. 

son kitabınız serenad’da okuyucularınız, yoğun bir aşkla iç 

içe geçmiş tarihe dair önemli olayların izini sürüyor.  tüm 

bunları bir kadının gözünden ele almak sizin için nasıl bir 

deneyimdi?

Ben bunu doğal karşılıyorum. Bir romancı başka kişilerin ru-

huna girmeyi başarabilmeli, onun gibi olmalı, hissetmeli. Tols-

toy 80 yaşında yazdığı uzun hikâyesini genç bir kızın ağzından 

yazıyor. Onun daha sonra evleneceği adamla ilişkisini, hayal kı-

rıklıklarını kaleme alıyor. Ben kadını anlamıyorum demek dün-

yanın yarısını anlamamak demek. O zaman nasıl anlayacaksı-

nız zengini, fakiri, şoförü, savaşçıyı, işkenceciyi, kurbanı, intihar 

edeni? Romancılık bu demek, kendinizi o kişinin ruhuna içine 

götürebilmek demek. O yüzden bana garip gelmedi.  

romanınıza konu olan olaylar sizin biyografinizde, iç yolcu-

luğunuzda nerelere tekabül ediyor?

Bunların hepsi bilinemiyor; çünkü mekanik süreçler değil. 

Şöyle bir roman yazayım diye bir yıl çabalarken bakıyorsunuz 

bir başka fikir alttan alta öne geçmiş ve kendini yazdırıyor. Bu-

nun sebebini bilmiyorum ama her roman bir anlamda psika-

nalistin divanına yatmak gibidir. Çünkü en sonunda yazarın yü-

reğindeki, en ufak duygu kırıntılarını ya da beynindeki en ufak 

düşünce kırıntılarını ortaya koyduğu bir itiraftır aslında. Her 

roman bir itiraftır. 
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“yAzMAk, en sonundA yAzARIn 
yüReğİndekİ en uFAk duyGu 

kIRInTIlARInI yA dA beynİndekİ en 
uFAk düşünce kIRInTIlARInI oRTAyA 
koyduğu bİR İTİRAFTIR AslIndA. heR 

RoMAn bİR İTİRAFTIR.”

istanbul’da son dönemde çok iyi 

mimari projelere de imza atıldığını 

düşünen livaneli, Mar yapı’nın  

g plus projesinden ilk ev 

alanlardan biri. “her insan kendisi 

gibi eser verir” diyor livaneli



çok yoğun ve insanın canına verilen değer yeterli değil. 

Dilimizi bile kirletmiş; vatan, namus, arkadaş, futbol uğruna 

adam öldürmek… Ne uğruna olursa olsun, bu insanlığın 

en sakat ve en vahşi eylemidir. Bu bilinci yerleştirmeden 

olmaz ama bizdeki popüler kültür bunu uzun süre teşvik 

etti. Bu çok rahatsız edici. Beni yoran ikinci şeyse, gele-

neksel kıskançlık. Herkes nazardan korkar, para kazanan 

insanlar en iyi evleri, tekneleri alıp göstermek istiyorlar 

ama bir taraftan o kadar korkuyorlar ki kıskançlıktan, kur-

banlar kesiyorlar, kan döküyorlar. Nazar boncukları, kurşun 

döktürmelerle bundan korunmaya çalışıyorlar. Hayat bu iki 

çaba arasında geçiyor. 

türkiye dışında bir yerde yaşamak ister miydiniz?

11 yıl yaşadım yetti, buradan başka bir yere gitmek iste-

mem. 

istanbul’da yaşamak sizi nasıl etkiliyor?

Türkiye’yi anlamak için inşaatlara bakmak çok önemli. İki 

açıdan bunu söylüyorum. Bir tanesi herhangi bir şehre 

uçakla iniş yaparken, yukarıdan baktığınızda; düzenli yol-

lar, planlı binalar görüyorsanız o ülkenin ekonomisi, de-

mokrasisi, diğer alanlardaki sosyal ve politik örgütlenme-

leri düzgün demektir. Eğer kargaşa görüyorsanız, aynı şe-

kilde diğer alanlarda muazzam kafa karışıklığı olduğu an-

lamına gelir. İstanbul bunun olumlu bir örneğini vermiyor. 

Çok büyük göç alıyor, yaşanılan mekanlar bozuluyor. Gö-

çün 20 misline büyüttüğü bir şehrin altyapı sorunlarından 

öte, ikinci bir etkiden de bahsetmem gerekiyor. Osmanlı 

İmparatorluğu’nda ustalar genellikle Gayrimüslim Rum, Er-

meni azınlıktan gelirdi ve taş ustalığında çok iyilerdi. Mese-

türkiye’nin sinemadan edebiyata yurt dışında artan bir 

ilgiyle takip edildiği bu dönemde durumunu nasıl değer-

lendiriyorsunuz?

Türk romanı elbette başarılı ama şuna çok şaşırıyorum: İn-

sanların hafızası çok zayıf. Bugün yurt dışında ödüller alındı-

ğında “Türk sineması bir yerlere geldi” deniliyor ama daha 

önce Berlin’de, Cannes’da ödül alanlar unutuluyor. “Yol” ka-

dar (Amerika’dan Japonya’ya) çok ödül toplayan bir film ol-

madı henüz. Bu elbette, her kuşağın tarihi kendisiyle başlat-

ması. Nazım Hikmet’ler, Yaşar Kemal’ler dünyada fırtına gibi 

esmişti. İnce Mehmet İngiltere’de en çok satanlar arasınday-

dı haftalarca, bunları unutmamak lazım. Ben de çok mut-

luyum; çünkü kitaplarım Endonezce ve Çince dahil onlarca 

dile çevrildi. Ancak edebiyat ve müzikte kendi ülkenizde ba-

şarınız, kitlenizin size sahip çıkması daha önemlidir. Nere-

de olursa olsun edebiyat ulusaldır, dilseldir. Taş yerinde ağır-

dır. Türk dilinin edebiyatında yabancı yazar gelir geçer, son-

ra unutulur. Çağdaş Türk edebiyatının başarıları beni hep 

sevindirdi ve sevindiriyor. Ülkenin başarısıdır bu. Ama bunu 

geçmişten soyutlamamak gerek. 

Bir röportajınızda sizi türkiye’de en çok şiddet geleneği-

nin yorduğunu söylemiştiniz. sizce türkiye’de bu gelenek 

nelerden besleniyor? 

Gelenek iyi bir şey gibi algılanır Türkiye’de ama her gele-

nek iyi değildir. Çok iyi geleneklerinin yanısıra genel olarak 

herkesin içine sinmiş bir şiddet geleneği var daha çok 

doğuda. Elia Kazan derdi ki: “Üç halk biliyorum nezaketten 

şiddete şiddetten nezakete çok ani geçişler yaparlar: Mek-

sikalılar, Türkler ve Japonlar”. Özellikle kadına karşı şiddeti 

ayraç içine almak gerekiyor. Ama genel anlamda şiddet 

BİYOGRAFİ

Zülfü livaneli ankara Cumhuriyet 
lisesi mezunu. Daha sonra 
aBD fairfax konservatuarı’nı 
bitirdi. Bağlama çalmayı teyzesi 
nazmiye (türeli) yücel’in eşi 
olan eniştesi turhan yücel’den 
ılgın’da yaşadığı yıllarda, yaz 
tatillerinde öğrendi. Müziği ile 
birçok ulusal ve uluslararası ödül 
alan livaneli’nin eserleri Joan Baez, 
Maria farandouri, Maria del Mar 
Bonet, leman sam gibi onlarca 
sanatçı tarafından yorumlandı. 
kültür, sanat ve politika alanında 
türkiye’nin önemli isimlerinden 
biri olan sanatçı, sanat yaşamı 
boyunca 300’e yakın besteye 
ve 30 film müziğine imza attı. 
Bugüne kadar dört uzun metrajlı 
film yönetti: “yer Demir gök Bakır”, 
“sis”, “Şahmaran” ve “veda”. 
valencia film festivali’nde “altın 
palmiye” ve 1989’da Montpelier 
film festivali’nde “altın antigone” 
ödülüne layık görüldü. “sis”, “en 
iyi avrupa film Ödülü”ne aday 
gösterildi. livaneli, elia kazan, 
Jack lang, vanessa redgrave, 
arthur Miller, Mikhail gorbaçov 
gibi ünlü kişilerle birlikte dünya 
kültürünün ilerlemesi ve dünya 
sanatlarının gelişmesine katkıda 
bulunmak üzere çalışmalarda 
bulundu.1996’da unesCo 
tarafından büyükelçilik verilen 
livaneli, 1978’de yaptığı “nazım 
türküsü” adlı albümde nazım 
hikmet’in şiirlerinden bestelediği 
şarkıları bir araya getirdi. “arafatta 
bir çocuk”,”geçmişten geleceğe 
türküler”, “sis”, “orta Zekalılar 
Cenneti”, “Diktatör ile palyaço”, 
“sosyalizm öldü mü”, “engereğin 
gözündeki kamaşma” ve “Bir kedi, 
Bir adam, Bir Ölüm” ve “Mutluluk” 
ve leyla’nın evi,sevdalim hayat, 
son ada ve sanat uzun,hayat 
kisa,serenad kitaplarının yazarı 
olan livaneli, hâlen vatan 
gazetesi’nde köşe yazarlığına 
devam etmektedir. sanatçı 
uluslararası kültür çevrelerinde 
tanınmakta ve saygı görmektedir.

R
Ö

P
O

R
T

A
J

usta sanatçı yeni türk sineması 

ve edebiyatı’nın bugün geldiği 

noktadan memnun ancak 

geçmişteki başarıların bu kadar 

çabuk unutulmasından da şikayetçi
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la Dolmabahçe gibi büyük mimari eseleri Ermeni asıllı Bal-

yan ailesi yapmıştır. İmparatorlukta dini, etnik ayrım yok-

tu ama Cumhuriyet döneminde bu insanlar gönderildi, ar-

dından 1960’larda tekrar... Geride, yeni çırakları yetiştire-

cek usta kalmadı. Bunun sonucunda Türkiye’nin imar faa-

liyetlerinin arttığı 70-80 ve 90’larda tam anlamıyla bir kat-

liam yaşandı. Katiyen yeterli olmayan insanlar usta olarak 

girdiler bu işe. 

Son yıllarda bunun değiştiğini gösteren örnekler de var. 

İstanbul’da çağdaş mimarinin çok başarılı örnekleri de 

yükseliyor bir taraftan. Hatta siz de ödüllü G Plus Rezi-

dans projesinden bir ev aldınız, fikriniz değişiyor mu? 

Son yıllarda, bazı müteşebbis insanlar yapı standardını dün-

ya seviyesine çektiler, mimari projeleri dünyada ödül alıyor. 

Hayalleri şehre güzel bir yapı kazandırmak ki bu benim çok 

hoşuma gidiyor. Bunlardan biri de benim çok yakın dostum 

Münir Özkök. Onun G Plus konutlarını yaptığını duydu-

ğumda hemen bir yer almak istedim; çünkü kişi kendisi gibi 

eser verir. Bunu bildiğim için oraya girdim. Diğer projelerini 

de biliyorum, Mar Yapı’nın önü çok açık gerçekten. İstanbul 

yeni alanlar kazanıyor. Eskiden Esentepe’ye, Levent’e kurt-

lar iniyor diye bilinirdi. Şimdi Levent bambaşka, Güneşli de 

havaalanına yakın güzel, çok enteresan bir bölge oluyor. 

Havaalanına yakınlık İstanbul’da çok önemli, uçağa rahatça 

yetişmek önemli bir lüks. Çok seyahat eden insanların ter-

cih edeceği bir bölgede yer alıyor G Plus. 

ne kadar sıklıkta seyahat edersiniz?

Ayda en az birkaç kere. Daha çok yurt dışına çıkıyorum.  

en son neredeydiniz?

Bremen’deydim. Bremen belediyesi, benim 40’ıncı sanat 

yılımı kutlamak için bir haftalık etkinlikler düzenledi. Bir 

günü edebiyatıma, bir günü sinemama bir günü müziğime 

ayırdılar. Bir gününde de Almanya’dan aydınlar benim eser-

lerim ve yaşantım üzerine tartıştılar. Oranın en eski kilise-

si, 800 yıllık Stefan Kilisesi’nde bir oda orkestrası benim 

eserlerimi çaldı. 

 

Durup, kendi köşenize çekildiğinizi hayal ettiğiniz oluyor mu?  

Çok istedim, denedim ama yapamıyorum. Konserleri bırak-

tım dedim ama sonra Anadolu’dan bir e-posta bombardı-

manına tutuldum. 2-3 yere gitmeye karar verince devamı 

geldi. Mesela geçen yaz 38 konser vermişim Anadolu’da. 

Bundan sonrası için neler planlıyorsunuz?

Kitap ağırlıklı olacak bir süre; ancak ilginç çalışmalar var 

müzikte. Amerika turnesi, Hollanda konserleri, Türkiye’de 

bazı konserler, yeni besteler, desteklediğim genç arkadaş-

lar var. Dönem dönem kendi içine kapanıp, yazmaya yoğun-

laşan bir romancı olarak hissederim kendimi, sanki hayatın-

da hiç müzik yapmamış sahneye çıkmamış biri gibi olurum. 

Turneye çıktığım zamanlardaysa sanki eline hiç kalem alma-

mış bir müzisyenim. 
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yaşar kemal, o’nun için bir dost ve 

bir ağabey. 40 yıldan uzun süren 

dostlukları sayesinde kemal’den 

hayata ve sanata dair çok şey 

öğrendiğini söylüyor livaneli

ÇocukluğuMA dAİR oyuncAklARdAn 
dAhA Çok kİTAp ve deRGİleR 

vAR hAFIzAMdA. AslIndA benİM 
yAzMAkTAn bAşkA bİR düşünceM 

yokTu. Müzİk bAşlAnGIÇTA bİR hobİ 
Gİbİydİ...  



12 MORE

YENİ YIL 
ŞIkLIĞI
Yeni sezonun arzu nesnesi 

parçaları için gardırobunuzda 

yer açın!

Daha Da 
egzotik!
Yeni sezonun aksesu-
arlarında en çok göze 
çarpan ayrıntılardan 
biri de egzotik deri-
lerin ürünlerin ya tü-
münde ya da belli par-
çalarında kullanılıyor 
olması. Kendisini hız-
lı moda markalarından 
ayırmak isteyen köklü 
moda evleri, değerle-
ri binlerce lirayı bulan 
çantalar ve ayakkabı-
ları da koleksiyonları-
na ekledi. 
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LIMIteD eDItIoN
gÖMLek kRAVAt

20. YIL 
şeRefiNe
Ermenegildo Zeg-
na şüphesiz erkek gi-
yiminde dünyada 
önemli markalardan 
biri. Türkiye’ye gelişi-
nin 20. yılını kutlayan 
markanın Limited Edi-
tion serisine bir göz 
atmanızda fayda var. 
Kol düğmeleri, saatler, 
deri aksesuarlar ve ta-
kımlardan oluşan ko-
leksiyon sınırlı sayıda 
üretildi. 
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koMPAkt LükS
Yeni Aston MArtIn 
CYgnet, küçük şehir 
otoMobillerinin de lüks 
olAbileCeğini kAnItlIYor. 

Dünya nüfusunun neredeyse yarısının ya-
kın bir gelecekte büyük metropollerde ya-
şayacak olması istatistiki gerçeği, otomobil 
üreticilerini daha küçük otomobiller üret-
mek konusunda ikna etmişe benziyor. Hat-
ta ağırlıkları, motor güçleri ve geniş ha-
cimleriyle lüks otomobiller de bu furyadan 
nasibini alıyor. Aston Martin’e bir bakın! 
Cygnet isimli küçük, iki kişilik şehir otomo-
bili ilk defa 2010 yılında görücüye çıkmış-
tı. Model o kadar beğenildi ki; çok yakın bir 
zamanda) üretimine başlanacak. 

Lüksün boyutla bir ilişkisi olmadığını söy-
leyen Aston Martin Tasarım Direktörü Ma-
rek Reichman, yeni Aston Martin’in de pe-
kala büyük abileri kadar lüks olabileceği-
ni söylüyor. İç tasarımındaki detayları ki-
şiselleştirilebilen Cygnet, konfordan taviz 
vermeden, trafikte kolayca süzülebilece-
ğimiz minik bir otomobil. Ve muhakkak ki 
pek yakında bambaşka örneklerini de gö-
receğiz. 

www.astonmartin.com 

YEnİ CYgnET, 
ASTon MARTIn’İn 
şEHİR İçİnDE RAHAT 
KuLLAnIM İSTEYEn 
MüşTERİLERİ İçİn 
öZEL oLARAK 
üRETECEğİ bİR 
MoDEL oLACAK. 
AMA bu MoDEL, 
şİRKETİn SüpER 
SpoR oToMobİLLER 
üRETİMİnİ 
AZALTACAğI YA DA 
bu SEgMEnTTEn 
VAZgEçECEğİ 
AnLAMInA gELMİYoR. 
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kArAYA çIkArken 
konfordAn ödün 
verMeYe gerek Yok!

oceanco tarafından üretilmiş Seven Seas 
isimli 86 metrelik mega yatta iki farklı 
versiyonu bulunan Limo Tender, 2011 
Monaco Yacht Show’da görücüye çıkmıştı. 
Mega yatların karayla bağlantısını sağlayan 
tender’ların da lüks bir şoförlü otomobil 
hatta limuzin gibi olabileceğini gösteren 
Hodgdon Yachts üretimi Limo, 12 kişiyi 
ağırlayabiliyor. Yat sahibini ve özel misafir-
lerini rahat ettirmek için her türlü konfora 
da sahip: Deri koltuklar, minik bir bar ve 
yüksek çözünürlüklü TV içeren bir eğlence 
sistemi. üstelik hepsi istek üzerine kişisel-
leştirilebiliyor. Farklı modellerdeki tender 
boat’ların hızları şöyle: Volvo D6-370 
motorlu Limo Tender, tamamen dolu olsa 
bile 32 knot hıza ulaşabiliyor. 315 bey-
girlik ikiz Yanmar 6LpA-STZp motorlara 
sahip Sports Tender ve Center Console 
Tender’ların maksimum hızları yarı dolu 
durumdayken 44 knot’a erişebiliyor. 

www.hodgdonyachts.com

DeNiz LiMUziNi

bİnİşİ 
KoLAYLAşTIRMAK 
İçİn YAn CAMLARI 
oToMATİK oLARAK 
AçILAbİLİYoR VE 
ARZu EDİLİRSE 
TAVAnI HİDRoLİK 
oLARAK DAHA DA 
YüKSELTİLEbİLİYoR.



Barselona
Katalan güzelİ:

Antoni Gaudi, Barselona’nın 

Eyfel’i kabul edilen periba-

caları biçimindeki kuleleriyle 

ünlü La Sagrada Familia 

Katedrali’nin mimarı. Gaudi, 

1926 yılında eserini tamam-

layamadan hayata veda etti.

imarisiyle La Sagrada şehirde 

görülmesi gereken yerlerin 

başında geliyor.
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Barselona, akdeniz’in kıyısında olduğu halde yıllarca hep geri 

planda kalmış bir liman şehri olarak algılandı. Sokaklarını süs-

leyen şaheserler göz ardı edildi. Barselona’daki büyük deği-

şim, 1992 yılında ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunları’ndan 

sonra başladı. Dünyanın gözlerinin çevrildiği bu dev organi-

zasyonla birlikte butik oteller, füzyon restoranlar, moda ve sa-

nat galerileri peş peşe açıldı. Herkesi şaşırtan pahalı resto-

rasyonlar yapıldı. Bütün bu mekânlar kentin yeniden canlanıp 

bir turizm cennetine dönüşmesini sağladı. Bu yeniden doğuş 

hikâyesiyle birlikte Barselonalılar, yeniden kültürleriyle gurur 

duymaya başladılar. Mimariden edebiyata ve sinemaya kadar 

kendi sanatçılarını yetiştirdiler. Bir Katalan şairin Barselona’yı 

“büyüleyen kadın” olarak nitelendirmesi boşuna değil. Bugün 

şehrin dişiliğini tartışmak mümkün belki ama büyüleyici oldu-

ğu kesin. Dahası canlı, renkli ve gizemli… Hemen her zaman 

gerçeküstü duygular hissettiren bir kent burası. tıpkı Salvador 

Dali, antoni gaudi, Pablo Picasso ve Joan Miro gibi sanatçıla-

ra ilham verdiği gibi… Hayal gücünün sınırlarını zorlayan muh-

teşem yapılarıyla masalsı bir cazibeye sahip la Rambla Cad-

desi, Barselona gezimizin başlangıç noktası. Katalan büyücüsü 

tüm sırlarıyla bizi bekliyor...

Şehrin KALBinde

Dağ ile deniz arasında gelişmiş kentlerin doğal güzelliğini 

taşıyan kentin sokakları, denize paralel veya dik olarak 

konumlanmış. Kentin merkezi olan yaklaşık 1,5 kilometre 

uzunluğundaki la Rambla’da uzun bir yürüyüşe çıkmak şe-

hirle tanışmak için iyi bir seçim. Port Vell’den (eski liman) 

Plaça de Catalunya’ya (Katalan Meydanı) kadar uzanan cad-

denin iki yanında asırlık binalar uzanıyor. Daracık sokaklar-

dan oluşan Ciutat Vella (eski Kent) ile Yeni Kent arasındaki 

geçiş noktasını, Plaça de Catalunya meydanı oluşturuyor. 

Kolombus anıtı’ndan Kuş Pazarı’na, sokak tezgâhlarından 

tapas restoranlarına kadar kentin ikonik zenginliklerini ba-

rındıran caddede sanat mekânları da hayli fazla. Picasso ve 

Miro’nun en ünlü yapıtlarını görebileceğiniz zengin müzele-

rin yanısıra, gaudi eserleri de kenti dev bir gezi parkına dö-

nüştürüyor. Katalanların gururu antoni gaudi, Barselona’nın 

eyfel’i kabul edilen peribacaları biçimindeki kuleleriyle 

ünlü la Sagrada Familia Katedrali’nin mimarı. gaudi, 1926 

yılında eserini tamamlayamadan hayata veda etmiş. gözalıcı 

mimarisiyle la Sagrada şehirde görülmesi gereken yerlerin 

başında geliyor. 

KAtALonyA’nın StiL SAhiBi BAŞKenti BArSeLonA, özGün 

KüLtürünü AKdeniz SıcAKLığı ve AvrupALı zArAFetiyLe 

hArmAnLAyAn Bir SAnAt, mimAri, yemeK ve eğLence Şehri. 

uLuSLArArASı ÇAğdAŞ SAnAt FeStivALi’ne Geri SAyAn Kent 

SonBAhArdA BAŞKA GüzeL… 

Barselona
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le, kimilerinin de soyut sanatla bağlaştırdığı bina, 1986 yılın-

da bir banka tarafından satın alınarak restore edilmiş. 1996 

yılından tamamlanan onarım sürecinden sonra halka açık bir 

kültür merkezine dönüştürülerek sık sık sanat etkinliklerine 

ev sahipliği yapmaya başlamış.   

KoLomB’un mAhALLeLeri

Madrid’den tam bin yıl önce kurulan Barselona, özgün dili, 

tarihi ve stil duygusuyla İspanya’dan çok farklı bir kimliğe sa-

hip. asırlar boyunca Sicilya ve Sardunya adalarını içine alan 

bir coğrafyanın merkezi olan kent, amerika’nın keşfine de 

öncülük etmiş. Roma döneminden kalma beşgen biçimin-

deki surlarla çevrelenen Barri gotic ise şehrin kalbi konu-

munda. “gotik Mahalle” denilen bu tarihi alan, daracık so-

kakları ve geçitleriyle kanalları olmayan Venedik’i çağrış-

tırıyor. Şehrin yıldızı, parlayan bölgelerinden biri olan Bari 

gotic’te, Katalonya Parlementosu’nun yanısıra 14. yüzyıldan 

kalma Barselona Katedrali de bulunuyor. gaudi tasarımı so-

kak fenerleri ve devasa palmiye ağaçlarıyla turistlerin çekim 

merkezi olan Plaça del Rei Meydanı’nın asıl sürprizi keşif-

ten dönen Kristof Kolomb’un coşkuyla karşılandığı Kraliyet 

Sarayı. Barri gotic’in batı komşusu el Raval ise gece hayatı-

nın gözde adreslerini saklıyor. Ortaçağ saraylarının çevrele-

diği esrarengiz bir koridorun orta yerinde yer alan la Ribe-

Bailen ve granvia Caddeleri’nin kesiştiği kavşak, kentin mo-

dern binalarının yoğunlaştığı exiample bölgesinde bulunu-

yor. Buradaki binalar, 19. yüzyılda kentin kuzeye doğru ge-

nişlemesi sırasında yapılmış. zaten bölgenin adı da genişle-

me anlamına geliyor. Quadrot d’Or (altın Blok) bölgesinde-

ki yapılar, Barselona kökenli “modernista” akımının en güzel 

mimari örnekleriyle dolu. Mobilyalardan kapı koluna kadar 

binadaki hemen her unsurun mimar tarafından tasarlanma-

sı, bu akımın en belirgin özelliği. Bölgenin şaheserlerinden 

biri olan Casa Batllo (casa ev anlamına geliyor), gaudi’nin 

imzasını taşıyan yapılardan biri. Kurukafa görünümlü bal-

kon demirleri, Venedik maskesi şeklinde dış cephesi ve ke-

mik biçimindeki sütunlarıyla bu sıra dışı yapı tam bir tasarım 

şaheseri. Hansel ve gretel masalındaki evi anımsatan Casa 

Batllo’da renk ve süsleme anlayışı, çatı ve kulede de kendisi-

ni gösteriyor. üzeri cam parçalarıyla kaplı kuleye sahip bina-

nın iç mekânlarında da gaudi tasarımı eşyalara rastlanıyor. 

mimAri hAriKALAr

gaudi’nin kentteki en gözde eserlerinden biri olan Casa 

Mila, Passeig de gracia Caddesi ile Carrer de Provença 

Sokağı’nın kesiştiği noktada yükseliyor. adeta baktıkça bü-

yüyen, gezdikçe genişleyen ve aklın sınırlarını zorlayan bir 

bilim - kurgu klasiği… Dahası bir dekorasyon ve uçarılık hari-

kası... gaudi’nin kendini Sagrada Familia’ya adamadan önce 

tamamladığı son eseri olan Casa Mila, 1906 - 1912 yılla-

rı arasında Roser Segimon de Mila adında bir kadın için ya-

pılmış. zamanın mimari kurallarından radikal bir kopuşu ka-

nıtlayan yapı, UneSCO tarafından Dünya Kültür Mirası kabul 

ediliyor. Yapının en çarpıcı özelliği: Cephesinin günün her 

saatinde farklı bir renge bürünmesi... Yapı, tek bir taş küt-

leden ibaret olmasına rağmen, üç boyutlu ritmik bir cephe-

ye sahip. Casa Mila, insan tenini andıran yüzeyiyle hem renk 

hem form olarak sihirli bir dalga yumağına benzetiliyor. Bal-

konlardaki siyah dökme demirler ise deniz yosunu saçakla-

rı halinde uzayıp gidiyor. Kimilerinin art nouveau eserleriy-

Quadrot d’or (Altın Blok) bölge-

sindeki yapılar, Barselona köken-

li “modernista” akımının en güzel 

mimari örnekleriyle dolu.

KOlOMB’UN                           
GÖSTERDİĞİ

BaRSelOna’Ya 
KRİStOF KOlOMB 
anıtı DİKİlİRKen 

KOlUnUn aMeRİKa’Yı 
İŞaRet etMeSİ 

DüŞünülMüŞ. anCaK 
HeYKel günüMüzDe 

enDülüS’teKİ Malaga 
Kentİnİ İŞaRet 

eDİYOR. 
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ra mahallesi, Barri gotic’in hemen kuzeyinde. Dünyaca ünlü 

Picasso Müzesi de burada bulunuyor. Picasso’nun üç bin 

parçalık dev bir koleksiyonunun sergilendiği müzeyi görmek 

için uzun kuyruklarda beklemeye değer. Mahallenin bir di-

ğer cazibesi ise kentin popüler gezinti alanlarından biri olan 

Parc de la Ciutadella. Kentin ortasında yeşil bir adayı anım-

satan parkta, üzerinde tekne gezintileri yapılabilen küçük 

bir göl ile hayvanat bahçesi saklı.

her AdımdA SAnAt

la Ribera’nın doğusunda yer alan ve bir zamanlar eski ken-

tin pazar yeri olan el Born mahallesi, Barselona’nın SoHo’su 

olarak anılıyor. Buranın Orta Çağ’da atlı mızrak dövüşleri-

ne sahne olduğu rivayetler arasında. Bugünse bölge, alışve-

riş tutkunlarını memnun edebilecek çok sayıda küçük bu-

tik, sanat galerisi ve mağaza ile çevreleniyor. Katalan usu-

lü gotik mimarinin başyapıtı Santa Maria del Mar Kilisesi de 

burada yer alıyor. Barselona’nın klasiklerinden bir diğeri de 

De la Seu Katedrali. Şehirde bir hafta sonu geçirecekse-

niz, pazar günü Seu’nun önünde Katalan kimliğinin sembol-

lerinden biri olan Sardana dansını izleme fırsatı bulabilirsi-

niz. Her pazar akşamüstü sergilenen gösteri, çoğu zaman 

seyircilerin katılımı ile sona eriyor. Katalanlar için dans, ba-

rış ve kardeşlik kavramlarının bir dışavurumu. Barselona’nın 

şehir hayatında önemli yer tutan mekânlardan biri de mü-

zeleri. Salvador Dali imzalı tasarımların da aralarında bulun-

duğu yüzlerce antika parfüm şişesini birarada görmek için 

Museu del Parfum’e uğramanız yeterli. Port Vell adı verilen 

eski limandaki le’aquarium, dünya denizlerinden binlerce 

balık türünün görülebileceği dev akvaryumlarıyla ilgi çeki-

yor. Museud’art Contemporani de Barcelona, modern sanat 

eserlerini izlemek için doğru tercih. gran teatre del liceu 

ise Barselona turunu opera, tiyatro, konser veya dans gös-

terileriyle zenginleştirmek isteyenleri bekliyor.

tApAS, romeSco, pAeLLA

Katalan mutfağı, özetle dağların ve denizin bereketinin bir 

karışımı. Barselona’da günde iki kez kahvaltı etmek olağan 

sayılıyor. erken saatlerde yapılan kahvaltıda peynir, reçel, kı-

zarmış ekmek ve kahveyle yetiniyorlar. genellikle öğleye ya-

kın saatlerde yapılan kahvaltılarda ise omlet başrolü devra-

lıyor. Katalan mutfağının merkezi kabul edilen Barselona’da 

sofra kültürünü, tipik akdeniz mutfağının çeşnileri sayılan 

sarımsak ve zeytinyağı karakterize ediyor. Herhangi bir res-

torana oturduğunuzda önce üzerine domates ezmesi ve 

zeytinyağı sürülmüş ekmek servisi yapılıyor. Masada dai-

ma bulunan romesco ise domates ve acı biberle hazırla-

nan bir sos çeşidi. tatlı ve ekşinin bir arada kullanıldığı ge-

leneksel damak tadının en ünlü spesiyali ise “tapas” adı ve-

rilen mezeler. Peynir, patates, jambon, sos, balık, sebze ve 

dağ otlarıyla hazırlanan bu mezeler, akşam yemeklerinin 

vazgeçilmezi. İspanyol usulü patatesli omlet “tortilla”; seb-

ze, av eti ve deniz ürünleriyle hazırlanmış safranlı pilav “pa-

ella” ve muhallebi tarzında hazırlanan “crema Catalana” tat-

lısı Katalan mutfağının iştah açıcı lezzetleri arasında. Haya-

tın tadını çıkarmayı bilen insanlar olarak tanınan Barselona-

lıların memleketinde asıl hayat gece başlıyor. Flamenko tını-

larıyla şenlenen Barselona geceleri, sırt çantalı gezginlerden 

jet sosyeteye uzanan geniş bir yelpazeyi memnun edebile-

cek çeşitliliğe sahip. gece kulüplerinin bolluğuna karşın gü-

rültü kirliliği yok. Yalıtım sistemleri çok iyi ve kimseyi rahat-

sız etmiyorlar.

ALıŞveriŞ cenneti

Barselona’da trafik korkutucu değil. Kentin görülmeye de-

ğer noktalarını ring seferleriyle gezdiren Bus turistic oto-

büsleri ve kentin tüm köşelerine ulaşım sağlayan metro, şe-

hir içi ulaşım için iki iyi seçenek. Yıl boyu moda haftalarıyla 

renklenen Barselona’nın turistik cazibelerinden biri de, alış-

veriş. Passeig de gracia ve avenida Diagonal caddeleri; an-

tika, mobilya, ayakkabı, gözlük, çanta ve giyim mağazalarıyla 

Barselona esnafının ince zevkini ispatlıyor. Barselona semt-

lerinin hemen hepsi, geleneksel bir pazar yerine sahip. Pa-

zarların en ünlüsü ve merkezi olanı la Rambla üzerinde yer 

alan Mercat de la Boqueria. 13. yüzyıldan bu yana taze deniz 

ürünleri ile meyve ve sebzelerin satıldığı pazarı ziyaret et-

menin en iyi zamanı ise sakin sabah saatleri. Yemeyi, içmeyi 

ve eğlenmeyi yaşamın en keyifli anları olarak değerlendiren 

insanların şehri Barselona’da sürpriz çok. Ona zaman ayırın, 

çok seveceksiniz.

Katalan mutfağı, özetle dağların 

ve denizin bereketinin bir karışı-

mı. 13. yüzyıldan bu yana taze de-

niz ürünleri ile meyve ve sebzele-

rin satıldığı pazarı ziyaret etme-

nin en iyi zamanı ise sakin sabah 

saatleri.
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BİR ŞeHİR 
eFSaneSİne göRe, 

LAs RAMbLAs’ın 
tePeSİnDeKİ 

LeS cAnALeteS 
ÇeŞMeSİ’nDen 
SU İÇenleRİn 

BaRSelOna’Ya 
teKRaR geleCeğİne 

İnanılıYOR. 
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TüRkİye’nİn MİMARİ AlAndA MİlAT sAyılAbİlecek bİR dönüşüMün 

İçİnde olduğu şu günleRde dünyAnın en pResTİjlİ ödülleRİyle 

onuRlAndıRılAn pRojeleRe İMzA ATAn TüRk MİMARlık ofİsleRİnİn 

sAyısı günbegün çoğAlıyoR. bİRbİRİ ARdınA elde eTTİkleRİ 

bAşARılARlA dönüşümün mimarları şİMdİye dek özlenen bİR hAyAlİ 

geRçekleşTİRİyoR. AvRupA’nın en sAygın eTkİnlİkleRİnden euRopeAn 

pRopeRTy AwARds’dAn beş dAldA ödülle dönen suyAbATMAz ve 

deMİRel MİMARlık bu kıRılıMdA öneMlİ bİR pAy sAhİbİ.  nAMı TüRkİye’yİ 

AşAn ofİsİn İkİ oRTAğı murat ariF Suyabatmaz ve Hakan demirel, TüRk 

çAğdAş MİMARİsİnİ bAşARıylA TeMsİl eden İşleRİnden, kAzAndıklARı 

ödülleRe, yAşAM AlAnlARındA son TRendleRe kAdAR genİş yelpAzede 

konulARı MAR lıfe İçİn değeRlendİRdİ.
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Bu genel gelişmelerin dışında sizi bu noktaya taşıyan yak-

laşımınız neydi?

MS: her zaman son derece profesyonellik temelli bir yak-

laşım hakimdi ve bu değişmedi. İş tecrübemiz, eğitimimiz,  

dünyaya bakışımız, dünyaya verdiğimiz cevaplar bu değişi-

mi kendi kendine getirdi. ödüllerle gelen başarıysa bu başa-

rıyı meşrulaştırdı. 

Küreselleşme ve yerel olma ancak birlikte mümkün. Buna 

karşın, bir sentez düşüncesi her zaman baskın çıkıyor. Siz 

nasıl bakıyorsunuz bu konuya?

MS: küreselleşmenin ön şartlarından biri de lokal olmak, ikisi 

birbirini dışlamıyor bilakis birbirini barındırıyor. bizim hedefi-

miz nasıl globalleşelim değildi. yapacağımızın iyisini yaparsak 

globalde de yerimiz olacağına inanıyorduk. 

Türk kültür yaşamında sıkça tartışılan bir konu sentez. bi-

zim bir sentez kaygımız yok ve ben buna pek inanmıyorum. 

bu çabada değiliz, bizim yaptığımız iş topyekun bir iş. kendi 

şartlarımızda, mesleğimizin gerektirdiği yüksek standardı ya-

kalamanın derdindeyiz. sentezin bir reçete olduğuna inan-

mıyoruz aslında. özellikle böyle bir olguya katılmıyoruz. 

ürün tanımında, hiçbir zaman sentez arayışına giden, sente-

zi barındıran şeyler aranmıyor. güncel sanatta da böyle bir 

sentezden bahsetmek zor.  

Hem nicelik hem nitelik anlamında zengin bir portföyünüz 

var. Yeni gelen bir projeyi nasıl karşılıyorsunuz? 

HD: her seferinde cebimizdeki her şeyi boşaltıp yeniden 

başlıyoruz. yeni bir projeyi anlamak için önce onu keşfet-

mek gerekiyor. bildiklerinizle bakmaya çalıştığınızda görme-

meye başlıyorsunuz. belki bu yaklaşım anlamayı da kolaylaş-

tırıyor. 

SALT Beyoğlu Açık Sinema ya da Rampa galeri gibi fark-

lı alanlarda dikkat çekici işler yaptınız ama konut projeleri 

üzerinde daha ağırlıklı olarak çalıştınız. Bu alanda tanımla-

dığınız bir çizgi söz konusu mu?
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İ Murat Arif Suyabatmaz (Solda) ve 
Hakan Demirel (Sağda) Mar Yapı 
için tasarladıkları G Plus projesiyle 
de Avrupa’dan ödülle döndüler. 

“heR sefeRİnde 

cebİMİzdekİleRİ 

boşAlTıp yenİden 

bAşlıyoRuz” 

Aldığınız ödüllerle projeleriniz daha çok konuşur oldu. Geç-

tiğimiz yıldan itibaren projeleriniz dünya çapında ilgi gö-

rüyor, bundan da önemlisi takdir ediliyor. Bu serüven nasıl 

başladı ve sizin için ne ifade ediyor?  

Murat Suyabatmaz: dünyanın en büyük gayrimenkul fuarın-

da birinci olmamızla başladı. bu hem çok sevindirici hem de 

oldukça şaşırtıcıydı. Ardından ürettiğimiz projeleri gönderme-

ye başladık ama asla yarışma için proje üretmedik. european 

property Awards’da 5 ödül aldık. bunların dışında bir de bütün 

ödüllerin üzerinde verilen ödülü de aldığımızı tahmin ediyoruz. 

Hakan Bey, “Europe 40 Under 40” ödülünü alarak, 

Avrupa’nın 40 yaşın altındaki en yetenekli 40 mimarından 

biri seçildiniz. Henüz 27 yaşında ödüllü projelere imza attı-

nız. Motivasyonunuzu nasıl etkiliyor tüm bu olanlar? 

Hakan Demirel:  çok sayıda ödül, çok sayıda iş ürettiğimiz an-

lamına geliyor. peş peşe ödüller aldık ve doğrusunu söylemek 

gerekirse bu, tutkumuzu canlı tutuyor. daha hızlı üretiyoruz. 

her projemizde bu ligde iddialı olabilir miyiz onu görmek isti-

yoruz. elbette hiçbir ödül bir projeyi daha iyi yapmıyor ancak 

uluslararası arenada projelerin tartışılıyor olması çok önemli. 

zaten bir süre sonra nesneler akıldan çıkıyor. durumun ken-

disi akılda kalıyor, mimarlık kalıyor. katılım göstererek bunun 

önünü açıyorsunuz

Türkiye’deki mimari ofislerin uluslararası başarılara dahil ol-

masını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

HD:  sınırlanmış şekilde bir yere mal edilecek bir üretim değil 

ve bu yüzden Türkiye’den bir ofisin dahil olması güç değil. bu-

nun yanında bir yarışmanın duyurulması internet gibi araçlar 

sayesinde çok kolay artık.  Türkiye’de yeterince iyi şeyler üre-

tildiğini ve bunun daha fazla görünür olacağını düşünüyorum. 

bugün, yakın tarihli bir başlangıç belki. konuttan sosyal alanla-

ra yaşam alanları daha kaliteli üretiliyor.  Mimar da bunun bü-

yük bir parçası. 

MS: bunun şöyle bir açıklaması da var; “merkez “dediğimiz, 

mimarinin belki çekirdeğinde duran bölge eskiden daha kü-

çüktü. “Merkez” yavaş yavaş büyüdü ve genişledi. Artık biz de 

bu merkezin içindeyiz, standartlarına uygun üretebiliyoruz.  

elbette bunu başaran jenerasyonun dünyayı tanıması, olan bi-

tenden haberdar olması çok önemli etkiye sahip. söz konusu 

jenerasyonun mimarları “merkez “dediğimiz yerde hayatının 

bir kısmını geçirdi ve globalleşmeye aslında gerekli tepkiyi ve-

rebildi ki bugün bu noktadayız. Merkezde olduğu halde çizgi-

nin dışında kalan bölgeler de yok değil.  

Türkiye’de, mimarlık adına bu çok ciddi bir değişim… 

MS: söylediğiniz gibi biz Türkiye’de bu tip projeler yapabilen tek 

ofis değiliz. Asıl önemli olan bir jenerasyonun bu başarıyı pay-

laşması, el birliğiyle yaratması. benim de içinde bulunduğum je-

nerasyon, hepsi çok yakın arkadaşlarım. şu an bir milat yaşanı-

yor Türk mimarlığında. bu alanda uluslararası arenada söz sahibi 

olunabileceğini genç bir jenerasyonda gösterdik. bu bize mal ol-

muş bir şey değil, topyekun bir başarı. Türkiye’de mimarlığı de-

ğiştiren anlayışın başarısı.  
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MS: bu, piyasa dediğimiz alanla ilgili. Talep bu yönde ama ta-

bii daha fazla kamusal bina tasarlamak isteriz. 

HD: konut alanlarının etrafı çevrelenmiş. onları içine girile-

meyen bu durumdan çıkarmak için elimizden gelen müca-

deleyi gösteriyoruz. kapalı sitelerde de insanlar yaşadıkları 

hayattan sıkılmaya başlayacaklar. kamulaşma mekanlar için 

çok önemli, insanların evinden çıktığı anda kendini yaşayan 

bir yerde bulabilmesi… 

MS: urbanist bir mekanda bulunmak sitede bulunmaktan 

çok daha cazip. etraftaki insan için de, burada yaşayan için 

de doğru bu. g plus bir rezidans gibi görünmesine rağmen, 

şehrin içine katılması ve çevresiyle kurduğuı bağ bizim en 

çok üzerinde durduğumuz konuydu. biz burada sadece bir 

konut çözümü getirmedik, kamusal alan çok önemliydi. İşve-

ren de bunu anladı ve hayata geçirebildik. 

Konutla ilgili çağdaş mimaride gelişen trendler neler?

MS: bizim çok da kullanmayı tercih etmediğimiz, dijital pa-

rametrik tasarım aletleri söz konusu. bunun geçici bir heves 

olup olmadığını bilemiyoruz ama bizim onu uygulamamız ne 

onu daha iyi ne de kötü yapar. uygulaması zor şeyler değil-

ler; fraktal geometrik biçimler, daha göze hoş gelen gerek-

siz eğip bükmeler, artefakt dediğimiz sadece bir kere kendi-

siyle var olabilen ortamlar üzerinden tasarımlar.

HD: gerektiği zaman ya da her zaman, trendleri üretim biçi-

mi haline getirdiğinizde hep öyle görünmeye başlıyorsunuz. 

Trendin tehlikeli tarafı da bu. bazen trendin içinden alıp, çe-

kip tam yerine oturtabileceğiniz bir çizgi kullanabilirsiniz 

ama her seferinde başvurduğunuzda cazibesini yitiriyor. 

Tüketici anlamında trendler, yeni ihtiyaçlar neler?

MS: bir konut için ihtiyaçlar yetmiş sene önce ortaya konan-

lar ile aynı aslında; bol ışık, rahat plan gibi... sosyal alanlar bu-

gün daha fazla. yüzme havuzları, jimnastik salonları bugünün 

trendleri... değişen bir başka şey de malzeme kalitesinin ar-

tışı. yapı endüstrisi çok cazip ve ekonomik ürünler sunuyor. 

bunlar eskiden çok pahalıydı. örneğin, mermer bu tip ko-

nutlarda kullanılamıyordu; şimdi ise standart bir ekipman ve 

özel istek olmaktan çıktı. genel olarak kalite ve beklentisin-

deki artış bence en önemli trend. herkes, iyi yaşam için ge-

reken kalitenin peşinde. 

İstanbul sizin için çalışması nasıl bir yer?

MS: bence muhteşem bir yer. ben viyana’dan sonra 

İstanbul’da yaşamayı bilinçli olarak seçtim. çok güzel, dina-

mik bir şehir. hem topografik, hem sosyal olarak bütün dert-

lerine rağmen çok keyfili İstanbul’da yaşamak ve çalışmak. 

Mimari anlamda bakir bir yer. kentsel dönüşüm hayata geçi-

riliyor ve bu iyi sonuç verirse büyük değişiklikler olacak. özü 

değişmeyecek belki ama yapı stoku pozitif anlamda dönüşü-

me uğrayacak. 

Mimari olarak sizi  çok etkileyen kentler var mı?

MS: hong kong, venedik ve paris. gezip gördüklerim arasın-

da beni çok etkileyenler...  

HD: new york. Terk ederken tek üzüldüğüm yer... 

İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmalarına nasıl bakıyor-

sunuz? Şehrin silüetinin bozulması riskinden bahsediyor 

herkes, siz bunlara katılıyor musunuz?

MS: Teknik olarak, İstanbul’u dönüştürme projesi, kentsel 

dönüşüm adı altında yapılırsa çok yararlı olacağını düşünü-

yorum. kamunun, yaptığı projeleri önemsemesi gerektiğine 

inanıyorum. İstanbul daha çok su kaldırır. 

ben bozulmaya varım. biz de bugünü yaşıyoruz, elbet-

te yeni yapılanın kaliteli olması gerekiyor. İstanbul’da örne-

ğin suriçi’nde bozulmayacak bir siluet var. Maslak’ın silüeti 

yok oraya istediğinizi yapabilirsiniz. İstanbul’un sorunu küçük 

parseller. kentsel dönüşüm bu parselleri birleştirip büyük 

yapı adaları oluşturmaya çalışıyor, bunun iyi bir yöntem oldu-

ğunu düşünüyorum. küçükleri birleştirip büyük bina komp-

leksleri oluşturmayı ön görüyor. burada sosyal olarak hassas 

olmak gerekiyor elbette. 
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eni nesil Türk aşçıların en tanınan isimlerinden biri Batuhan Piatti. Dünyanın çeşitli ülkelerinde, önde gelen ünlü 

mekanlarda çalışan Piatti’nin Türkiye’de tanınması bir televizyon programıyla da olsa, Piatti aslında uzun zaman-

dır bu işin içinde. Kendine has eleştirel üslubuyla tanınan Batuhan Piatti,  Türk mutfağının bugünkü durumunu da 

yine o özel üslubuyla bizlere anlattı. Türk mutfağının dünyada tanınması için elini taşın altına koyan aşçıların olması gerek-

tiğine vurgu yapan şefe göre yeni nesil bu açıdan umut veriyor. 

EKRANLARDAN TANIDIĞIMIZ BAŞARILI OLDUĞU KADAR SİVRİ DİLLİ 

ŞEF BATUHAN PIATTI TÜRK MUTFAĞININ TARTIŞMALI KONULARINI 

VE DÜNYA MUTFAKLARINDA DEĞİŞEN EĞİLİMLERİ MAR LIFE İÇİN 

DEĞERLENDİRİYOR ...

“Füzyon 
KaFa 
KarışıKlığıdır” 
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Londra’dan sonra ekibiyle bera-

ber Türkiye’ye dönen Piatti, bu-

rada Cipriani’nin açılışını yaptı. 

Daha sonra TV programı “Master 

Chef”te yer aldı ve şu anda Gü-

naydın Et Lokantası’nı yönetiyor.



Batuhan Piatti tanınmış bir isim ancak kim ol-

duğuna ilişkin fazla bilgiye erişmek zor.  Sizi bi-

raz tanıyabilir miyiz?.

Ben İtalyan Lisesi’ne gidiyordum, kötü bir öğren-

ciydim, derslerden sürekli kaldığım için annem beni 

İtalya’ya gönderdi. Çünkü buradaki İtalyan lisesi Fen 

lisesiydi ve ben o dersleri görmek zorundaydım. 

İtalya’da başka seçeneklerim vardı, bunlardan biri 

de gastronomiydi. Orada okumaya başladım ve de-

vam ettim. Stajlarımı da Four Seasons, Capri ada-

sında Capri Palace, Villa Toretta gibi 5 yıldızlı oteller-

de ve restoranlarda tamamladım. Orada okula ka-

yıt olduğunuzda zaten çalışmak üzere bir yere yol-

lanıyorsunuz, sonra sene sonunda imtihanını veri-

yorsunuz yemek yaparak. Yıllarca bu şekilde çalış-

tım. Okul bittikten sonra Kanarya Adaları, Venezuel-

la, Karakas, İsviçre, Capri Adası, İtalya gibi dünyanın 

pek çok farklı noktasında çalışma imkanı buldum. 

2005’te Türkiye’ye geldim ve 2005’ten bu yana 

Türkiye’deyim. Büyük otellere danışmanlık hizmet-

leri verdim, önemli açılışlarında bulundum, gala ye-

mekleri düzenledim. Rixos Bodrum’da baş aşçı ola-

rak göreve başladım, sonra Conrad otele transfer 

oldum ve bu otelin zincir otellerinin açılışlarında gö-

rev aldım.  Ben daha çok otelleri açıyorum, resto-

ranlarını yönetiyorum, menülerini hazırlıyorum, kad-

rolarını kuruyorum ondan sonra denetlemeye de-

vam ediyorum. Ardından Cipriani beni transfer etti, 

Cipriani için ekibimle beraber Londra’ya gittim, ora-

da bir süre çalıştık. Londra’dan sonra ekibimle bera-

ber Türkiye’ye geri geldik ve burada Cipriani’nin açı-

lışını yaptık. Daha sonra bir televizyon programı olan 

“Master Chef” ’de yer aldım ve şu anda Günaydın Et 

Lokantası’nın başına geçtim. 

Türk mutfağı kırmızı et ağırlıklı bir mutfak ola-

rak bilinir, bu doğru mu ?

Bizim dedelerimizin dedeleri avcıymış. At üstün-

de yaşarlar, hayvanlarını avlar ve yerlermiş. Pastır-

ma nasıl ortaya çıkmış? Et kurutulup baharatlandık-

tan sonra bozulmasın diye eğerin altına konurmuş. 

O baharatlanan yuvarlak antrkot eğerin altında me-

safe kat edildikçe dümdüz yamyassı bir hal almış. 

Dolayısıyla bu bizim genlerimizde var. İşte bu yüz-

den üç tarafımız denizlerle çevrili olmasına rağmen 

Türk insanı kırmızı et sever.

Türk Mutfağı söylendiği gibi zengin bir mut-

fak mı?

800 yıllık bir Osmanlı imparatorluğu var burada ve 

o imparatorluğun muazzam sofraları olduğunu bi-

liyoruz. Fakat maalesef İtalya’da, Fransa’da, Bizans 

İmparatorluğu döneminde yenilen menüler belli bir 

kayıt sistemine göre yazılmış ve saklanmış. Fakat biz göçebe bir toplum 

olduğumuz için kimse böyle bir işe girişmemiş, böyle bir kültür oluşma-

mış. Bu sofraların kayıtları yok dolayısı ile. Sadece Topkapı sarayında mut-

fakların malzeme listeleri var, mutfak mirasıyla alakalı bir tek buradan yola 

çıkılabiliyor, tahmin edilebiliyor. Bıldırcın, keklik, sülün gibi av hayvanları 

çok yeniyormuş. Düşünüldüğünde bizim ülkemizde inanılmaz bir çeşitlilik 

var. Porcini mantardan, ıstakoza, kalkan balığından av hayvanlarına kadar 

bir aşçının kullanabileceği inanılmaz bir çeşitlilik var burada. Fakat bunların 

hiçbiri günümüzde yeterli ilgiyi göremiyor ve kullanılmıyor. Evlerimizde pi-

şen yemekler bile sınırlı sayıda, belli başlı tencere yemeklerinin önüne ge-

çilmiyor. Bu zengin çeşitliliğe rağmen evde yapılan yemeklerimiz nohut, 

pilav, kuru fasulye veya birkaç tane zeytinyağlıdan öteye gitmez. 

Türk Mutfağı’nın bu kayıp mirasının bugüne kadar keşfedilmemesi-

nin tek nedeni arşiv eksikliği mi? Yeterli çaba gösteriliyor mu sizce?

Herkesin bildiği gibi aşçılarımız Bolu’daki aşçılık okulumuzdan yetişiyor. 

Ancak sadece bu deneyim tek başına yeterli değil. Mirasın keşfedilme-

mesinde Türkiye’de bugüne kadar yetişmiş aşçılarımızın elini taşın altı-

na koymamaları büyük bir etken aslında. Bir aşçının bir yerlere gelebil-

mesi için farklı mutfakları ve kültürleri tanıması gerekiyor. Bu da ancak 

dünyada farklı yerleri gezerek elde edilebilir. Dünyayı gezebilecek olana-

ğı yoksa bile en azından kendi ülkesini baştan uca gezmesi lazım ki fark-

BATUHAN PIATTI’NİN 
EN SEVDİğI YEMEğİ 
SoRDUgUMUzDA
“KARNIYARIK VE 
GÜZEL BİR TEREYAĞLI 
PİLAVIN YERİNİ BENİM 
İÇİN HİÇBİR YEMEK 
TUTAMAZ. SADECE 
BİZİM MUTFAĞIMIZDAN 
DEĞİL DÜNYA 
MUTFAKLARI 
ARASINDA BENİM 
FAVORİM” CEVABINI 
ALIYORUZ.
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Osmanlı İmparatorluğu‘nun 

muazzam sofralarının bugüne 

yeterince  iyi taşınamadığını 

düşünüyor Piatti

Mr JacK danıel’s gibi özel bir Konuğa bile “of! ne 
Kadar güzel olMuş” dedirtebiliyorsanız eğer, 

bundan daha büyüK bir tatMin yoK
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lı lezzetleri farklı pişirme tekniklerini öğrenebilsin 

ve kendisine bir şeyler katabilsin. Mezuniyet son-

rası 5 yıldızlı bir otelde işe başlamak ve buradan 

emekli oluncaya kadar orada çalışmak elbette bir 

tercihtir; ama bunun aşçıya ya da aşçının mutfa-

ğına bir katkı sağlamayacağını düşünüyorum. Za-

ten bugüne kadar böyle bir yol izlendiği için biz bu 

noktada kaldık.

Dünya mutfak turizmi noktaları arasında Tür-

kiye neden yer almıyor?

Bugün bir Türk şef başka mutfakların yemekleri-

ni pişiriyor. Tabiî ki onları da pişirecek fakat kendi 

mutfağını ihmal etmemesi gerekiyor. Çünkü mut-

fağımızı bir yerlere taşıyacak olanlar yine Türk aş-

çılarımız. Hem köklü bir mirasımız hem zengin 

bir coğrafyamız var. Örneğin; burada tadına ba-

kan hemen tüm turistler kebaba hayran kalıyorlar. 

Ama yurt dışında kebabın algısı çok farklı, Mısır-

lılar, Tunusluların sokaklarda sattıkları bir yemek. 

Tanıtma işini bizim üstlenmemiz gerekiyor.. 

Peki yeni nesil aşçılarımızdan beklentileriniz 

neler?

Yeni jenerasyon şefler eski kuşaklara göre daha 

istekli, daha ilgili.  Alaylılıktan çıkıp, hem okuyup 

hem çalışarak bir yerlere gelecekler. Çünkü bu 

işte sadece eğitim almak bir şey ifade etmiyor, bu 

iş kitaptan okuyarak öğrenilebilecek bir şey değil. 

Elinizi, kolunuzu yakacaksınız, parmağınızı doğra-

yacaksınız, parmaklarınıza bir şeyler batacak… An-

cak öyle bir yerlere geleceksiniz. Tabiî ki bir yan-

dan teoriyi de öğrenmek gerekiyor. Okurken bir 

yandan çalışırsanız, yurt dışında tecrübe edinirse-

niz ve bunun üzerine Türkiye’de kendinizi gelişti-

rirseniz bir fayda üretebilecek düzeye gelebilirsi-

niz. Son yıllarda bir sürü düzgün işler yapmaya ça-

lışan aşçılarımız var, elini taşın altına sokuyorlar. 

Söylediğiniz gibi aşçılık son dönemlerde popüler hale geldi ve zorlukları 

daha çok konuşuluyor, gerçekten zor  bir meslek mi aşçılık?

Artık gençler üniversitede okumak istedikleri bir bölüm olarak gastronomiyi 

değerlendiriyorlar. Bunun haricinde bir sürü düzgün iş yapan ufak atölyeler ve 

okullar açılıyor. Ciddi bir talep var. Kendi yerini açma, insanlara kendi lezzetle-

rini tattırma isteği yaygınlaşıyor. Tabiî ki bunlar çok hoş şeyler ama göründüğü 

kadar da kolay değil; çünkü burada da bir insan yönetimi söz konusu. 365 gün 

bu insanlarla beraber çalışmak gerekiyor; Sevgililer Günü’nde, yılbaşında, ço-

cuğunuzun doğum gününde çalışmanız lazım… İşi iyi yapmak istiyorsanız eğer, 

bir de seyahat etmeniz gerekiyor. Kısacası sürekli bir çalışma temposu içeri-

sine girmeye hazır olmak lazım. Bunlardan gözleri korkmayanlar girsinler bu 

işe. Güzel bir iş, her şeyden öte tatmini büyük olan bir iş. Örneğin; önümüzde-

ki haftalarda Mr. Jack Daniel’s gelecek ve özel olarak yemeklerde Jack Daniel’s 

kullanılmasını istedi. Böyle özel bir konuğa güzel bir menü yapıp, kendinden 

bir şeyler katıp sunmak ve sonunda ona “Of! Ne Kadar Güzel Olmuş” dedirte-

biliyor olmaktan daha büyük bir tatmin yok. 

Sizin bu mesleği tercih edeceklere tavsiyeleriniz neler?

Bu mesleği tercih etmek isteyen arkadaşlara tavsiyem; her işte olduğundan bi-

raz daha fazla çalışacaklarını, çok ezileceklerini, uyanık olmaları gerektiğini bil-

meleri.. Öncelikleri kesinlikle, işleri olacak. Mesela ben zayıflamak istiyorum 

ama zayıflayamıyorum; çünkü bunun için bir şeylerden feragat etmek lazım. 

Örneğin, erken kalkıp koşmak gerekiyor. Ben erken kalkıyorum hatta çok er-

ken kalkıyorum fakat işe geliyorum. Yememek, içmemek gerekiyor ama ben 

bunların yerine işimde başarılı olmayı tercih ettiğim için yapamıyorum. İnsanla-

rın mutluluğuna kendinizi adamanız gerekiyor, işi eve getirmemek gibi bir se-

çeneğiniz yok; işiniz hayatınızın bir parçası olmak zorunda. Tek başınıza yaptık-

larınız bir yere kadar çünkü kendinize iyi de bir takım kurmalısınız ve iyi bir ta-

kım oyuncusu olmalısınız.

Şunu unutmamaları gerekiyor eğer bir şeyler öğrenmek istiyorlarsa işe alt se-

viyeden başlamalılar, yani bulaşıktan. “Eğitim aşamasında nereden başladığı-

nızın benim için bir önemi yok, benim yanımda bulaşık yıkayacaksın” diyorum 

ben benimle çalışmak isteyen gençlere.. Çünkü bir şeyler öğrenip gelseler de 

bulaşık yıkamak, kullandığınız malzemeyi tanımak, gerektiği zaman o bulaşık-

çının malzemeyi nereye sakladığını bilmek demektir. İleride en üstü yönetebil-

meniz için en alttan başlamalısınız. 

Dünyada füzyon mutfağı, moleküler gastronomi gibi akımlar var, bunlar 

Türk Mutfağı’na ne kadar uygun?

Avrupa önce klasikçiydi sonra füzyon mutfağına geçti. Daha sonra moleküler 

gastronomi ile tanıştı. Şimdi yeniden klasikçiliğe doğru bir dönüş var. Füzyon 

mutfağında, böğürtlenli çektirme eşliğinde kuzu pirzola gibi buluşlar var; ama 

bence bunlar hikâye. Kimse bana bir topun içerisine doldurulmuş bezelye kre-

ması ile doymam, böyle bir şey mümkün değil. Literatürde “Füzyon kafa karı-

şıklığıdır.” (“Fusion is Confusion”) diye çok önemli bir laf var. Bu yüzden de bü-

tün dünya bu mutfak trendinden vazgeçiyor ve yeniden klasik tatlara geri dö-

nüyor.

Çok karışık şeyler illa güzel olacak diye bir kaide yok. Bizim insanımıza da çok 

uygun değil bu yaklaşım. Ben klasikçiyim. Bir parça etin marinesini yaptıktan 

sonra, doğru tuzla ve malzemeyle, kızgın kömürde pişirirsiniz; onun lezzeti-

ni ve tatminini hiçbir şey vermez. Ben her şeyin doğallığından yanayım, bu be-

nim düşüncem. Değişik şeyler denenebilir tabiî ki ama bunu çok kurcalamaya 

gerek yok. 
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Zamanı Kullanabilen Bir Saat
i’M Watch 

Blackberry’yi Ofis Dışına Çıkaracak 
Yeni Bir Akıllı Telefon
BlackBerry 9900
Bügune kadar birinci önceliği kurum-
sal müşterilerine veren RIM, rakipleri-
ne göre daha zayıf donanım özellikle-
ri yüzünden eleştiri oklarının hedefindey-
di. Pazarı değiştiren iPhone etkisi ile be-
raber pazar payını yitirmeye başlayan fir-
ma,  Torch ve Storm gibi modellerin ar-
dından, Bold 9900’da bu sefer klasikleşen 
Blackberry çizgisiyle teknolojiyi bir araya 
getiriyor. 1.2Ghz işlemcisinin yanında, 8GB 
lik dahili 32GB’a kadar yükseltilebilen ha-
fızasıyla donanım açısından oldukça iddalı. 
QWERTY klavyesine ek olarak dokunma-
tik ekran bulundurmasıyla bu akıllı telefo-
nun hem kullanımı kolay hem de internet-
te sörf yapması keyifli. Liquid Grafik tek-
nolojisi sayesinde yüksek çözünürlükte vi-
deo desteği sağlayan BB 9900, kullanıcı-
lardan tam not alıyor. Telefon şirketlerinin 
kontratları ile birlikte de satılan telefonun 
piyasa fiyatı 1650 TL.

Dünyanın en popüler mobil işletim sistemi 
Android’i kullanan ilk saat olmaya aday tele-
fon/saati i’mWatch, Android işletim sistemi 
için geliştirilmiş uygulamaları da destekle-
yecek. Arayüz olarak iPhone ile benzerlikler 
taşıyan saatin kullanımı oldukça kolay. Sa-
atin üzerinden Facebook, Twitter gibi sos-
yal ağlara bağlanmak, SMS kullanmak, rad-
yo dinlemek ve tabi arama yapmak müm-
kün. Bunun yanında Bluetooth ve Personal 
Hotspot teknolojiside destekleyen telefon/
saat, akıllı telefonlar ile de bağlantı kurabi-
liyor. ekim ayında satışta olacak I’m watch; 
beyaz, mavi, yeşil, sarı, kırmızı, pembe ve si-
yah renk seçenekleri 249 euro seviyesinde. 
Titanyum versiyonu 599 euro; altın kaplama 
versiyonu 11.999 euro ve elmas-altın karışık 
kaplama versiyonu ise 14.999 euro fiyat eti-
ketine sahip.
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Tasarımın Sesini Dinletecek        
Bir Kulaklık
Monster solo hD
Amerika’nın en ünlü müzik prodüktörle-
rinden Dr.Dre ile Hi-Fi kablo teknolojisi-
nin lider firması Monster’ın ortak olarak çı-
kardığı bu kulaklıklar kısa sürede tüm dün-
yada haklı bir popülerlik kazandı. Dış ses-
leri tamamen kesen bu kulak üstü cihaz-
lar; otobüste, evde veya sporda; dış dün-
yayı duymadan, bir müzik stüdyosundaki 
kaliteyi her yerde hissetmenizi sağlayacak. 
Özel kılıfı ve katlanabilir özelliği sayesinde 
yanınızda taşımanız oldukça kolay olan ku-
laklıkların fiyatı 169 euro.

38 MARlife



Daha Zeki Ve Daha Şık Bir Kalem 
echo sMartpen

İnce Ama Güçlü Bir Laptop  
saMsung 900X3a

Arzu Nesnesi Olacak 
Bir Ev Sinema Sistemi  
Bang & olufsen 
BeoVision 4-85

Bugüne kadar pek çok akıllı kalem piyasa-
ya sürüldü ama Smartpen bunları bir adım 
öteye taşıyor. Ses kaydı yapabilen, yazı-
nızı tanıyan ve ses kaydındaki sesleri ka-
yıt esnasında yazdığınız anahtar kelimeler 
ile eşleyebilen kalemin özellikleri bunlar-
la bitmiyor. Özel kağıdının üstündeki tuş-
lar ile kolay kullanım sağlayabilen kalem, 
yazdığınız kelimeleri kendi ekranında 3 
dile çevirebiliyor, tutulan notları saklayabi-
liyor. iPhone ve Android uygulaması saye-
sinde telefonunuzla iletişime geçip notları 
her yerden paylaşabilmenize olanak sağlı-
yor. Türkçe dil desteği de bulunan kalem 
359 ve 399 TL lik fiyatlarıyla Türkiye’de 
de satışta.

Laptop’ların popülerliğini yitirmeye baş-
ladığı şu günlerde Samsung, 9 serisi lap-
topları ile piyasaya yeni bir hareket getir-
meye hazırlanıyor. Core i5 işlemcisi ile ol-
dukça hızlı ve 13 inç ekranı ile size rahat 
bir görüş sağlayan laptop, 16,2 mm lik ka-
lınlığı ile piyasadaki en ince laptop. Tasa-
rım açısından da cazip olan laptop, çanta-
dan çıkardığınız anda bütün bakışların size 
dönmesini sağlayacak. Bu tasarım harikası 
3.297 TL satış fiyatı ile raflarda.

Ev sinema sisteminizden memnun musu-
nuz? Bang& Olufsen’in ölçekte çığır açan 
tasarımını görene kadar bekleyin. 163 kg 
ağırlığı, 85 inç lik boyu ile bu dev plazma, 
Full HD görüntü kalitesinin yanında ger-
çek derinlikli 3D görüntüyü evinize taşı-
yor. 163 kiloluk bu dev, motorlu ayakla-
rı sayesinde inip kalkabiliyor ve 360 de-
rece dönebiliyor. Eşsiz görüntüsünün ya-
nında 50 bin Watt lık BeoLab ses sitemiy-
le de seyir keyfinizi maksimuma çıkarıyor. 
Ancak bu sistem komşularınıza aynı dere-
cede keyif veremeyebilir. Eşsiz tasarımıyla 
oturma odanız için bu arzu nesnesi sade-
ce 230.000 TL.

Doktorunuzla İletişime 
Geçen Tartı   
Withings tarti
Bir tartı ne kadar farklı olabilir demeyin. 
Withings, digital bir tartı olmasının yanında 
wireless özelliğe de sahip. Wireless tar-
tı ne işime yarar demeyin. Akıllı telefonu-
nuz, bilgisayarınız veya iPad’iniz ile bağlan-
tıya geçebilen baskülünüz; sizin kas, yağ 
ve kilo endeksinizi istatistiksel olarak ona 
bağlı olan tüm cihazlarla aynı anda payla-
şabiliyor. İstediğiniz takdirde bunları, gra-
fiksel ve istatistiksel veri olarak doktoru-
nuza e-mail gönderebiliyor. Artık yediği-
niz her yemek, aldığınız her kilo kontrol al-
tında. 8 kişiye kadar ayrı profil oluşturabil-
diğiniz akıllı baskül Withing için  450 TL’lık 
satış  fiyatı biçilmiş.   
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Selim Metin ve ailesi uzun 

araştırmalar sonunda Mar 

Yapı’nın İstanbul’un yükselen 

semtlerinden Güneşli’de 

hayata geçirdiği Güneşli 

Konutlar’da karar kıldı
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Mar LIfe SeLİM Metİn ve aİLeSİnİn GüneşLİ KonutLar’daKİ Yenİ 

evİne KonuK oLdu. nüKhet Metİn’In eLLerİYLe YaptIğI enfeS KeKİ 

ve 5 çaYI nİYetİne SIcaK SohbetLerİn vazGeçİLMezİ türK KahveSİ 

eşLİğİnde Metİn aİLeSİ Yenİ YaşaMLarInI anLattI.  

BURASI 
BENİM 
YUVAM”

Konut satın almak, günümüzde yaşamınıza dair birçok ayrın-

tının tasarımını paket olarak teslim almak anlamına geliyor. 

Genel hatlarına müdahale edemediğiniz bu toptan tasarımın 

yaşam çizginizin temel belirleyicisi olduğunun bilincindey-

seniz etki alanınızın “seçme” anında aktifleştiğini kestirebi-

lirsiniz. Eğer bu farkındalığa sahipseniz, yeni yaşam alanınız-

da hissedeceğiniz memnuniyet seviyesinin yüksekliği büyük 

ölçüde garantileniyor, tıpkı Mar Yapı Güneşli Konutları’ndan 

“yuva” satın aldığını söyleyen Selim Metin gibi… 

Selim Metin 20 yıldır binlerce kurumsal ya da bireysel müş-

terisine güvenlik sistemleri sağlıyor. Kurucu ortağı olduğu 

şirketi güvenlik sektöründe faaliyet gösteriyor ve Selim Bey 

için herhangi bir karar almadan önce olası en kötü senaryo-

ların tümünü gözden geçirmek yılların zorunluluğu ve artık 

bir alışkanlık. Buna bir de oldukça seçici karakteri eklenince 

sağanak yağmurlu bir günde İstanbul trafiğinde rastladığı ilk 

boş taksiye binmeyecek kadar temkinli olduğunu söylüyor 

Selim Bey, gönül rahatlığıyla…  

Söz konusu aileler ve kurumların güvenliği olduğu için Selim 

Bey’in iş hayatı yüksek dozda stres içeriyor. Günün her saa-

tinde ulaşılabilir ve şirket tarafından her an gelmesi muhte-

mel sorunlara 7 gün 24 saat yanıt verebilir durumda olması 

gerekiyor. Bu tip vakalar sıklıkla tekrarlanmıyor ancak büyük 

kayıplara neden olabilecek küçük ihmalleri hesaplamak Se-

lim Metin için kaçınılmaz bir durum ve o kelimenin tam anla-

mıyla işini şansa bırakmayanlardan. 

Bir ev alma kararı üzerine aylar süren araştırmalarının sonu-

cunda Güneşli Konutlar’da karar kılmasının nedeninin de bu 

olduğunu söylüyor Selim Bey. . 

Ataköy’de uzun bir süredir yaşayan Metin ailesi son dönem-

de şehirde hızla çoğalan konut projelerini yakından takip et-

meye başladı. Hayallerindeki bahçeli bir evdi ancak güvenlik 

nedeniyle site içinde almayı planladıkları dairede bunu ger-

çekleştirmek pek de olası görünmüyordu. Bunun yanında 

kaliteli sosyal tesisler, yapının sağlamlığı ve bir yatırım olarak 

da değerlendirilebilir olması gibi kriterler de olmazsa olmaz-

ları arasındaydı ailenin. 

Konut alma kararının ardından çevre bölgelerde gerçekleş-

tirilen birçok nezih konut projeyi titizlikle gezen ve ardın-

dan Güneşli Konutları’na uğrayan Selim Bey konutu alma-

“



Münir Bey, Lütfü Bey, ağabeyleri İlyas Bey ve diğer ortakları 

Yusuf Bey olması önemli bir etkendi zira bu isimlerin olduğu 

bir yerde verilen bir sözün tutulmaması mümkün değil. On-

ların projenin maketteki halinin aynısını yapacaklarından ve 

mutlaka zamanında teslim edeceklerinden emindim.” 

Güvenlik sektöründe Türkiye’den binlerce kuruma hiz-

met veren Selim Bey MarYapı’yı ve sahiplerini bu vesiley-

le tanıyordu. “Yaklaşımlarından ne kadar hassas oldukları-

na bizzat tanık olmuştum” diyen Selim Bey, güvenle Güneşli 

Konutlar’da karar kıldı ve dairelerini kendilerine taahhüt edi-

len zamandan tam 4 buçuk ay önce teslim aldılar. 

Teslim aldıkları dairede kullanılan ürün ve malzemeler özel-

likle dikkatlerini çektiğini söylüyor Selim Metin. Daha önce-

ki araştırma ve sektör hakimiyeti nedeniyle Mar Yapı’nın pro-

jelerinde kullandığı malzemelerin benzer konut projeleri-

ne oranla ciddi şekilde kaliteli olduğunu fark ediyor Selim 

Bey ve şöyle diyor: “Alıcı olarak arzumuz, elbette dairemizde 

dünyanın en iyi markalarını, yapımızda en dayanıklı, güven-

li, sağlıklı malzemelerini görmek. Ancak ödediğiniz miktar ile 

karşılaştırma yaptığınızda Mar Yapı’nın kendi kar marjından 

çok kullanıcı memnuniyetine değer verdiğini anlıyorsunuz. 

Çok kaliteli ürün ve malzemeler kullanılmış.” 

Titiz ve bilinçli bir tüketici olan Selim Bey’in en başından Mar 

Yapı’ya duyduğu güvenin kanıtı, Güneşli Konutları’nın konu-

mu ile ilgili eşi Nüket Hanım’ın çekinceleri üzerine sundu-

ğu ikna edici argümanı: “Mar Yapı bu bölgeye yatırım yaptıy-

sa, bir bildiği vardır.” Burada dört ay önce başlayan yaşam-

ya karar verdikleri anı şöyle anlatıyor: “Arkadaşlarım gidip 

Mar Yapı’nın bu projesini görmem için ısrar etmişlerdi. Çev-

re bölgelerdeki birçok nezih siteyi gezdikten sonra bir gün 

eşimle Mar Yapı’ya uğradık. Etkilendiğimiz ilk sahne projenin 

maketiydi. Ardından bizi doğrudan şuan oturduğumuz dai-

reye getirdiler ve evin terasını görünce bir kez daha etkilen-

dik. O zaman inşaat halindeydi ama derhal almaya karar ver-

dik. Ben hiçbir şeyi araştırmadan almam, basit bir gereçten 

elektronik aletlere kadar bu böyle… Ancak şu an konut seçi-

miyle ilgili eskiye göre daha çok kavram var; deprem güven-

liği, müteahhit güvenliği, müteahhidin sözünü yerine getir-

mesi, toplu bir yaşam alanı içerisinde bütün sosyal imkanla-

rın size taahhüt edildiği gibi yerine getirilmesi gibi… Eşim de 

bu konuda beni uyardı. Fakat bu işin arkasında olan kişilerin 
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SELİM MEtİN: “NorMALdE BUrAYı 
KASıM’ıN 30’UNdA tESLİM ALMAMız 
gErEKİYordU, Bİz 10 HAzİrAN’dAN BErİ 
BU EVdE YAşıYorUz. tAAHHütLErİNİN 
HEp öNüNdE gİtMEYE gAYrEt EdEN 
Bİr tİcArİ YAKLAşıMLArı oLdUğU 
İçİN MArYApı’NıN MArKA dEğErİ BİzİM 
AçıMızdAN oLdUKçA YüKSEK” 

Selim bey tam bir fotoğraf 

tutkunu. barkın ise  boş 

zamanlarını gitar ve piyano 

çalarak değerlendiriyor
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ları referansında şu anda yaptıkları değerlendirmeler göste-

riyor ki; konum konusunda duydukları endişeler yerini hu-

zur ve yeni yapılanmalar için duydukları heyecana bırakmış. 

Bölgenin birinci derece konut alanı ilan edildiğini bir yakının-

dan sohbet esnasında öğrenen Selim Metin, Güneşli’de ya-

pılan yeni projelerin başladığını gördüğünden akabinde hız-

la gerçekleştirilecek yapılanmaların ulaşım sıkıntısını çöze-

ceği ile ilgili şöyle tatmin edici öngörülerde bulunuyor: “Biz 

burada yaşamaya başlayınca fark ettik; İstanbul’un en büyük 

müteahhitleri bu tarafa çılgınlar gibi projeler yapıyor; tabi 

bu bize huzur veriyor. Çünkü bununla birlikte gerçekleşme-

si planlanan birçok yapılandırma hızla, yaklaşık beş sene içe-

risinde tamamen bitmiş olacak ve her açıdan oldukça mem-

nun olduğumuz yaşam alanımızda daha rahat edeceğiz ka-

naatindeyiz.” Yine bu gelişmeler, bölge sakinleri profili konu-

suna önem veren Nükhet Hanım’a huzur ve güven ifade edi-

yor. Ona göre 16 yaşındaki oğlu Barkın’ın sosyal gelişiminde 

yaşadığı çevre önemli unsurlardan biri.   

Metin ailesinin üzerinde durduğu bir diğer konu, sosyal akti-

vitelerin gerçekleştirilmesi için uygun bir ortamın varlığı. Mü-

zik tutkunu gitarist Barkın, yoğun iş stresini evinde dinlene-

rek atan Selim Bey ve ailesinin huzurlu, sağlıklı ve tabiî ki gü-

zel bir yaşam alanına sahip olması konusunda titizlenen fre-

elance makyaj uzmanı Nüket Hanım için Mar Yapı’nın sos-

yal olanakları oldukça önemli. Teraslarında geçirdikleri gü-

zel zamanları, çevre sakinlerinin köpekleriyle arkadaş olan 

çok sevdikleri köpekleri Naz ile geçirilen sevimli vakitleri ve 

yakında tamamlanacak olan sosyal tesislerinde gerçekleş-

tirmeyi planladıkları birçok aktiviteyi bizimle zevkle paylaşan 

Metin ailesi hayatlarından oldukça memnun gözüküyor. 

Bu düşüncelerle Metin ailesinin o muhteşem dairlerinden 

ayrılırken Selim Bey, Mar Yapı’ya güvenini tekrar vurguluyor 

ve son olarak ekliyor: “G Plus adında yeni bir rezidans proje-

si yapıyor Mar Yapı. Birkaç hafta önce oraya gittim, katalog-

lar aldım. İmkanım olsa yine gider G Plus’tan gönül rahatlı-

ğıyla bir daire alırım. Çünkü yaptıkları işe gözüm kapalı güve-

niyorum.”  
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NüKEt MEtİN: “EşİM SıK SıK SEYAHAtE 
gİdİp gELdİğİ İçİN Bİz YALNız 
KALıYorUz. o döNEMLErdE dE güVEN 
VE HUzUrU BULMAMız LAzıM. BENİM 
BUrAdA YAşAMAYA BAşLAMAdAN öNcE 
tErEddüt EttİğİM NoKtA, çEVrEYdİ. 
AMA gördüM Kİ BUNU gErEKtİrEcEK 
Bİr dUrUM Söz KoNUSU dEğİL. BU 
tArAf çoK dAHA NEzİH, çoK dAHA 
düzgüN Bİr BöLgE oLArAK cİddİ 
şEKİLdE AYrıLMış.”

“Sosyal imkanlar benim için 

önemli” diyen nüket hanım 

için ailesiyle geçirdikleri 

eğlenlenceli saatler paha 

biçilemez
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MAr lIFe edİtörlerİnİn en yenİler 

ArAsIndAn sİzİn İçİn derledİğİ 

önerİler...

MAR LIFE SEÇKİ

İngiliz yazar david nicholls’ın üçüncü romanı “Bir 
Gün”, Avrupa’da uzun süre çok satanlar listesinde 
ilk sıralarda kaldı. Başrollerini Anne Hathaway ve 
Jim sturgess’ın paylaştığı aynı adlı filme uyarlandı 
ve filmin yakın zamanda türkiye’de de gösterime 
girdi. Vizyona girmeden önce türkçe’ye çevrilen 
kitap zaman olarak 20 yıla yayılmasına karşın, tek 
bir günü ele alıyor. yazar nicholls “Bir Gün”de 
dexter Mayhew ve emma Morley’nin tanıştıkları 
15 temmuz 1988’den itibaren 20 yıl boyunca 
karşılaşmalarının her yıldönümünde hayatlarına 
sokuluyor. edinburgh’da başlayan ve londra’ya 
uzanan (ve hep iyiye gitmeyen) arkadaşlık ve yer 
yer romantizmle iç içe geçen ilişkilerini sürükleyici 
bir dille aktarıyor. “Bir Gün”, olgunlaşırken nasıl 
değiştiğimizin ve nasıl aynı kaldığımızın hem 
eğlenceli hem de dokunaklı bir hikayesi.  

Bİr GÜn 
David Nicholls 

Orijinal Adı: One day
Çevirmen: nalan Işık çeper
Sayfa Sayısı: 536
Yayınevi: Pegasus

yönetmenliğini Mamma Mia! müzikalinin de 
yönetmeni olan Phyllida lloyd’un yaptığı, 
başrolünde iki Oscar ödüllü aktris Meryl streep 
olan Iron lady (demir leydi) 1979-1990 yılları 
arası İngiltere başbakanlığı yapan Margaret 
thatcher’ın hayatını anlatıyor. İngiltere’yi en çok 
etkileyen isimlerden biri olan thatcher, hem 
büyük bir destek görmüş, hem de büyük bir 
muhalefetle karşılaşmıştı. dönemi için radikal 
olan sağ ağırlıklı politik görüşlerinden taviz 
vermemesi demir leydi lakabını almasına sebep 
olmuştu. Filmde eski İngiltere başbakanının 
güç için ödediği  bedel üzerinde durulurken, 
eleştirmenler Meryl streep’in bu filmle 17. kez 
Oscar’a aday olabileceği görüşünde.

Meryl streep

22 Haziran 1949 new 
Jersey doğumlu Amerikalı 
aktris, zamanımızın en 
yetenekli oyuncuları 
arasında gösteriliyor. 
Profesyonel kariyerine 
“the Playboy of seville” 
oyunu ile başlayan Meryl 
streep, ekranlarda ilk 
kez “the deadliest 
season” ile göründü. 
sonraki yıllarda yer aldığı 
projelerle toplamda 16 
kez Akademi ödülü 
adaylığı ve 25 Altın Küre 
adaylığı bulunan aktris, bu 
iki ödüle de en fazla aday 
gösterilen oyuncu olma 
ünvanını elinde tutuyor. 
Ünlü aktris aynı zamanda 
rollerine mükemmeliyetçi 
hazırlanışı ve neredeyse 
bilinen her aksanı ustaca 
konuşabilme yeteneğiyle 
de tanınıyor. 

IrOn lAdy
Phyllida Lloyd

Senaryo: Abi Morgan 

Oyuncular: Meryl streep, 
Jim Broadbent, richard e. 
Grant

MAR LIFE KİTAP

MAR LIFE FİLM MAR LIFE MÜZİK / DVD
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Alexander Payne

Senaryo: Alexander 
Payne
Oyuncular: George 
Clooney, shailene 
Woodley Gainsbrough 

HUGO

Martin Scorsese

Senaryo: John logan 
dardenne
Oyuncular: Ben 
Kingsley, Asa 
Butterfield, Chloe 
Grace Moretz

PeArl JAM 
tWenty 

Pearl Jam 20. yaş 
belgeseli soundtrack 
albümü
2 Cd 

tHe ArtIst 

Michel Hazanavicius

Senaryo: Michel 
Hazanavicius
Oyuncular: Jean 
dujardin, Bérénice 
Bejo

MOneyBAll

Bennett Miller

Senaryo: steven 
zaillan steven zaillan 
Oyuncular: Brad Pitt, 
Jonah Hill

MetAllICA – 
lUlU

Metallica’nın lou reed’le 
birlikte hazırladığı yeni 
albüm
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R sAF Ve 
dÜŞÜnCelİ 
rOMAnCI

Orhan Pamuk
İletişim yayınları

Kendİlerİyle 
sAVAŞAnlAr  

Stefan Zweig
İş Bankası Kültür 
yayınları 

İsKender

Elif Şafak 
doğan Kitap

84. Oscar Akademi ödül töreni 26 Şubat 2012’de düzenleniyor. 
İşte büyük ödül için en güçlü adaylar... 

LEONARD COHEN 

Old IdeAs  
Kanadalı ünlü müzisyen leonard 
Cohen’ın, 8 yıl aradan sonra ilk 
stüdyo albümü olan “Old Ideas”, 
31 Ocak 2012’de Columbia 
etiketi altında müzik marketlerde 
yer alacak. sanatçının, albümü 
üzerinde çalışırken, insan 
ruhunun en derin zorlukları olan 
aşk, ilişkiler, cinsellik, kaybetme 
ve ölüm gibi fikirlerden ilham 
aldığı söyleniyor. Cohen’in 
1967 yılından beri çıkardığı 12. 
albümün ilk single’ı “show Me 
the Place”e bakacak olursak, 
bas bariton sesli müzisyen yine 
hayranlarını büyüleyecek gibi 
görünüyor. 

dOğAl 
tArIMIn yOlU     

Masanobu Fukuoka 
Kaos yayınları

İslAMIn 
GeleCeğİ    
Wilfred S. Blunt
Ayrıntı yayınları

UğUr 
MUMCU’yU KİM 
öldÜrdÜ?
Adnan Gerger 
İmge Kitabevi 
yayınları

MERCEK

44 MArLiFE
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