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hayallerin ötesinde

ANILARDAN DAHA FAZLASI İLE GERİ DÖNÜN
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BENZERSİZ.
YENİ RANGE ROVER
PLUG-IN HYBRID.

İstanbul yeni sezona hızlı bir başlangıç yaptı. Şehrin her yerinde
sanat rüzgarları esiyor. Gastronominin yanı sıra sanat, Sunset’in
sahiplendiği başka bir alan. Sunset yurtdışında örneklerine sıkça
rastlanılan bu yaklaşımın Türkiye’de öncüsü oldu. Biz, 25 yıldır
sunduğumuz lezzetlere verdiğimiz değer kadar, sanata ve sosyal
sorumluluk projelerine de önem vermeye çalışan bir müessese
olarak bir yaşam kalitesi sunmayı amaçlıyoruz. Bu yaklaşımımızı
aynı şekilde Sunsetter’da Art@Sunset sayfalarımıza yansıtıyoruz.
Bu sayımızda da Sunset’in giriş bölümünde bir eseri bulunan
Carole Feuerman’ı yakından tanıyacağız.
Yeni sezon Sunset’te yeni heyacanlarla devam ediyor.
Sunset Brasserie ve After Sunset, marka danışmanı Murat Tufan’la
birlikte Eylül’e farklı bir merhaba diyor. İlerleyen sayfalarda
röportajını okuyacağınız bu yenilikleri seveceğinize inanıyorum.
Yaratıcı mutfak direktörümüz Fabrice Canelle’in yeni lezzetleri,
bar menümüze giren farklı kokteyller ve atıştırmalıkları da
beğeninize sunuyoruz.
2019 Sunset’in 25. yılı. Siz Sunset dostları için çok özel
projelerin hayata geçtiği müjdesine sayılı zaman kaldı.
Sunset’i ve Sunsetter’ı takipte kalın.
Sevgilerimle,
Barış Tansever

Güç ve lüksün mükemmel uyumuna tanıklık edin. Sofistike detaylara ve Çift Dokunmatik Ekranlı
Touch Pro Duo Sistemi’ne sahip Range Rover, 404 BG sistem gücündeki Plug-in Hybrid (PHEV)
seçeneği ve tamamen elektrikli modda sunduğu 48 km menzili ile lüksü benzersiz bir güçle
buluşturuyor.

landrover.com.tr
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Sunsetter,
Sunset Grill&Bar’a ait bir markadır.
İçinde kullanılan tüm yazı ve fotoğrafların
yayın hakkı Ulus Turistik Tesisler ve Yat. Tic.
A.Ş. firmasına aitir. İzin alınmadan ve kaynak
gösterilmeden kullanılamaz.
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Ulus Park Beşiktaş İstanbul
+90 (212) 287 03 57-58
Üç Ayda Bir Yayımlanır
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Sok. No: 16 Kağıthane / İstanbul
0212 281 64 48
www.a4ofset.com
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SUNSET FULL MOON PARTY
Dolunayın ve nefis manzaranın keyfini sürmek için
Sunset’te yerinizi ayırın!

1 EYLÜL
ÖZEL KOLEKSİYON

EYLÜL’DEN İTİBAREN

Ünlü İspanyol ayakkabı tasarımcısı Manolo Blahnik’in
küratörlüğünde Londra’daki The Wallace Collection’da
düzenlenen An Enquiring Mind sergisinde, tasarımcının
bugüne kadarki en fantastik tasarımlarına müzedeki paha
biçilmez eserler eşlik ediyor. Sergi, Blahnik’in ikonik
modelleri ile onlara ilham kaynağı olan The Wallace
koleksiyonu eserleri arasında bir diyalog niteliğinde.

6-8 EYLÜL

6-8 EYLÜL

ARTER’DE SERGİ PROGRAMI
Eylül ayında zengin bir programla Dolapdere’deki yeni binasının
kapılarını açmaya hazırlanan Arter’de koleksiyondan ve
koleksiyon dışından toplam yedi sergi eş zamanlı olarak yer
alacak. Programda sergilerin yanı sıra sahne sanatlarından klasik,
çağdaş ve elektronik müziğe, filmden performans sanatı ve dijital
sanatlara kadar pek çok disiplinin yenilikçi örnekleri sunulacak.

YELKEN KUPASI
Türkiye’de kadınlara yönelik ilk ulusal yelken yarışı olma
özelliğini taşıyan Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası bu
yıl dördüncü kez düzenleniyor. Etkinlik, Türkiye Yelken
Federasyonu himayesinde, İstanbul Yelken Kulübü işbirliği ile
İstanbul Caddebostan-Adalar parkurunda gerçekleşecek.
Üç gün sürecek Kupa’da toplam altı yarış yapılacak.
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14 EYLÜL CUMARTESİ

Ekim 2019

STARTER

18 EKİM

17-27 EKİM
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ŞEHİRDE CAZ
Türkiye’nin en uzun soluklu festivallerinden
Akbank Caz Festivali bu yıl da caz dünyasının usta
isimlerini İstanbullularla buluşturuyor. Akbank
Sanat, Aya İrini Müzesi, Babylon, Cemal Reşit
Rey Konser Salonu, Zorlu Center PSM gibi çok
sayıda farklı mekanın ev sahipliği yaptığı festival
kapsamında düzenlenecek konserler arasında Art
Ensemble of Chicago, James Carter's Organ Trio,
Charles Lloyd Sky Trio, Bugge Wesseltoft, Erkan
Oğur ve Friends ile Kokoroko bulunuyor.

14 EKİM

Tiyatro Keyfi, Amy Winehouse'un kısa ama çarpıcı hayatını sahneye taşıyor. İstanbul'un kalbindeki Grand Pera'da dilerseniz bistro masanızda
ikramlarla, dilerseniz içeceklerinizle koltuğunuzda
izleyebileceğiniz, kendinizi canlı rock müzik, tiyatro ve dansın uyumuna bırakacağınız bir eser.

29 EKİM
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75. YIL KONSERLERİ

Dolunaya karşı bir akşam yemeği yemek için Sunset
rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın…

M

CM

PAZAR

SUNSET FULL MOON NIGHT

C

Postmodern Jukebox, Yapı Kredi 75. Yıl Konserleri kapsamında 1920’lerin estetiğini caz ve
swing dokunuşlarıyla Türkiye’ye taşıyor. Amerikalı
müzisyen, piyanist ve aranjör Scott Bradlee’nin
kurucusu olduğu müzik kolektifi, 28 Ekim’de
Ankara’daki Milyon Performance Hall, 29 Ekim’de
İstanbul’daki Volkswagen Arena ve 30 Ekim’de
İzmir’deki Ooze Venue’de olacak. Cazın doğuşuna tanıklık eden 1920'lerden ilham alan Welcome
to the Twenties 2.0 turnesi, dünya çapında 250
şehirde dinleyicilerle buluşuyor.
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BANA AMY DE

Kasım 2019

STARTER

12 KASIM SALI

26 KASIM-1 ARALIK

ÖNEMLİ OLAN
NEREDEN GELDİĞİN DEĞİL
NEREYE GİTTİĞİN.

BMW Motorrad

MAKE LIFE A RIDE.
BMW Motorrad her yolculuğa uygun seçenekleriyle
Borusan Otomotiv Showroom’larında.
Detaylı bilgi için: 0850 252 40 40

Sunset Dolunay Partisi’ni takviminize not ettiniz mi?
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SUNSET DOLUNAY PARTİSİ
BOLLYWOOD VE ÖTESİ

15-16 KASIM

Hindistan’ın renkli kültürünü bir görsel şölene dönüştüren ve
izleyenleri büyülü bir yolculuğa çıkaran Bollywood müzikali
Beyond Bollywood, binden fazla kostüm ve 2 saat 20 dakikalık
cıvıl cıvıl bir dans şöleni vaat ediyor. Rajeev Goswami tarafından
yazılıp yönetilen, Salim-Suleiman’ın müzikleriyle farklı bir boyut
kazanan müzikalle, Zorlu PSM’de Bollywood filmleri dışında
görülmemiş bir teatral deneyime hazırlanın.

10 KASIM’A KADAR

16. İSTANBUL BİENALİ
ALTERNATİF FESTİVAL
İki gün boyunca elektronik, indie ve dans müziklerinden pek çok
performansın dışında yan etkinlikleriyle de ses getirecek MIX
Festival; Apparat, Booka Shade, Ross From Friends, N’TO, The
Radio Dept. ve Isaac Delusion gibi farklı müzik türlerinin önemli
isimlerini bir kez daha Zorlu PSM çatısı altında buluşturuyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, 1987’den bu yana, farklı kültürlerden sanatçılar ve izleyiciler arasında görsel sanatlar alanında
İstanbul'da bir buluşma noktası oluşturmayı amaçlayan İstanbul
Bienali'ni düzenliyor. Bu yıl, Fransız yazar ve akademisyen Nicolas Bourriaud’nun küratörlüğünde 14 Eylül–10 Kasım tarihleri
arasında ücretsiz olarak düzenlenecek Yedinci Kıta başlıklı
bienalde, üç farklı mekanda; Tersane İstanbul, Pera Müzesi
ve Büyükada’da 26 ülkeden 57 sanatçı ve sanatçı kolektifinin
eserleri sergilenecek.

/BMWMotorrad.Turkiye

bmwmotorradturkiye

@BMWMotorrad_TR

Unutulmaz bir
Caeli deneyimi yaşayın!

STARTER

2018 ve 2019 TripAdvisor Mükemmellik Sertiﬁkası'na sahip
Hotel Caeli; etkileyici Wellbeing & Spa tesisleri, özenle seçilmiş
çağdaş sanat koleksiyonu ve gurme mutfağıyla tüm duyularınıza
hitap eden benzersiz bir konaklama deneyimi için sizleri bekliyor.

Bağ Bozumu: 17 Ağustos - 12 Ekim 2019

YENİ VERSİYON

M

oda dünyasında olduğu kadar kozmetik alanında da iddialı olan
Chanel, 2017’de Gabrielle Chanel’in anısına, onun tutkulu ruhunu
yansıtan bir koku yaratmıştı. Şimdi, bu ikonik parfüm güncellendi.
Gabrielle Chanel Essence, yasemin, portakal çiçeği ve ylang ylang gibi
taze notalardan oluşuyor. Ünlü parfümör Olivier Polge imzası taşıyan
Gabrielle Chanel Essence Eylül ayında satışta.
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ZAMAN FILOZOFU
İsviçreli saat üreticisi Audemars Piguet, bu sonbaharda kadınları zamanı
yeniden sahiplenmeye çağırıyor.
17’nci yüzyılın tek ibreli saatlerinden
ilham alan yeni Millenary Frosted
Gold Philosophique, günümüz dünyasının aceleciliğine meydan okuyor
ve sizi kendi temponuzu belirlemeye
çağırıyor. Halihazırda sadece elle
kurmalı saatlerden oluşan koleksiyona eklenen otomatik mekanizmalı
modelin 18 ayar pembe veya beyaz
altın kasa seçenekleri bulunuyor.

İÇERİ BUYRUN
Shangri-La Bosphorus Istanbul, özel günlerini lüks
ve zarafet içinde geçirmek isteyenlere Rolls Royce
Ghost limuzinin de dahil olduğu kusursuz bir
program sunuyor. Dilediğiniz yerden özel şoförlü
Rolls Royce ile alınıp, otelin uzman concierge ekibi
tarafından tavsiye edilen restoranlardan birine
konforlu bir yolculukla ulaşıyorsunuz. Siz bu özel
gün için hazırlanan kokteylin tadını çıkarırken,
Boğaz kıyısındaki yemek masanız hazırlanıyor.
Shangri-La Bosphorus Istanbul’un profesyonel
ekibi gece boyu size unutulmaz bir deneyim
yaşatabilmek için her an yanınızda oluyor.

AYKIRI SESLER
Tarihe yön vermiş, güçlü karakterlerin
mücadelelerinin anlatıldığı 25 kitaplık
Hayır serisi, özgür insanların susturulamayacağının birer kanıtı olan ilham
verici karakterlerle dolu. Çoğu zaman
susturulmak istense de bu aykırı sesler, kitaplar sayesinde yankılanmaya
devam ediyor.

Bahşi Mevkii No: 423 Kumköy Köyü - Eceabat / Çanakkale / Türkiye | T: +90 286 854 8336-37-38 | hotelcaeli.com.tr | stay@hotelcaeli.com.tr

/caeliexperience

#caeliexperience

STARTER

Şu sıralar en trend
destinasyonlardan biri,
Formentera’daki ünlü Molo
47 restoran dahilinde hizmet
vermeye başlayan Riva Privée.
Bu özel alanda yat dünyasının
ikonik markası Riva’nın sunduğu
tüm ayrıcalıkları deneyimlemek
mümkün. Akdeniz’deki en güzel
adalardan birinde, Formentera’nın
en etkileyici bölgesinde
konumlanan Riva Privée’nin
mimarisinde denizin dalgalarından
ve meşhur Riva yatların yumuşak
hatlarından ilham alınmış.
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ÇEVRECİ NAYLON
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S
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ürdürülebilirlik akımının yükselişiyle çevreye duyarlı projeler üreten modaevlerinin
sayısı giderek artıyor. Bu isimler arasında başı çekenlerden Milanolu moda devi Prada,
yeni Re-Nylon girişimini tanıttı. İkonik Prada çantaların geri dönüştürülmüş teknolojik
naylon Econyl ile hayata geçirilmesiyle oluşan kapsül koleksiyon hem modanın hem de
dünyanın geleceğine yatırım niteliğinde. Econyl, okyanuslardan toplanan balık ağı, plastik ve
tekstil lifi gibi atıkların geri dönüştürülmesiyle elde ediliyor.

K

HAZİNE AVI
Cartier’nin eşsiz Art Deco
kreasyonlarından günümüzün en
yenilikçi tasarımlarına yer veren The
Impossible Collection of Jewelry
kitabında mücevher tarihçisi Vivienne
Becker son yüz yılın en dikkat çekici
ve değerli mücevherlerini keşfe çıkıyor.
Assouline’in Ultimate Collection serisine
eklenen kitap, mücevher meraklıları için
gerçek bir hazine niteliğinde.

DOĞANIN YÜCELİĞİ
ŞİŞEDE
Etkileyiciliğini kutsal sayılan öd
ağacından alan Initio’nun yeni
kokusu Oud for Greatness, doğanın
gücünün parfüm dünyasındaki
yorumunu özel bir şişede sunuyor.
Formülde paçuli, misk, taze lavanta,
Hindistan cevizi ve safran yer alıyor.
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ÖZEL ADRES

Kadehimizi dünyanın en iyi
restoranına kaldırıyoruz.

STARTER

SANAT ESERİNİN
KRİSTAL HALİ

Oscar De La Renta

Chloe

Jacquemus

SEZONUN EN İYILERI
Sonbahar-Kış 2019-20 podyumlarında
sezonun öne çıkan 5 çanta trendini
tanıdık. Buna göre, shearling, pelüş, gibi
yumuşacık tüylü dokulara sahip çantalar
ilk sıraya yerleşiyor. Geometrik formlu,
sert materyalli el çantaları, özellikle de
kutu görünümlü olanlar yine önemli yer
tutuyor. Krokodil ya da piton baskılı
egzotik seçenekler ise klasik stil sevenleri
memnun edecek. Son olarak: Mini
çantalar gittikçe daha da küçülüyor. Öyle
ki, sezonun mikro çantaları daha önce
görmediğimiz kadar ufaklar, fonksiyonel
olmasalar da formları çok çekici.

Fendi
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Fendi

Misafirlerini ağırlamak için farklı
bardakların üretilmesi emrini veren
Kral XVIII. Louis, o dönemde bir
moda başlatmıştı. O dönemin
modası bugünün klasiği olarak, 250
yıldan beri aynı kaliteyi koruyarak
üretilen Baccarat markasında
yaşıyor. Kristalin pırıltısını hünerli
tasarımcıların dokunuşu ile devam
ettiren Baccarat’nın ev aksesuar
koleksiyonunda bulunan kırmızı,
mavi, gümüş, dore ve beyaz renkli
tasarımları bulundukları ortama
ihtişamlı bir görünüm kazandırıyor.
Markanın Türkiye distribütörlüğünü yapan BMS A.Ş’nin Etiler’deki
mağazasına uğrayarak renkli kristal
ürünler ve avizeler hakkında detaylı
bilgi alabilirsiniz.
0 (212) 263 64 06

Dünyanın en iyi restoranlarının seçildiği “The World’s 50 Best Restaurants“ organizasyonunun
2019 yılı birincisi 3 Michelin yıldızlı Mirazur’u ve değerli şefi Mauro Colagreco’yu tebrik ediyoruz.
Nude olarak Mirazur’un tercihi olmaktan gurur duyuyor ve bu eşsiz restoranın her masasındaki
keyifli anlara eşlik eden Stem Zero kadehlerimizi, bu büyük başarı için kaldırıyoruz.

STARTER

SİHİRLİ
SONBAHAR

BİR KLASİK

RETRO GÖSTERİŞ

A

merikalı tasarımcı ve seramik sanatçısı
Jonathan Adler, retro formları canlı renklerle buluşturduğu Art Deco tasarımlarıyla
tanınıyor. Misyonunu ise; “Zamansız şıklığa
sahip mobilya ve aksesuarlarla hayata modern
Amerikan gösterişi katmak” olarak tanımlıyor.

Leonardo DiCaprio, Quentin
Tarantino’nun son filmi Once Upon
a Time in Hollywood’da Chopard
Classic koleksiyonundan bir saatle
kamera karşısına geçti. Filmde,
DiCaprio, Chopard Classic koleksiyonundan elle kurmalı, 18 ayar
sarı altın bir saat takıyor.
Chopard daha çok ‘kırmızı halıların
mücevhercisi’ olarak bilinse de
Colin Firth, Christoph Waltz ve
Richard Madden gibi çok sayıda
dünyaca ünlü aktör hem özel
hayatlarında hem de sinema filmi
çekimlerinde markanın ürettiği
saatleri tercih ediyor.
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Swarovski, yeni koleksiyonu Tarot
Magic için ilhamını tarotun sihrinden ve astrolojinin gizeminden
alıyor. Dünyanın dört bir yanındaki kadınlara pozitif enerji ve güç
katması için tılsımlı sembollerin
izinde şekillenen koleksiyon,
mistik ve astrolojik motifleri
kristallerle ışıldayan tasarımlarda buluşturuyor.

YENİ TAKVİM

KUTLAMALARA ÖZEL

P

aşabahçe, Amore serisi ile son yıllarda dikkat çeken ‘kendin yap’ trendini
sofralara taşıyor. Sunumlara farklı bir soluk getirmeyi hedefleyen Amore
serisinde tasarımların gövde kısmında yer alan boşluklar etiket, ip, kurdele
gibi kullanımlara uyum sağlıyor ve masalar yaratıcılıkla renkleniyor.

PARİS’TEN
MANZARALAR
Boucheron’un yeni yüksek
mücevher koleksiyonu
Vu du 26, ilhamını Işıklar Şehri
Paris’in manzarasından alıyor.
Bu manzaranın merkezinde
ise tabii ki, renovasyondan
geçen Place Vendome’daki
Boucheron butiği bulunuyor.

Pirelli’nin artık efsaneleşen ve her yıl
merakla beklenen takviminin İtalyan
fotoğrafçı Paolo Roversi tarafından
hazırlanan 2020 edisyonunun kamera
arkası görüntüleri ortaya çıktı. 2020
teması “Juliet’i Aramak” olarak belirlenen
takvim için Roversi, “Ben hala Juliet’imi
arıyorum ve tüm hayatım boyunca da
arayacağım. Çünkü Juliet bir rüya” diyor.
Eserlerinde zamanı askıya almış hissi
veren Roversi’nin farklı kültür ve ülkelerin
aktrislerini ve şarkıcılarını içeren projesi,
ipucunu Shakespeare draması ve kadın
kahraman tarafından somutlaştırılan sevgi, güç, gençlik ve güzelliğin kesişiminden alıyor. Çekimleri Paris ve Verona’da
gerçekleştirilen takvimin temasında yer
alan Juliet rolü için ise 9 ünlü isim seçildi; İngiliz aktrisler Claire Foy, Mia Goth
ve Emma Watson, Amerikan aktrisler
Indya Moore, Yara Shahidi ve Kristen
Stewart, Çinli şarkıcı Chris Lee, İspanyol
şarkıcı Rosalia ve Fransız-İtalyan sanatçı
Stella Roversi.
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MONOGRAM
2019-20 Sonbahar-Kış sezonunda, geçtiğimiz yıllarda sokak stilinin yükselişiyle trend
listesine giren logomanya akımının yerini monogram baskılar alıyor. Şimdi, mesaj
taşıyan sloganlar yerine, yüksek modanın ve lüksün temsilcisi olan köklü modaevlerinin
simgeleri olan monogramlar özellikle aksesuar koleksiyonlarında başrolü üstleniyorlar.

YAZ SONRASI
TAZELEYİCİ BAKIM

F

ransa’nın dermokozmetik anlayışı
ve Güney Kore’nin bitkileri ile
geliştirilen Jowaé’nin nemlendirici
yüz bakım serisi, cildin yaz boyu
maruz kaldığı güneş, kum, deniz
etkilerine karşı yenileyici ve tazeleyici
seçenekler sunuyor. Doğal içerikleri
ile sıcak, su kaybı, deniz ve güneş
gibi çevresel faktörlerden yorulan
cilde yeni enerji kaynakları sağlarken,
aynı zamanda onu kış soğuklarına
hazırlıyor.

Değerli ve yarı değerli taşları
beklenmedik kombinasyonlarda bir
araya getiren Bvlgari şimdi de karizmatik Romalı mücevher markası
kimliğinden aldığı ilhamla en sevilen
Serpenti mücevher saatlerinden
üçünü yeni tasarımlarıyla sunuyor.
Yüzlerce yıldır ametistin çeşitli
nitelikleri ve anlamları olduğuna inanılıyor. Güven, sezgi ve spiritüellik
ile ilişkilendirilen ametist, korunma
ve zihni sakinleştirme amacıyla
kullanılıyor. Bvlgari’nin ametist aşkı
ise uzun zamandır devam ediyor.
Mücevher markası, imza kesimleriyle şekillendirdiği ametistleri altın,
pırlantalar ve diğer değerli taşlarla
kombine ederek çarpıcı parçalar
yaratmayı sürdürüyor. Yeni kapsül
koleksiyonda yer alan saatler,
Serpenti’nin üç farklı yüzünü ve
feminenliğin üç yorumunu temsil
ediyor. Serpenti Amethyst koleksiyonu yılanın sonsuz yenilenmesini
ve Bvlgari tasarımlarına ilham veren
sınırsız yaratıcılığı yansıtıyor.
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AMETİST İKONLAR

STARTER

Havada Sonbahar Kokusu

BOND NO.9 GOLD COAST

LANCÔME IDÔLE

Sonbaharda şehir sokaklarına hakim
olan ruhtan ilham alan Bond No.9,
gül, kayısı ve kırmızı elma notalarıyla
cesur ve yumuşak bir koku.

Markanın son parfümünde başrol
güle ait. Ona taze ve ferah yasemin,
vanilya ve misk notaları eşlik ediyor.

YSL, LIBRE EAU DE PARFUM

GUCCI,
MÉMOIRE D’UNE ODEUR

Lavanta, misk ve portakal çiçeği
notalarıyla sıcak ve çiçeksi kokuları
sevenler için ideal bir koku.

Vanilya, bal ve turunçgil notaları
içeren bu uniseks parfüm, çiçeksi,
temiz ve hafif bir kokuya sahip.

MAISON FRANCIS KURKDIJAN
AMYRIS EXTRAIT DE PARFUM
Meyvemsi çiçek notalarının ön
planda olduğu parfüm, Floransa’nın
zambaklarıyla mutluluk uyandırıyor.

BULGARI, LE GEMME CORALIA
Marco Polo’nun efsanevi Doğu’ya
yolculuklarından esinlenen Le Gemme,
pembe biber, mandalina ve misk
notalarını birleştiriyor.
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YENI SEZONUN RUHUNU YANSITAN EN YENI PARFÜMLER, DUYULARI HAREKETE GEÇIREN
SICAK NOTALARIYLA SONBAHAR MELANKOLISINE MEYDAN OKUYORLAR.

GEOMETRİ DERSİ

D

ünyaca ünlü markaların özel tasarımları yaşam
alanlarına sofistike dokunuşlar katmaya devam
ediyor. Onlardan biri de Missoni Home. İkonik
desenleri ile öne çıkan İtalyan modaevinin enerjisini
evlere taşıyan canlı renk ve desenlerdeki yeni
koleksiyonunda çam ormanlarının ve denizlerin ferah
tonlarından ilham alan suluboya efektli saten yastıklar,
rengarenk bahar çiçekleriyle bezeli kırlentler, silindir ve
köşegen formlu puflar, Missoni desenli pastel tonlarda
kilimler, mavi-yeşil tonlarda batik desenli kilimler gibi stil
sahibi seçenek yer alıyor.
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TARIHI DEĞIŞTIREN ÇIFTLER

A

ssouline Yayınevi, yeni kitabı Creative Couples:
Collaborations That Changed History ile ilham verici ve
çığır açan isimlerin hayatlarını bu kez yaratıcı çiftlere
odaklanarak ele alıyor. Efsanevi ressamlar, film yapımcıları,
filozoflar, asiller… 2015 tarihli Visionary Women adlı çok satan
kitabıyla tanınan yazar Angella Nazarian’ın imzasını taşıyan
eserde, birbirlerini motive eden, birlikte çalışan ve diğerlerinin
yaşamlarına birlikte dokunan 15 ünlü çiftin hikayesi anlatılıyor.
Her metin, çiftin her ikisinin de geçmişini, birbirlerini nasıl
etkilediklerini ve onları daha güçlü kılan şeyleri, tarihsel kilometre
taşları ve kültürel değişimi yansıtan detaylarla sunuyor.
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öyle keyifli biri ki; yaklaşık iki buçuk saat
sohbet ettik ve bize kendi ürettiği coffee
table ile kahve ikram etti. Benim de bu işi
yaptığımı ve mağazamı öğrenince ‘Acaba biz
bir satış noktası olur muyuz?’ diye birlikte
düşündük. Satışta olan diğer sanat eserlerini ve sanatçıları isimlerini görüp sanata
verdiğimiz değeri anlayınca, bize deneme
olması için bu ürünlerden bıraktı. Kısa
sürede siparişleri yetiştiremez hale geldik,
müşteri kitlemiz ile çok güzel örtüştü ve ikinci adım olarak Kezban for All About Design
isimli koleksiyonu çıkardık, bu işbirliği bizi
bambaşka bir noktayada taşıdı.
Bu sene Contemporary İstanbul’da
beraber standımız bulunuyor. Koleksiyona
ait; tabak, kahve fincanı ve yeni sürprizimiz
olan küllük koleksiyonunu fuarda tanıtmayı
hedefliyoruz.’

Sanat
Her Yerde!
ALL ABOUT DESIGN TASARIM MAĞAZASININ
SAHIBI, İÇ MIMAR İREM BOYSANOĞLU VE SANATÇI
KEZBAN ARCA BATIBEKI’NIN ORTAK PROJESI
OLAN VE BATIBEKI ESERLERINI YANSITAN ÜRÜNLER
SANATI FONKSIYONEL ALANA TAŞIYOR...

All About Design üzerine
‘Yaratıcılığın; tasarlayacağınız alanda geçirdiğiniz zaman ile geliştiğine çok inanıyorum. Dekorasyon dünyasında belli bir tecrübe
kazandıktan sonra, ev ya da ofis mimarisi için her şeyi kolaylıkla
bulabileceğiniz bir concept mağazayı hayata geçirmek istedim.
Mağazamızda aynı zamanda mimari ofis olarak hizmet verip iç
mekan tasarım ve uygulama projelerini de gerçekleştiriyoruz.
Özellikle eğitim hayatım boyunca algılarım çok açıktı; ilgi
duyduğum konuyu sonuna kadar sindirerek öğrendim. Oğlumu
yetiştirirken de aynı şekilde yönlendirmek istiyorum çünkü böyle
bir öğretinin ömür boyu kişide kaldığına inanıyorum. Bugün belli
bir stil ve zevke sahip olduğumu düşünüyorsam; bunu gördüğüm

ya da okuduğum şeyleri doğru algılayarak
yan yana getirmeme bağlıyorum. Hobimi,
en sevdiğim ilgi alanımı profesyonel bir işe
çevirdiğim için şanslıyım, yine de her gün
aynı disiplin ve özveri ile çalışıp, kendimi ve
markamı geliştirmek için çaba sarfediyorum.
Mağazamızda Taschen, Rizzoli, Phaidon
gibi markaların kitapları mevcut. Kendi
üretimimiz mobilyaların yanı sıra sipariş ile
projesini yürüttüğümüz evler için ithal mobilyalar getirtiyoruz. Burhan Doğançay’a ait
Aubusson halısını kendi adıma topluyorum,
iki adedi de mağazamızda bulunuyor.

Kezban Arca Batıbeki ile
yolumuzun kesişmesi
Kezban Hanım’dan bir eser almak için ortak
bir arkadaşım vesilesi ile atölyesine gittim,

KEZBAN ARCA BATIBEKI
‘İrem Boysanoğlu ile ortak bir
arkadaşımızın eşliğinde atölyeme
geldiklerinde tanıştık. Hani bir anda
kimya tutar ya işte öyle bir başlangıç
yaptık. Öncelikle sehpalarımı All
About Design’ın Showroom’unda
sergiledik ve çok sevildi. Hem kendi
evine hem de arkadaşlarına hediye
olarak yedi-sekiz tane alanlar var.
Ardından İrem Hanım resimlerimin
supla ve duvar tabağı formatına
da yakışabileceğini düşündü, ben
de onayladım ve hemen üretime
başlandı. Çok iyi bir baskı ve canlı
renklerle tam da istediğimiz gibi
bir sonuç aldık. Sonrasında kahve
fincanları geldi. Şimdi ise sırada
Contemporary Istanbul var.
All About Design Tasarım standında;
edisyonu azalan önceki sehpalarımın yanı sıra ilk kez kullandığım
görsellerden ürettiğimiz yeni sehpalarımız, supla ve duvar tabakları,
fincanlar ve tamamen yeni üretim
küllüklerimiz yer alacak.’
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Prada

Off White
Erdem

Tory Burch

Cabana
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Mudo
Concept

Prada

La Doublej

Linens

BOTANİK SEÇKİ

For Restless
Sleepers

S
Tabak,
Pip Studio,
Beymen

Pip Studio,
Beymen

Etro

adece çiçekler değil, tomurcuklar,
irili ufaklı yapraklar, dallar, botaniğe
dair her şey modaya değil, modern
dekorasyon objelerine de hayat vermeye
devam ediyor. Önceki yıllarda daha
çok yaz mevsiminde görmeye alışkın
olduğumuz bu desenler artık sonbahar ve
kış sezonunda da bizlerle.
Tek bir bitkinin büyük desen
olarak kullanımının ön plana çıktığı kış
çiçeklerinde yoğun renkler dikkat çekiyor:
Bordo tonları, koyu yeşiller ve lacivert
gerçekten de tam mevsime uygun bir
atmosfer yaratıyor.

Thornton Bregazzi

Silvia Furmanovich

Alice
Temperley

SUNSET
BRASSERIE’DE

Bir Şeyler
Oluyor!
SUNSET BRASSERIE’NIN DÜMENINDE BUNDAN
BÖYLE MARKA DANIŞMANI MURAT TUFAN YER
ALIYOR. BRASSERIE’DE FARKLI DAVETLER
TAKVIMI YARATAN MURAT TUFAN’I YAKINDAN
TANIMAYA NE DERSINIZ?

H

içbir şey tesadüf değil gerçekten.
Küçüklüğümden beri güzel olan her
şeye; yemeğe, kılık-kıyafete, dekorasyona çok meraklıydım. Ne okuyacağıma
karar verme aşamasında, bütün bunları tek
bir çatı altında toplayan dal olarak gördüğüm otelcilik okumaya karar verdim. Otel;
müzik, dekorasyon, işletme, personelin
giyimi, yeme-içme, kısacası hayata dair her
alanı kapsayan bir paket ve müthiş ilgimi çekiyordu. Bu şekilde Bilkent Üniversitesi’nde
Turizm ve Otelcilik okudum. Ardından, Sheraton otelinde en alt pozisyondan başlayıp
farklı birimlerde çalıştım. Orası benim için
ikinci bir üniversite oldu. İşle birlikte yurtdışı
seyahatlerim yoğunlaştı, böylece çok farklı

yerleri deneyimleme imkanını erken yaşta
buldum.
97 senesinde önemli bir ödülü almak
için Sheraton tarafından Miami’ye gönderildim. Miami’de Delano otelinin açılışına
denk gelmemle, Ankara’daki sırça köşküm
yerle bir oldu! Açıkçası vizyoner kelimesinin
anlamını ilk defa orada tam olarak anladım.
Dönüşte, bende tarifsiz bir mutsuzluk ve
hayal kırıklığı baş gösterdi, çünkü dünyada
çok farklı çalışmalar yapıdığını görünce,
kendi dünyam bana yetmemeye başladı. Bu
noktada İstanbul’a taşınmayı düşünmeye
başladım. Ancak, var olan büyük markaların
hiçbirinde çalışmak beni heyecanlandırmıyordu. Tam bir çıkış noktası aradığım anda,

büyük şans eseri dost ortamında Ardıç
Gürsel ile tanıştım. Kendisi bana, Bodrum’da
yapmak istediği butik otel projesinden
bahsetti ve beraber çalışmayı teklif etti.
Hakikaten çok keyifli şekilde çalışmaya başladım, zaten otelin açılışı da çok ses getirdi,
zira o dönem için çok farklı ve alışılmamış
bir projeydi. Aynı zamanda, Bodrum’un
dünyada gönüllü tanıtım elçisi olan Ahmet
Ertegün ve Leyla Umar gibi isimlerin de çok
desteğini aldım. Şimdilerde “networking”
dediğimiz olgunun önemini anlamaya başlamıştım. Zaten dünyanın farklı noktalarından
insanların hayatıma girmeye başlaması da
yine bu döneme denk gelir.
Geçenlerde yabancı bir işadamıyla

sohbet ediyordum. Bana dedi ki; “Özellikle
bu tip renkli bir iş yapanlar için üç şey çok
önemlidir: Yaratıcılık, heyecan ve network.
Gerçekten de öyle. Özetle, 2000 yılında
The Marmara markası bana çok büyük bir
artı sağladı.
Ardından, Türkiye’nin ilk tasarım oteli
olan Hillside Su otelin açılışını yaptık. İşte
bunlar sayesinde “ilkleri yapan” olarak
tanınmaya başladım.
Bu iki otel projesi ile birlikte, yurtdışından gelen misafirlerle, farklı bir insan
skalasını karşımda buldum. Moskova’dan
Londra, Manhattan’a kadar PR ajanslarıyla
çalıştığımız için, ülkelerin farklı dinamiklerine hakim oldum.
Ardından dört yıl boyunca Sahir Erozan
ile birlikte Maça Kızı’nı yönettik ve daha
global bir hale dönüşmesini sağladık. Tüm
bu dönem hem keyifliydi hem de bana çok
şey kattı.
Bu projelerden sonra, Caresse Hotel,
Palmalife, Ida Blue gibi hoş markalarla
beraberliklerimiz oldu. Otel öyle bir daire
ki; bunun içinde en önemli noktalardan biri
eğlence ve yiyecek-içecek alanları. Eskiden
“otel restoranları sıkıcıdır” diye bir düşünce
vardı ama son 10 yılda bu değişti. Ancak
yine de İstanbul’un markası, imzası olmuş
mekan sayısı hala çok az. Bir marka olmayı
başarmış mekanların en önemlilerinden biri
Sunset. Düşünsenize, Sunset bu sene 25.
yılını kutluyor! Gençken önemini keşfettiğim
vizyoner kelimesi Barış Tansever’i tanımlıyor: 25 yıl önce burayı yaratıp, yıllar boyu
bu sürekliliği sağlayarak çok kıymetli bir
marka yaratmış oldu.
Marka evliliklerine çok inanırım. Bu tür
hoş mekanların içine artık sanat, başka
sektörlerdeki lüks markalar da konumlanıyor. Burada örneğin suplalardaki Burhan
Doğançay çizimleri yer alıyor ve hepsi bir
bütün olarak marka değerini de artırıyor.
Misafirler de bu tip çalışmalara daha fazla
saygı duyuyor.

YOLUMUZUN KESİŞMESİ...
Arkadaşım olan Ebru Tansever vasıtasıyla,
Barış Tansever ile aklımızdaki fikirleri paylaştık. O sohbetin sonunda bir araya gelip
işbirliği yapmaya karar verdik. İnsanın sahip
olduğu lokal ve global network’ü rahatça
paylaşabilmesi anlamında güzel bir beraberlik oldu. Sunset hem kapasitesi itibarıyla
büyük bir mekan, hem de alt markaya sahip
olmasıyla; Brasserie Sunset’in önemli nok-

talarından biri. Marka danışmanı olmamın
yanında, Brasserie’nin işletmesi anlamında
Sunset ile işbirliği yapıyoruz.

lokal müdavimlerle bir araya getirmek çok
hoş olacak.

BRASSERIE’DE BİZİ
NELER BEKLİYOR...

İstanbul’da özlenen bir atmosferi yaratmaya
çalışıyoruz. Amacımız Sunset’in sürekli müdavimlerinin geleceği, birbirlerini tanıyan misafirlerin rahat edeceği bir ortam yaratmak.
Bu zaten Sunset markasının yapısında olan
bir durum, ama bunu biraz daha özelleştirip Brasserie’de insanların kendilerini bir
mekana ait hissetmesinin önemini yeniden
gündeme getirmek istiyoruz.

Sunset’in zaten 25. yılı olmasından dolayı,
önümüzdeki dört ay için çok hareketli bir
event takvimi yarattık, özel projeler zinciri
hazırladık. Brasserie’de, İstanbul’da yaşayan, birbirini tanıyan insanların bir araya
gelebileceği bir ortam yaratmayı hedefliyoruz. Eskiden bir restoran veya kulübe
gittiğinizde herkes tanıdık olurdu; işte bunu
yeniden ortaya çıkarmak arzumuz.

BRASSERIE SAATLERİ...
Öğle saatlerinden itibaren Brasserie’de
hayat var. Öğle yemeği ile canlılık başlıyor.
Ardından barda sohbetler eşliğinde akşamüstü içkisi ile network ortamı yaratıyoruz.
Akşam yemeği sonrasında ise farklı DJ’lerin
müzik yaptığı bir kulüp atmosferi bizi bekliyor. Bunlar zaten markanın bugüne kadar
yapmış oldukları. Bundan sonrasında ise
daha fazla hareket kazandırmayı hedefliyoruz. Zaten İstanbul’daki uluslararası
etkinliklerle sezon oldukça erken başlıyor.
Yurtdışından gelecek değerli misafirlerimizi,

BRASSERIE’NİN FARKI...

ÖZEL DAVETLER İÇİN...
Sunset’in Brasserie bölümünde, öğle,
akşamüstü veya akşam özel butik davetlerin yapılacağı hoş bir ortam var; peyzaj
düzenlemesi, dillere destan manzarası ve
lezzetleri ile misafirleri kavrayan, sıcak bir
ortam sunan bir mekan burası.

MÜZİK...
Bir mekandaki eğlence katsayısı, müzik volümünün artmasıyla eşdeğer algılanıyor. Oysa
bu büyük yanlış. Siz misafirlerinizle sohbet
edebilmenin keyfini çıkarabilmelisiniz. Bu keyif için dozunda ek faktörler olmalıdır. Müzik
de doğru ve dozunda olduğunda hoştur.
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liforniya şaraplarını Fransız şaraplarından
daha üstün bulan 1976 Paris tadımı şarap
dünyası için ne idiyse, Whisky Magazine’in bu yılki tadımı da viski için o” diye
yorumlayacaktı. Dünyanın dikkatini Japon
viskilerine çeken bu ödülden sonra, arkası hızla geldi…

MEHMET YALÇIN

Japonların bu başarılarının ardından,
geçtiğimiz günlerde viski dünyası yine
bir Asya viskisinin ardı ardına kazandığı
büyük ödüllerle çalkalandı. Bu kez bir
Tayvan viskisi pek çok dalda ipi göğüsledi. Kavalan’ın iki çeşidi “İskoçya harici
dünyadaki en iyi malt viski” seçildi, farklı
yarışmalardan da altın ve gümüş madalyaları boynuna dizdi. Viski yazarı Jim
Murray’in Whisky Bible kitabında da 100
üzerinden 95 puana layık görüldü.
Tropikal iklim kuşağında yer alan ve
aşırı sıcak iklimi dolayısıyla viskinin İskoçya gibi soğuk ülkelere oranla iki-üç kat
daha hızlı olgunlaştığı Tayvan, bu doğa
avantajını hırslı bir mükemmeliyetçilikle
birleştirdi, İskoçya’dan en iyi imbikleri,
İspanya ve Amerika’dan da en iyi fıçıları
ısmarladı ve birkaç yıl içinde “dünyanın en
hızlı büyüyen viski markası”nı yaratmayı
başardı.
Asya’nın devi Hindistan da bu aralar
boş durmuyordu. Gerçi dünyanın en çok
satılan 100 içkisi arasında Bagpiper adlı
bir Hint viskisi de bulunuyor ve milyonlarca litre yapılıyordu ama bu viski ne
ihraç ediliyor, ne de ciddiye alınıyordu.
Zaten Hintliler taklit ve hileli içki üretimiyle
sabıkalıydı, ürünlerinin çoğu içkiden çok
temizlikte kullanılan ispirtoları andırıyordu.

VISKININ ÖNCÜSÜ
İSKOÇLAR’IN TAHTI
SARSILIYOR, JAPONYA’DAN
HINDISTAN’A ASYA VISKILERI
YÜKSELIYOR. O KADAR KI,
JAPON VISKI DEVLERI İSKOÇ
ÜRETICILERI SATIN ALIYOR…

Viskinin
“beyaz cazcılar”ı
“Ü

stad, Japon viskilerinin yükselişi için ne diyorsunuz?”
Single malt’ları dünyaya tanıtarak viskinin yeni altın çağını başlatan ünlü viski yazarı Michael Jackson’a Boğaz
kıyısındaki öğle yemeğinde bunu sorduğumuzda, gülümseyerek şu
cevabı vermişti:
“Olabilir tabii… Biliyorsunuz caz zencilerin müziğidir ama çok iyi
beyaz cazcılar da var. Tıpkı onlar gibi, iyi Japon viskileri de neden
olmasın?”
Bu sohbetin üzerinden sonraki 12 yıl, 2007’da kaybettiğimiz
Michael Jackson’ı yaşasaydı hayli şaşırtacak bir hızda geçti. Japon
viskileri “marjinal bir fantezi” olmaktan çıkıp tüm dünyayı fethetti. O
kadar ki, büyüyen Japon viski endüstrisi İskoç ve Amerikan viski
devlerini bile satın alır hale geldi. İskoçya’nın en saygın damıtımev-

lerinden Bowmore ile ABD’nin viski devi Jim Beam, Japon viski
üreticisi Suntory’nin bünyesine katıldı. Japon viskileri artık müzayedelerde bile kapışılıyor, Rolling Stones gibi ABD’nin efsane grupları
dahi yıldönümlerini adlarına çıkarılan Japon viskileriyle kutluyor.
New York’un kalbi Times Square’deki bir zamanlar izleyeni gülümseten Japon viskisi reklamları, şimdilerde hayranlıkla seyrediliyor.
Kuşkusuz, bu noktaya da bir anda gelinmedi. İlk büyük şok,
2001 yılının Mayıs ayında yaşandı. İngiltere’de yayımlanan Whisky Magazine’in ağırlıkla viski üreticileri ve tadımcılarından oluşan
profesyonel jürisi, körlemesine tadımla her yıl olduğu gibi dünyanın
en iyi viskilerini belirlemişti. Ve bu yarışmanın tarihinde ilk kez, çoğu
İskoç üyenin oylarıyla, bir Japon viskisi -Nikka Taketsuru- “Dünyanın en iyi viskisi” seçilmişti... Üstad Michael Jackson, sonucu “Ka-

İşçiliğin ucuz olduğu
Hindistan’da viskiler
tek tek gözle kontrol
ediliyor.

Tayvan viskisinin
başarısının ardında
Dr. Jim Swan gibi
efsane bir damıtımcı
yatıyor.

Ya İskoçya’dan dökme malt viski getirtip
kendi ucuz alkolleriyle harmanlıyor, ya
da daha kötüsü tahıl alkolüne malt özütü
ekleyip “malt viski” adıyla pazarlıyorlardı.
Böyle bir ortamda atağa kalkan
ülkenin uluslararası standartlardaki ilk
saygın malt viskisi Amrut, ard arda dünya
çapında viski ödülleri kazandı. Bangalore
eyaletinde, bin metre rakımdaki Amrut damıtımevi olgunlaşmayı hızlandıran sıcak ve
nemli iklimin ve yumuşak memba sularının
avantajıyla sıkı viskiler çıkarıyor. İçinde
daha önceden Şeri, Porto ya da turba isli
viski yıllanmış pahalı fıçılar kullansa da,
hammadde ve işçilik maliyetinin ucuzluğuyla fiyat-kalite dengesine oynuyor.
Kısacası, viski dünyasında artık bir
Asya gerçeği de var. Bu gidişle asırlardır
markasını söylemeden viski ısmarlayan
müşterilerine “Scotch or bourbon, sir?”
diye soran barmenler, buna “Asian”
kelimesini de ekleyecekler.
Kuşkusuz bu satırları okuyanlar
arasında abarttığımızı düşünenler de
olabilir. İlk fırsatta Sunset’in zengin barına dirseklerini dayayıp, bir Yamazaki,
Kavalan veya Amrut ısmarladıklarında,
fikirlerinin değişeceğine eminiz…
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Hindistan ve Tayvan da atakta
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YENI MEKANLAR İSTANBUL
TIPS FROM SEMI
SEMI LICHY

B

u yıl 57.si düzenlenecek
New York Film Festivali
heyecanı şimdiden şehri
sarmış durumda. ABD’nin
en önemli film festivallerinden biri olan etkinliğin açılış
gecesi ünlü yönetmen Martin
Scorsese’nin The Irishman
filmi ile gerçekleşecek.
27 Eylül-13 Ekim arası.

YAZ MEVSIMI SONLANIRKEN
ŞEHRE DÖNÜŞ DE
TAMAMLANMIŞ OLDU.
BUNUNLA BIRLIKTE
YENI MEKANLAR
YÜZÜNÜ GÖSTERMEYE,
MEVCUT OLANLAR
ISE YENI TRENDLERLE
ŞEKILLENMEYE BAŞLADI.
GELİN HEP BERABER HEM
BU YENILIKLERE HEM DE
KLASİKLERE BIR GÖZ
GEZDIRELİM.

SMELT & CO

K
2020 TRENDLERI

LOTUS
ÇEKIRDEĞI

N
NEW YORK’TAN
BIR YENI MEKAN

Z

amanının en iyilerinden, hepimizin mutlaka
duyduğu veya uğradığı yılların Pastis’i
geri döndü! Ve meşhur aydınlatmaları
halen yerinde duruyor. Bu aydınlatmalar Keith
McNally’e ait, restoran dokunuşu ise Stephen
Star imzasını taşıyor. Yıllar evvel öğle saatleri
gittiğimde bile yer bulamazdım ve sanırım şimdi
aynı popülerlik yakalanmışa benziyor. Fransız
brasserie menüsünün aşağı yukarı aynı şekilde
korunduğunu da not düşelim.

elumbo nucifera cinsindeki bir bitkinin tohumu
olan nilüfer çekirdeği, Asya
mutfağında ve geleneksel
tıpta çokça kullanılıyor. Çoğunlukla kurutulmuş, kabuklu
halde satılan tohumlar, zengin
protein, B vitamini ve mineral
kaynağı. Bu nadide çekirdek
artık bir nevi patlamış mısırı
andıran şekilde tüketiliyor.
Tercih edilme sebebi, sağlıklı
olması. Dikkat, bağımılısı olabilirsiniz!

B

iz yeni trendlerin peşinden koşmaktan yorulmayınca, üreticiler de
yeniliklere olan tutkumuzu beslemenin yolunu buluyor. 2019’da
hepimizin peşinden koştuğu en büyük trendlerden biri kolajendi. Sağlıklı
içeceklerin inanılmaz ön planda olduğunu biliyoruz. Süper tozlar ile yapılan
içecekleri, alkali suları bu listede sıralayabiliriz. Hindistan cevizi suyu da bu
örneklerden biri ancak artık hindistan cevizi suyunu kolajenli içeceğiz, trend
bu. Yani içerek güzelliğimize güzellik katacağız! En güzel örneği ise “Coco
Luxe” markasının yeni içeceği “Açai’li, Kolajenli Hindistancevizi suyu”.

ombucha’ları ile adını duyuran bu
Balat mekanı, adını İngilizcede gümüş
balığı anlamına gelen ‘smelt’ kelimesinden alıyor. İstanbul’da günden güne genç
şefler bu tarz mekanlar açıyor; gastronomimiz için harika bir gelişme! Geleneksel
lezzetleri modern şekilde yorumlayan bu
gastrobarın yemekleri kadar dekorasyonu,
mutfağın konumlaması da ilginç, hatta
tabir-i caizse tam “Instagram’lık”.

GELENEKSEL

G
OAT MILK

Y

ulaf sütü kasıp
kavuruyor Amerika’yı.
Baristaların vazgeçilmezi,
sütün alternatifi oldu bile.
Hatta öyle ki soya sütü ve
badem sütü “biz buraların
kralıyız” diye düşünürken
neye uğradıklarını şaşırdılar!
Firmalar ürünlerini
çıkarmaya başladı ve pahalı
olmasına rağmen kapış
kapış gidiyor. Yakındır
raflarda görmemiz.

eleneksel olmadan yenilik zaten olmaz, ikisi birbirini tamamlıyor bence.
1901’de kapılarını açan Pandeli kapandığında hepimiz üzülmüştük. Pandeli’nin
tekrar hayata geçmesi İstanbul için de
önemli; geleneksel olanı korumalıyız. Menüde yer alan yaprak ciğer, kuru dolma,
hamsi mücver, kağıtta levrek, dönerli patlıcan böreği tarih değildir de nedir? Tekrar
açılan Pandeli’ye mutlaka gidin derim.
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çok çabuk eskir, yıpranırız. Gecedeki rejenerasyon;
eski hücrelerin bulunup, yok edilip yerine yenilerinin konmasını içerir. Bu tamir işleri en çok uykuda
ama açken olur. Yani sirkadiyen iç saat gece gıda
tüketilsin istemez. Bu saatler sindirim zamanı değildir. Ama bir şeyler yendiğinde bu işleyiş bozuluyor.
Gövdeye besin girdiği anda, sirkadiyen sinyaller
dinlenme ve rejenerasyondan sindirme moduna
geçiyor. Zaten sirkadiyen beslenme ile anlatmak
istediğim bu biyoritmimizdir. Güneş ışığının daha
fazla olduğu gündüz saatlerinde hücreler besinlerin
enerjisini yakmaya daha müsaittir. Gece karanlıkla
birlikte yakmak yerine kilo olarak depolamaya uygundur. Ancak biz yapay ışıkla hem daha geç uyuyoruz hem de besini daha geç saatlerde alıyoruz.
Yani aslında sağlık sorunları işlenmiş yiyecekler dışında, bu ritmin dışında yemekle ilintili. Sadece kilo
kaybetmek için değil, tüm hastalıklardan iyileşmeler
için de gece açlığı ve gece uykusu ikilisi önemlidir. Çünkü hücre biyolojisi böyledir ve milyonlarca
yılda oluşmuş bu mükemmel biyolojik ritim ile son
birkaç yüzyıldır inatlaşmamız bize çok sayıda ve
giderek artan hastalıklar olarak ödetilmiştir. Özetle
konu yemek yemek ise, iç saatlerimiz gece yemeye
uygun değildir. Konu burada kilo ya da kalori değil.
Sonuçta biyolojik saatimiz var ve buna uygun
beslenmeliyiz.Sağlıklı beslenme dediğimizde eksik
kalan kısmı ekledik: Zamanlama.

Bildiklerinizi
Unutun!
KISA SÜRE ÖNCESINE KADAR KALORI HESABI
YAPIYORDUK; BESLENMEDEKI EN BÜYÜK ÖLÇÜT
KALORI SAYILIYORDU. BIYOKIMYA UZMANI
DR. AYŞEGÜL ÇORUHLU BIZE YEDIKLERIMIZ
KADAR ZAMANLAMANIN ÖNEMINI AÇIKLAYIP,
SIRKADİYEN RITME UYGUN YAŞAMANIN ÖNEMINI
VURGULAYINCA, HESAPLAR ALT-ÜST OLDU!

Sizi kitaplarınızdan tanıyoruz. Ne yendiği
kadar ne zaman yendiğinin önemini
vurguluyorsunuz. Dünyada da bu yönde
bir eğilim var. Bu zamanlama meselesini
nasıl açıklarsanız?
İnsanlar yani ‘human species’ ve diğer
canlı türlerinin tümü biyolojik bir ritmi takip
etmek zorundalar. Bu, evrimsel varoluşun
bir parçası olarak gelişti. Dünyada varlığını
sürdürebilen canlılar güneşin, ayın ritmine
uyumlanabilenler oldu. Göçmen kuşların
göç edecekleri zamanı, hayvanların üreyecekleri dönemi bilebilmesi bu ritme uyumlanarak gerçekleşti; dünya üzerinde yaşayan
tüm canlılar; hayvandan bitkiye, insana
kadar dünyanın döngülerine uyumlu olmaya
programlıyız. Biyolojik olarak bu uyumluluğumuz biliniyordu fakat son birkaç yıldaki
bilimsel çalışmalar bunun sağlık açısından
önemini ispatladı. Tıbbi tanımıyla ‘sirkadiyen
ritim’ denilen ve ‘biyolojik iç saat’ olarak ta-

nımlayabileceğimiz konuyu şöyle açıklayabilirim: Vücudun içerisinde her hücre üzerinde
biyolojik saatler var. Sirkadiyen saatin ana
merkezi beyinde. Beyindeki merkez, göze
gelen güneş ışığının dalga boyu uzunluğu,
rengi ve yoğunluğundan günün saatini
belirler. Bu veriyi aynı anda bütün organlara
gönderir. Böylece güneşe, ışığa, mevsime
ait bilgi hücrelere iletilir.
Bu, survival mekanizmasıdır, yani hayatta kalmak için bunu anlamaya mecburduk. İnsanoğlu ışık varken av ve yiyecek
buluyordu, gece olduğunda saklanma ve
dinlenmeye geçiyordu. Milyonlarca yıl böyle
oldu bu. Bizim sirkadiyen iç saatlerimiz normal gün ritminden çıkınca karıştı: Elektrik
bulundu ve erken yatmak gerekirken, ışıkla
gece uzadı. Sonuç olarak uyku ve uyanıklığa dair sirkadiyen iç ritim bozuldu. Tıpkı
güneşten gelen ışığın gözden beyne bilgi
vermesi gibi, yediğimiz gıdalar da içlerin-

deki bilgiyi bizimle paylaşırlar. Yenen gıda;
hangi toprakta, hangi coğrafyada yetiştiğinin
bilgisini taşır. Çünkü besin olarak yediğimiz bitkiler ve hayvanlar da güneşin ışığını
kullanarak kendi iç saatlerine göre büyürler.
Ama biz, raf ömrü uzatılmış poşetli gıdalarla, mevsiminde olmayan besinlerle, doğal
ortamında büyütülmemiş sentetik beslenmiş
hayvan eti tüketince, onlardan gelecek doğru bilgiyi alamıyoruz. Yani hem modern bina
içi yaşam, hem sahte ışıklar (elektronikler,
aydınlatmalar), hem sahte yiyecekler, bizim
biyolojik canlılığımız ile dünya arasındaki
uyumu bozuyor. Bunun sonucunda, kol saatimizden hızlı yaşlanıyoruz, yani bedeli ağır.
Tüm bunları yaşam biçiminden öte
yeme-içmeye bağlamak istersek?
Vücudun gece çalışması gündüz çalışmasından farklıdır. Gece, tüm organların dinlenme
ve tamir zamanıdır. Bu yenilenme olmazsa

Zamanlama kavramını açabilir miyiz?
Restoranlarda veya evde seçimlerimizi şu üç gruba
göre yapabiliriz: İlki, sağlıklı ve işlenmemiş olanlar
(tüm çiğ sebze ve meyveler, baharatlar, kuruyemişler, işlenmemiş organik hayvansal gıdalar. İkincisi;
orta sağlıklı az işlenmiş olanlar (yani ev veya restoranda iyi yöntemle pişirilmiş (buharda, haşlama,
ızgara, ısıtılmış, biraz pişirilmiş bitkiler ve hayvansal
gıdalar). Son olarak da ileri işlenmiş yani sağlıksız
besinler (barbekü, yağda kızartma gibi kötü pişirme
yöntemi uygulalanlar, junk food ve zaten zararını
bildiğimiz işlenmiş paketli gıdalar). Restoran yemek
seçimlerimizde ilk gruba ağırlık vermek akıllıca olur
elbette. Gece yemek aslında biyolojimizi zorluyor
iken bir de yanlış yemek yersek gece hücrelerimizin yapacağı otofaji denen eski hücrelerden
kurtulma işlemini daha da zorlaştırırız. Restoranlarda sağlıklı ve lezzetli seçimlerimizle geçen geceden
sonraki günü belki akşam yemeğini tamamen iptal
edersek (dinner cancelling) veya saat 17:00 gibi
erkene alırsak gece boyu bu otofajik temizliğe yardımcı oluruz. Otofajinin yeterince yapılmıyor olması
kanser dahil tüm hastalıkların zeminini hazırlar. Bu
yüzden gece uzun açlıklar önerilen beslenme önerileri vardır.

Gece uzun aralıklı açlığın, diğer
bir deyişle intermittent fasting’in
önemini nasıl açıklamalıyız?
Sirkadiyen biyolojik ritim bize hangi
bilgileri verdi; gece tamir ve yenilenme,
otofaji zamandır. Bu işler en çok gece
uykuda ve açken olur.
Yani IF gece açlığıdır. Öyle olmalıdır.
Geceden sabaha 16 saat aç kalındığında otofaji daha doğru olur. Eski, kanserli,
hasarlı, lekeli hücrelerin taranmasında
daha isabetli seçim yapılır. Zaten kronik
hastalıklarda işte bu hasarlı hücrelerin
doğru yakalanamaması durumu gerçekleşiyor. Detoksu biz her gece aç ve
uykuda iken hücresel düzeyde otofaji ile
yapıyoruz. Gövdemiz bunu zaten yapıyor,
bizim buna izin vermemiz gerek.
Restoranlara tabii ki gideceğiz. Ama bu
bilgiyle daha bilinçli olabiliriz. Yani, eğer
yaptığımız kaçamakları nasıl toparlayacağımızı bilirsek, kendimizi hiçbir şeyden
mahrum bırakmamıza gerek olmaz. Daha
kontrollü oluruz. Örneğin, davet, sosyal hayat vs
de alkol alındı, geç yendi ise , bunların sonucundaki hasarı, çözümü bildiğimiz için hemen bertaraf
edebiliyoruz. Hemen ertesi gün dinner cancelling
yapıp, IF uygulayacağız. Gece açlığı üstelik beli
incecik yapmak, kilo vermek, iç organ yağlanmasını
azaltmak için de en uygun sistem.
Alkol tüketiminin verdiği hasarlar için ne
yapmalıyız?
Alkol sosyal hayatın bir parçası, alkol tüketiminin
ertesinde limonlu su içmek, içerdiği C vitamini açısından temizliğe çok faydalı. Brokoli, karnabahar,
sarımsak ve yeşillikler de yine karaciğer üzerinden
detoksifikasyon sağlar. Özellikle bu tip gecelerden
sonra N-asetil-sistein, yani NAC alarak karaciğeri
rahatlatabilirsiniz. Ayrıca, alkol B vitaminini tükettiği

“RESTORANLARA TABII
KI GIDECEĞIZ. AMA
SIRKADIYEN RITİM
KONUSUNU BILIRSEK
DAHA BILINÇLI OLABILIRIZ.
YANI, EĞER YAPTIĞIMIZ
KAÇAMAKLARI NASIL
TOPARLAYACAĞIMIZI
BILIRSEK, KENDIMIZI
HIÇBIR ŞEYDEN MAHRUM
BIRAKMAMIZA GEREK
OLMAZ.”.

BUNLARI YAPIN:
l Yiyeceksek; iyisini, temizini ve
doğalını bulalım.

l Yapabiliyorsak güneşle kalkıp,
güneşe bakarak iç saatimizi kuralım.

l Alkol kullanımı veya geç yatma
sonrası mutlaka vücudun kendini
yenilemesine izin vereceğimiz aralıklı
açlık uygulayalım, sirkadiyen ritmi
tekrar yakalayalım.

l Besin desteklerimizi alalım.
Unutmayın ki her sağlıklı gün kardır
ve ancak bundan 15 yıl sonra eski
bir arkadaşınızla karşılaştığınızda bu
farkı net olarak görürsünüz. Genlere
sığınmayalım, kolaya kaçmak olur o.
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“SAĞLIKLI YAŞAMIN TÜM
GEREKLERINI YERINE
GETIRSEK BILE, KENDIMIZI
DAHA GÜÇLENDIRMEK IÇIN,
YANI BIR ÜST VERSIYON
FIZIKSEL VE MENTAL
PERFORMANSA GEÇIŞ
IÇIN BESIN DESTEKLERI
GEREKLI. NEYIN DÜZEYI
DÜŞÜKSE, ONU TAKVIYE
ETMEK LAZIM.”

HER ŞEYİN BAŞI UYKU
Madem her şey sirkadiyen,
her şey gece ve gündüze bağlı
ve uyku çok önemli, peki işin
yarısı olan uykuda neler oluyor?
Uyurken, büyüme hormonu bizi
yeniliyor, kasları geliştiriyor.

için yine multi B vitamini de almak faydalıdır. Ertesi
gün kahve, çay içmeyerek temizliği daha da kolaylaştırabilirsiniz. Mide-bağırsak sistemini rahatlatmak
için hayvansal gıdalardan uzak durup, çorbalara
yönelebilirsiniz.
İçerdiği antioksidanlarla şarap diğer içkilerden
ayrılıyor mu peki?
Şarap bir nevi berry extract ve bir miktar antioksidan içeriyor. Özellikle koyu kırmızı olanlar, Merlot
şarapları için bu biliniyor. Ama hem şarap hem bira
mayalı içkiler ve bazı kimselere rahatsızlık veriyorlar. Bloody mary gibi benim genelde tercihim olan
sebze sulu ve az alkollü, mayasız içkilere yönelmek
bir çözüm olabilir. Sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme aşırı bir takıntı düzeyinde olmayıp, kontrollü
beslenme şeklinde uygulandığında sürdürülebilir
oluyor.
Restorana gittiğimizde neleri uygulayalım bu
sistemi sürdürmek için?
Örneğin bu röportaj için saat 16:30-17:00’yi belirledik, böylece çok geç yememiş olduk, sirkadiyen
beslenme uygulayabileceğim; Yani buradan sonra
sabaha dek bir şey yemeyeceğim. Menüden,
serbest gezen tavuk ve mantar ile yanında büyük
bir salata seçtim. Mantar iyi bir protein kaynağı ve
yeterince kıymet verilmiyor, arada hatırlamak gerek.

Serbest gezen hayvan konusu sadece hormonsuz
demek değildir. Doğal besin benim açımdan ne demek, anlatayım: Ben besinlerin yaşam döngüsündeki canlılığıyla ilgiliyim. Sebze ve meyveler ne kadar
doğal, lokal ve ilaçsız olursa, biz onları tükettiğimizde aramızdaki bilgi alışverişi o kadar yüksek oluyor;
onlardan gelen fayda yükseliyor. Çünkü onlar da
bu bilgiyi doğal ortamlarında güneşten alıyorlar. Biz
onları tüketince bu bilgi bize geçiyor.
Örneğin serbest gezen tavuk ne demek; bu
tavuk güneş ışığı gören tohumları ve bitkileri yedi,
böylece ben güneşi dolaylı olarak, tavuk üzerinden alıyorum. Bitkiden ise direkt alıyorum. Mesela
tohum, bitkinin yumurtasıdır, içerisinde o bitkiyi
oluşturacak bilgi var. Çörekotu, keten tohumu,
susam vb. tohumlar bunların hepsi bilgi içeriyor ve
bu bilgiyi bize aktarıyorlar. Baklagiller de tohumdur.
Mesela mercimek iyidir, ama mercimeğin çimlenmiş
hali daha iyidir. Çünkü mercimeğin içinden kafasını
çıkarıp güneşi toplayan filizini yemiş oluyoruz. Özellikle “soaking” yapıldığında, yani suda bekletildiğinde bu tür tohumlar hayata geçmiş oluyor, filizlenmeleriyle bunu anlıyoruz.
Sonuçta, sadece kaloriyi, proteini, yağı
aramıyoruz; başka özellikler de önemli. Şimdiki
bilgi sirkadiyen ritim. Sirkadyenin genel anlamı şu;
güneşe ve ritme mecbursun. Uyumak da aynen bu
ritmin önemli bir parçası.
Uykuda melatonin üretebiliyor muyuz, parasempatik sisteme yani reset moda geçebiliyor muyuz;
bunlar çok önemli. Burada yine gün döngüsü karşımıza geliyor: Gündüz hayatta kalmak, gece yenilenmek. İyi geçmemiş bir gece, biyolojik yaşı çok hızlı
bir şekilde ileriye götürüyor. Hiç uyuyamamaktansa,
bitkisel ilaç desteğiyle bile uyumak anlamlı. Bazen
eksikleri desteklemek gerekir.
En önemli besin destekleri hangileri?
Örneğin D vitamini eksiğimiz varsa dışarıdan alacağız. Özellikle D vitamini çok önemli, birçok hastalığın kökeninde eksikliği yatıyor. Çünkü D vitamini
vücudun depoladığı güneş ışığı demektir. Vücudun
güneşi absorbe edebilmesi için de bazı şartlar
lazım. Mesela güneşin ciltte leke yapması, güneşin
vücut tarafından tutulamaması anlamına gelebilir.
Cilt hücreleri için de iyi olacak deniz ürünlerindeki
omega-3 leri beslenmede artırırsanız, hem lekelenmezsiniz hem de güneşi absorbe edersiniz.
Bu arada güneşi sadece ciltten değil, gözlerden
de alabiliyoruz, bu nedenle sürekli güneş gözlüğü
takmak da iyi değil. Çok yoğun güneş olmadığı
sürece güneş gözlüğü takmayı azaltmak lazım.
Vitamin D, omega-3 gibi probiyotikler ve magnezyum da çok çok önemli. Magnezyum normalde
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“EN ÖNEMLI BESIN
DESTEKLERI DIREKT
GÜNEŞ DEMEK OLAN
D VITAMINI, OMEGA-3,
PROBIYORIKLER,
MAGNEZYUM.
SIRKADIYEN RITME
UYMAYAN KÖTÜ YAŞAM
ŞEKILLERININ HEPSININ
ALTINDA MOLEKÜLER
DÜZEYDE MAGNEZYUM
EKSIKLIĞI YATIYOR.”

toprakta bulunuyor. Bitkiyle bize geliyor. Ama
bitki prosesten geçmişse ve toprak iyi değilse
magnezyum yok oluyor. Yani bazı temel takviyeler önemli. Ama bu takviyeleri nasıl ne dozda
veya hangilerini kullanacağınızı iyi bir hekimle
kararlaştırmanız gerekir. Ağızdan takviyelerin
yanı sıra damar içine serum setiyle uygulanan
IVdrips dediğim uygulamalar ise daha güçlü desteklerdir ve kesinlikle özel uzman ile yapılmalıdır.
Bunlar bir tür ‘cellular boosting’tir. Ben 2000
yılından beri bu konularda Amerikan Anti-Aging
akademilerinden eğitim alıyorum, hastalarıma
uyguluyorum. Son yıllarda önleyici tıp konuların
giderek diğer hekimlerce de önemsenmesini
memnuniyet ile izliyorum.
Modern yaşam, modern binalar, elektro-manyetikler bizi hücresel düzeyde bozuyor. Kısa süre
sonra 5 G teknolojisi gelecek ve bu geldikten
sonra ciddi bir sağlık meselesi olarak karşımıza çıkacak. Yani sağlığı korumak için elimizde
beslenmeden başka güçler de olmalı.
Yaşlanmayı yavaşlatmak mı,
geri döndürmek mi?
Hepsi bir paket. Bozulma bir süreç, yani yaptık-

MOOD
YÜKSELTMEK
İÇİN
Sabah 05:30’da
melatonin üretimi
duruyor ve kortizol
geliyor. Yani mağaradan
çıkıp yiyecek kovalamak
için gereken hormon.
Ardından dopamin
bize coşku vermek
için çıkıyor. Günün

devamında serotonin,
yani memnuniyet
hormonu var.
Gece de uykuda
büyüme hormonu
tüm yenilenmeyi
sağlıyor. Hücrelerle
hormonlar arası
iletişim bozulduğunda
coşkusuzluk ortaya
çıkıyor. Bunun olmaması
için biyolojik saatimizi
düzgün kurup, sirkadyen

ritme uymalıyız.
Böylece saatlerin
doğal sinyallerini alıp,
gerekli hormonları
salgılayabiliriz.

DOĞRU
KARAR
ALMAK İÇİN
Beyni netleştirmek için
kesinlikle sirkadyen
ritme uygun bir yaşam
sürmek gerekiyor.

larınız her gün sağlığınıza yazıyor. Benim iddiam
şu; siz bunları uygulayarak, kaç yaşınızda iseniz
o yaşta kalabilirsiniz. Gençleşmek fantazi gibi
görünse de, zamanın rölatif olduğunu vurgulamak isterim.
Hücrenin iki derdi var: Doğru hammaddeyi
ver ve çöpümü at. Bunu uyguladığınızda, zaten
kümülatif olarak başkasına göre daha az yaşlanmış olacaksınız. Eğer sürekli yanlışlar içinde
yaşarsanız, vücut bir günü üç gün gibi algılayıp,
ona göre yıpranacak. Demek ki, bütün yanlışları yapsanız bile, biyoritimsel doğru döngüyü
yakalamalısınız. Sabah 05:30’da kalkıp, güneşin
doğuşuna bakacaksınız. Hatta bunu ağaca sarılıp, toprağa basarak kısacası tam topraklanarak
yapmak en iyisi. Zaman böyle başlıyor. Ardından
güneşin döngüsüyle birlikte ışığın rengi maviden
sarıya ve kırmızıya geçiyor, sonrası karanlık.
Zamanın kendi ritminde işlemesini hızlandırıyoruz böylece. ‘Zaman çok hızlı geçiyor’ sanrısına
neden olan hep belki de bu döngüleri şaşmış
yaşam şekillerimiz. Özellikle gece ışıklarına baktığımız elektro-manyetikler.
Zamanı biyolojik olarak yavaşlatmak için,
informasyonun geldiği bitkiyi doğal, lokal,
işlenmemiş almalıyız. Bu bilginin aksiyonları olan
yeme-içme gündüz gerçekleşmeli ki, temizlenme
ve yenilenme bilgisi akşama iletilebilsin. Evde
kırmızı tonlarında bir ışıklandırma kullanarak,
bilgisayarlara filtre uygulayarak bu sahte ışık
kirlenmesini bir nebze uzaklaştırabiliriz.
Bu davranış biçimini yaşam tarzıyla senkronize ettiğinizde, vücut işini daha kolay gerçekleştiriyor, yaşlanmayı bertaraf ediyor. Yaşlanma
aslında entropi dediğimiz bir tür dağılma. Yaşam
ise, bu entropiye karşı direnme. Entropi her
zaman kazanır ama daha az hasar vermesi bizim
yaşam biçimimize bağlı.
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Doktor Ayşegül
Çoruhlu’nun Sunset
menüsünden seçimi.
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Modern Yorum
SONBAHAR IÇIN, BASKIN LEZZETLERIYLE ÖNE ÇIKAN KLASIK TATLARI
MODERN BIR YORUMLA KARŞINIZA GETIRIYORUZ.
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ÖRDEK CIĞERI POELE,
YAZ ŞEFTALISI, KIŞNIŞ VE DEGLAZE ŞARAP SOS ILE

GILLARDEAU İSTİRİDYE NO:2,
ARPACIK SOĞAN SİRKESİ VE LİMON İLE
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FIRINLANMIŞ ÖRDEK BUT,
AJI PANCA RISOTTO, MİSKET LİMONU KABUĞU VE KİŞNİŞ İLE

AHTAPOT RISOTTO,
KAPARI, DOMATES, FESLEĞEN, LIMON VE ROKA ILE
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ALASKA CRAB CAKE,
AJI AMARILLO & AJI PANCA SOS VE MIKRO YEŞILLIK ILE

YABANI MANTARLI RISOTTO GÜVEÇ,
TRÜF MANTAR DILIMLERI VE TRÜF KÖPÜĞÜ ILE

INCIR, MASKARPON KREMA,
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LIMON KABUĞU RENDESI, ÇITIR TATLI YUFKA, FESLEĞEN VE PORTAKAL YAĞI ILE

SOMON TATAKI,
WASABI VE MISKET LIMONLU MAYONEZ, SALATALIK TURŞUSU, MIKRO YEŞILLIK VE LIMON TOZU ILE
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Bar Lezzetleri
SUNSET’İN BARINDA IÇKINIZI YUDUMLARKEN BIR ŞEYLER ATIŞTIRMAK ISTERSENIZ,
YENI BAR FOOD MENÜMÜZE GÖZ ATMANIZI ÖNERIYORUZ.
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BONFILE SATAY,
CHIPOTLE MAYONEZ ILE

ÖRDEK MINI ROLL,
HOISIN SOS ILE
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DESSERT

GUATEMALAN
ZACAPA RUM, KAHLUA,
CHAMBORD AND
BITTER CHOCOLATE'S
GREAT MIX...

KARIŞIK SEBZE TEMPURA,
WASABI MAYONEZ SOS ILE

SUNSET KARİDES KOKTEYL
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Zümrüt
Arol Bekçe
Karides Tempura

Ufuk Pansiyon, Rize

BKM, CEO

FARKLI ŞEHİRLERDEN FAVORİ
MEKANLARINIZ VE LEZZETLERİNİZ...
İlk aklıma gelenleri en sevdiklerim olarak
yorumluyorum her zaman. İstanbul’dan
sonra ikinci yaşam adresimiz olan Londra, The River Café favorilerim arasında.
Ambiansı, yemekleri, konumu her şeyini
çok seviyorum ama bademli tartı benim için
karşı konulmaz. İkinci favorim; La Petite
Maison, Nice. Ama en favori mekanım hiç
tartışmasız memleketim Rize’nin Amlakit
yaylasındaki Ufuk Pansiyon. Masanıza
konan her şeyin lezzeti ömre bedel.
EN SEVDİĞİNİZ YEMEK...
Hamsi tava-mısır ekmeği ikilisi hep ama
hep en sevdiğim.
YEMEKLE İLİŞKİNİZE DAİR...
Dünyanın en iyi aşçılarından biri anneannem olabilir. Anne tarafım Gürcü olduğu
için bu olağanüstü mutfağı tadarak büyüme
şansım oldu. Yemeğe özenilmesi anneannemin en hassas noktasıydı, yemek yaparken
kimseyi etrafta istemez tüm dikkatini pişirmeye verirdi. Benim maalesef pişirme konusunda kendisinden bir el almışlığım olmadı.

Damak tadımı tamamen ona borçluyum.
YEMEK YAPIYOR MUSUNUZ?
Yemek yapmaya çok geç başladım ve
mutfak kariyerim çok kısa sürdü. Eşimin işi
sebebiyle Londra’ya taşındığımızda oğlum
yeni bir yaşına basmıştı. Doktor, ‘Sizinle
aynı yemekleri yesin’ dediğinde sağlıklı
yemek pişirme telaşına düştüm. En yakın
arkadaşlarımdan Sedef İybar’ın hem yemek
kitabı hem de yemek programı vardı, sağolsun tüm gücüyle bana öğretmeye çalıştı. Aç
kalmayacak kadar beceriyorum ama itiraf
edeyim ki sadece yemeyi seviyorum. İlkokulda oğluma sormuşlar, ‘Annen en güzel
hangi yemeği yapar?’ diye o da, ‘Çok güzel
sipariş verir’ demiş!

GÜNLÜK YEMEK RUTİNİNİZ...
Kahvaltısız asla diyenlerdenim. Öğünleri
zamanında yemeye dikkat ederim. Akşam
dışarıda yemiyorsam en geç 19:30’da
yemek işi tamamlanır.
BİRLİKTE İLK DEFA YEMEK MASASINA
OTURDUĞUNUZ BİRİNDE ÖZELLİKLE
ÖNEM VERDİĞİNİZ NEDİR?
Yeme-içme adabının çok şeyin emaresi
olduğuna inanıyorum. Ağız şapırdatma
ise beni yemekten ve sohbetten anında
koparır.
Misophonia hastası olduğum için de
dikkatimi geri toplamam çok zor oluyor.

YEMEYİ ÇOK SEVDİĞİNİZ AMA SONRA
PİŞMAN OLDUĞUNUZ BİR “GUILTY
PLEASURE” VAR MI?
Tatlı! Yemeden günü bitirmem.

SUNSET SİZİN İÇİN...
Sunset bankacılık yıllarımdan beri en
sevdiğim mekanlardan biriydi ve sonunda
Sunset’te evlendim. Hala da en sık gittiğim
yerdir. Karides Tempura’yı ise, yemeden
çıktığım olmaz.

SAĞLIK İÇİN ÖZELLİKLE TÜKETTİĞİNİZ
BİR GIDA VAR MI?
Sebze ağırlıklı besleniyorum, uzun bir süredir de et ve tavuk yemiyorum.

SUNSET’E NE SIKLIKLA GELİYORSUNUZ?
İstanbul’daysam neredeyse her hafta bir
kez mutlaka bir iş yemeği veya özel buluşmamı Sunset’te yapıyorum.
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The River Café, Londra
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Le Coucou, New York

Hakkasan

MİMAR

FARKLI ŞEHİRLERDEN FAVORİ
MEKANLARINIZ VE LEZZETLERİNİZ...
EAA-Emre Arolat Architecture’ın İstanbul
dışında Londra ve New York’ta ofisleri var.
Doğal olarak benim de zamanımın büyük
bölümü bu üç şehirde geçiyor. İstanbul’da
mümkün olduğunca ofise yakın yerlerde
yiyorum. Farklı yerleri denemek yerine
bildiğim ve güvendiğim yerlere gitmeyi tercih ediyorum. Tam da bu nedenle
azılı ve uslanmaz bir Sunsetter olduğumu
zaten biliyorsunuz. Papermoon da diğer
favori mekanlarımdan. Bu vesileyle Çamlık
Kebapçısı’nı anmasam olmaz. Açıldığı 1974
yılında beni lahmacun denen şu sihirli
yemekle tanıştırmıştı. Bu tutkumdan hala
vazgeçemedim.
New York sanırım hayatımda en çok
dışarıda yediğim şehir. EAA’nın Soho’daki
ofisini açtıktan sonra bu sefer o bölgedeki
mekanlara gider oldum. Le Coucou’da
serinletilmiş bir Chateauneuf-du-Pape
eşliğinde az pişmiş filet de boeuf, Cipriani
Downtown’da bütün zararlarıyla birlikte
fırında jambonlu tagliolini ve kremalı kek
favorilerim. Bir de Balthazar var tabii ne
yesem olur diyerek gittiğim.
Londra’da Edition Hotel’in altındaki
Berners Tavern ve Hanway Place’teki Hakkasan sanırım hala en sevdiğim iki lokanta.
Tekne mevsiminde ise Göcek’te Q Lounge
ve Göbün koyunda Muammer’in Yeri benim
için iki vazgeçilmez mekan. Arki adasında
Nikolas Tavern alabildiğine gösterişsiz olmasına rağmen hep rüya gibidir. Koyu renk
Barbayanni, bir salata ve bolca cacıkla ge-

ceyi geçirdiğim çoktur. Patmos’ta Jimmy’s
Balcony eşsiz bir panoramayı ayaklarınızın
altına serer. Hava kararmadan gidilmeli. Yemekler yanıltmaz. Saganaki ve papalina ise
benim favorilerim. Paris ve Roma hayatımda
özel yeri olan diğer şehirler. Paris’te Brasserie Lipp her zaman sevdiğim bir klasik.
Hayli küçük yaşta ilk defa steak tartare’ı
orada tatmış ve bayılmıştım. Roma’da Harry’s Bar’ın iç mekanı karakterli, önündeki
açık alansa çok şenliklidir. Yabani kuşkonmazlı risotto ile güzel bir Barolo şahane bir
ikili olur. Felice a Testaccio sevgili Ferzan
Özpetek’ten öğrendiğim bir lokanta. Cacio
e pepe’si insanı düpedüz kendinden geçirir.
YEMEKLE İLİŞKİNİZE DAİR...
Çocukken çok az ve çok zor yerdim.
Annemin iki lokma için bin dereden su
getirdiğini, ağzımdaki lokmanın çiğnedikçe
büyüdüğünü hala hatırlarım. Sonra Galatasaray Lisesi’nde yatılı okumaya başladım ve
hayatım değişti. 70’li yılların son bölümünü Beyoğlu’nun o hızla dönüşen büyülü
atmosferinde yaşamış olmak pek çok algı
ve konfor önceliğimin yanında yeme-içme
alışkanlığımı da dönüştürdü. Galatasaray’da
geçirdiğim sekiz yıl, steril, korunaklı ve
seçici bir ortamdan, içinde farklı kültürleri
barındıran ve çok katmanlı bir atmosfere
doğru yönlenmemi sağladı. Çok planlı bir
hayat yerine daha akışına bırakılan bir durumu benimsemiştim yavaş yavaş. Bu arada
önüme çıkan yeni tatlara karşı olan önyargılarım da gevşemeye başlamıştı. O dönemde
Hacı Abdullah, Gaziantep Kebap ve Tatlı

Evi gibi benim için yepyeni yerlerde doğu
ve güney yemeklerini tadabilecek hale
gelmiştim. İşte tam o günlerde aşık oldum
elbasan tavayla şöbiyete. Rejans’ta sarı
votkayla yıldızları saymayı öğrendim. Olimpia Pavyon’da zorla içilen köpüklü şarabın
ne kadar çok baş ağrısı yaptığını, Lades
Lokantası’nda tavukla pilavın birbirine nasıl
da yakıştığını anladım. Sanırım bir daha da
iflah olmadım. O zamandan beri çok fazla
yemek seçen birisi değilim. Yıllar geçtikçe
doğal olarak kiloma daha fazla dikkat eder,
olur olmaz atıştırmalardan ziyade zevk alarak yemeyi tercih eder oldum. Ama sanırım
ne olursa olsun vazgeçmek istemeyeceğim
yemek makarnadır. İyi yapılmış bir makarnayı hele bir de dostlarla birlikte yemek,
bırakın suçluluk duygusunu, bende müthiş
bir tatmin hissi yaratır. Önemli olan dozunu
kaçırmamak diye düşünürüm.
YEMEK YAPABİLİYOR MUSUNUZ?
Aynı zamanda severek yaptığım bir yemek
makarna. Vodka soslu Penne’yi iyi yaptığım
rivayet edilir. Birkaç ay önce keşfettiğimiz
hem glütensiz hem de kepekli bir çeşit var
ki sanırım son yılların devrim niteliğindeki
buluşlarından. Her türlü sosa da geliyor
namussuz!
SUNSET SİZİN İÇİN...
Ofisten yorgun argın, kafamda elli türlü
sorunla çıkıyorum. Eve gitmek gelmiyor
içimden. Haftada birkaç kez oluyor bu.
Biraz “havalanmak” istiyor ve Sunset’e
yöneliyorum.
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Q Lounge, Göcek

Emre Arolat

ÖNCÜ BIR HIPERREALIST: CAROLE

C

FEUERMAN

arole Feuerman, dünyanın en
ünlü, etkili ve popüler hiper-gerçekçi heykeltıraşlarından biri.
Daha çok yağlıboya ile boyanmış reçine
heykelleriyle tanınan Amerikalı sanatçı,
bronz, taş ve mermer gibi diğer materyalleri de “aşırı gerçekçi” eserlerinde
kullanıyor. Sunset’te de eserlerinden
biri bulunan ve dünya genelinde pek
çok kamusal alanda, özel koleksiyonda
ve uluslararası galeride eserleri sergilenen Feuerman, yaratım sürecindeki
ilham kaynağını şöyle anlatıyor; “Heykellerim aracılığıyla yaşama ve sanata
dair hislerimi yansıtıyorum. Benim için
duygularımı kelimeler yerine heykellerle
ifade etmek çok daha kolay. Öznemin
tutkusunu ve duygusallığını yakalamak
için yarattığım her imgenin duygusal
yaşantısını da izleyiciye sunuyorum.
Bu sayede çalışmalarım izleyicide hem

duygusal hem de entelektüel bir tepki
uyandırıyor.” Sanatının insan figürüne
odaklı olduğunu ve çok sayıda duyguya
dokunduğunu söyleyen Feuerman,
“Yaşamın olumlu yanını seçiyorum,
anları ve evrensel duyguları yakalayabiliyorum. Hiper-gerçekçi heykellerim
enerji, denge, sebat ve hayatta kalma
arzusunu yansıtıyor. Genelde figürlerimin gözleri kapalı çünkü böylece
düşünce yeteneğine sahip gibi görünüyorlar ve izleyicide karmaşık hisler
uyandırıyorlar.”
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Art @ Sunset

DESSERT

Sorumluluk alanınız pazarın lüks sayılan markaları. Lüks segmentte yer alan markaların tüketimi daha mı zor yoksa daha mı kolay?
Dünyadaki yeni tüketici trendi daha az ama daha
kaliteli alkollü içecekler tüketme yönünde gelişiyor.
Çünkü özellikle bilinçli tüketiciler artık sağlıklarına
daha fazla önem veriyor, ayrıca tüm kategorilerde
olduğu gibi alkollü içeceklerde de kişisel gelirin artması ile lüks markalara ilgi daha da fazla artıyor.
Hemen hemen tüm dünyada ve ülkemizde
iki trend gözlemliyoruz, birincisi lokal içkilerden
ithal markalara, ikincisi de daha ucuz ürünlerden
lüks ürünlere geçiş. Bu trendler bizim iki stratejik
önceliğimizle de uyumlu; sorumlu ve kararında alkol
tüketimini destekleyen bir şirketiz ve aynı zamanda
lüks markalar pazarlıyoruz. Lüks markaları yaratmak
çok uzun zaman ve ciddi yatırım gerektiren bir süreç;
hem bizim stratejimiz hem de tüketici trendleri bizim
bu zorlu süreçte sabırla ve tutarlı bir şekilde yatırım
yapmamızı gerektiriyor. Yaptığımız zor bir iş ama bir
o kadar da zevkli ve bizim “keyifli anların yaratıcıları”
olma misyonumuz ile uyumlu.

Keyifli
Anların
Yaratıcısı
PERNOD RICARD’IN ORTA DOĞU, KUZEY AFRİKA VE
TÜRKİYE CEO’SU SELÇUK TÜMAY ILE IÇKI TRENDLERI
ÜZERINE BIR SOHBET GERÇEKLEŞTIRDIK.

Pernod Ricard’ın sadece Türkiye değil,
Orta Doğu ve Afrika pazarlarından da
sorumlusunuz. Bu bölgelere baktığınızda
tüketimde ne gibi farklılıklar göze
çarpıyor?
2015 yılından itibaren, Pernod Ricard Orta
Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye CEO’su
olarak görev yapıyorum ve Türkiye dahil 12
ülkeden sorumluyum. Fas, İsrail, Lübnan,
Ürdün, Güney Kıbrıs, Malta, Mısır, Cezayir,
Tunus, Suriye ve Irak pazarlarında faaliyet
gösteriyoruz. Orta Doğu, Kuzey Afrika,
Türkiye bölgesine dahil olmakla beraber
her birinin farklı dinamikleri ve özellikleri
var. Ortak özellik viski ve votkanın ana
kategoriler olması, rakı gibi lokal içecekleri
hariç tutarsak ağır alkollü içecek tüketiminin
kabaca yüzde 80’i tüm bölgede viski ve

votkadan oluşuyor. Bir başka ortak özellik
de hemen hemen tüm bu ülkelerde alkollü
içecek tüketiminin, özellikle de lüks segment
ürünlerin bir statü sembolü olarak görülmesi. Yani alkollü içeceklerin fonksiyonel
faydasının yanında, alkollü içecek markalarının duygusal faydasının da ağır bastığı bir
bölgede faaliyet gösteriyoruz.
Yine Türkiye başta olmak üzere bölgenin
büyük bir bölümü turizm yönünden güçlü.
Bu nedenle turistlerin tüketimi önemli bir unsur ve bu sektöre yönelik özel bir portföyümüz var. Türkiye hacim ve karlılık yönünden
bölgenin yüzde 35’ini oluşturuyor, diğer
önemli pazarlar ise İsrail ve Lübnan. Bu ülkelerde alkollü içecek tüketimi, kültürün bir
parçası ve gelişmeye devam ediyor. Özellikle Pernod Ricard markaları ile oyuncu

olduğumuz premium ürünler kategorisinin
gelişimi, toplam pazara oranla çok daha hızlı. Bunun bir sebebi tüketicilerin tercihlerinin
daha az ama daha kaliteli alkollü içecekleri
kullanma yönünde gelişmesi, bir diğer sebebi de bizim ve diğer alkollü içecek şirketlerinin yaptığı marka yatırımları.
Sorumlu olduğum bölge son derece dinamik, içinde bir çok risk ama aynı
zamanda büyük fırsatlar içeriyor. Avrupa genelinde, batı Avrupa (İspanya, Almanya) ve
Doğu Avrupa (Rusya) bölgelerinden sonraki
en büyük pazar bölgesiyiz ve Türkiye karlılık
yönünden Avrupa’nın en büyük 8. pazarı.
Dünyada tercih edilen içki sıralamasında
ilk beş hangisi? Türkiye’de durum nedir?
Dünyada hacmi çok büyük olan lokal içe-

Türkiye’deki yeme-içme sektörünü
değerlendirmenizi istesek?
Çok hızlı gelişen ve daha da büyük fırsatların yer
aldığı bir sektör. Kültürümüz gereği zaten ailemiz ve
arkadaşlarımız ile sosyalleşmeyi seven bir milletiz,
son dönemlerde bunu daha da fazla dışarı çıkarak
yapıyoruz. Örneğin bizim ailemizde evde gerçekleşen
buluşma ve kutlamaların çoğunu artık dışarıda yapar
olduk. Öte yandan gittikçe yoğunlaşan iş hayatında
dışarıda daha fazla yemek yemek adeta bir zorunluluk oldu.
Gastronomi yönünden çok şanslı bir çoğrafyada
yer alıyoruz: Anadolu’nun kendine has lezzetlerinin
yanı sıra, bir yandan Orta Doğu, bir yandan da Ege
ve Akdeniz mutfaklarının birleştiği yerdeyiz. Bu bizi
hiç bir ülkenin sahip olmadığı çok özel bir konuma
yerleştiriyor.
Bu sektörde uzun süreli, istikrarlı markalar
yaratmanın çok zor olduğunu görüyorum. Sebebi de

mekan sahibinin işine gösterdiği özen ve ilgi zaman
içinde azalabiliyor; neticede bu sektör uzun mesai
saatleri ve çok yoğun bir iş ortamına sahip. Halbuki
her mekan sahibi ile özdeşleşiyor, onun vizyon ve
hayat tarzını yansıtıyor. Dolayısıyla sahibini çıkardığınız zaman mekan da sahipsiz ve vizyonsuz kalıyor.
Kısacası bu işi kurumsal yönetim felsefesi ile yönetmek mümkün değil, örneğin bir klüp işletiyorsanız
hiç bir profesyonel saat 20:00 de işe gelip sabahın
6’sına kadar işin başında durmaz, bunu ancak işine
tutku ile bağlı bir mekan sahibi yapabilir. Yakın geçmişte bunun örneklerini gördük, birçok önemli marka
kurumsal yönetimler altında maalesef yok oldu.
Her işte olduğu gibi marka yaratmak çok uzun
ve zor bir süreç, tutkulu, istikrarlı ve sürekli olmak
gerekiyor. Bu anlamda Sunset Türkiye’de ve hatta
dünyada çok özel bir yer tutuyor. Çok az markamız
uluslararası bilinirliğe ulaşabildi, bunlardan biri de
Sunset. Bunun sebebi de Barış Tansever’in ilk günkü
tutku ile işine sahip çıkması, işinin tüm detaylarına
hakim olması ve müşterisinin nabzını çok iyi tutup
hep bir adım önde olması.
Alkollü içki tüketimi direkt yeme-içme sektörüyle
ilintili gibi görünmekle birlikte, birçok ayrıştırıcı
faktör de mevcut. Genel olarak bu iki sektörün
paralel ilerlediğini mi düşünüyorsunuz? Tüketim
neye bağlı yükseliyor ve düşüyor?
Alkollü içecekler birçok farklı okazyonda tüketiliyor
ve bunlar genellikle yemek ile ilintili. Şöyle ki; alkollü

“KÜLTÜRÜMÜZ GEREĞI
ZATEN AILEMIZ VE
ARKADAŞLARIMIZ ILE
SOSYALLEŞMEYI SEVEN
BIR MILLETIZ. SON
DÖNEMLERDE BUNU
DAHA DA FAZLA DIŞARI
ÇIKARAK YAPIYORUZ.”
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cekler var örneğin Çin’deki Baiju, Kore’nin milli içkisi
Soju veya Hindistan’da üretilen Hint viskileri. Bu
kategorilerde milyar litreler ile ölçülen hacimler söz
konusu. Yani dünyada ilk beşte doğal olarak bu kategorilerdeki markalar yer alıyor. Türkiye’de dünyada
olduğu gibi bizim ilgi alanımız ve faaliyet konumuz ise
uluslararası premium ağır alkollü içecekler. Dolayısıyla size bu konuda bir liste verebilirim. Sadece ithal alkollü içecekler için Türkiye’de Nielsen Haziran 2019
değer verilerine göre sıralamada ilk 5 marka ağırlıklı
olarak viski ve birinci sıradaki Chivas Regal dahil 3
marka bizim şirketimize ait.

sundu. Belli tatlar; örneğin misket limonu
ve bergamut hayatımıza öncü barmenler
aracılığı ile girdi. Mesela ülkemizde Twins
Kokteyl şirketinden Onurcan ve Yiğitcan
kardeşler kokteyl alanında birçok yeniliğin
öncüsü oldular ve yeni tatlar ile tanışmamızı
sağladılar.

içecekleri ya yemek esnasında ya da hemen
öncesi ve sonrasında tüketiyoruz. Yemek
öncesinde, bizim ülkemizde çok yaygın
olmasa da, özellikle Avrupa ülkelerinde
aperatif almak çok yaygın ve sosyalleşmenin
bir parçası. Örneğin bizim şirket yemeklerimizde ayakta aperatif alıp sosyalleşmeye
ayırdığımız zaman, neredeyse yemekten
daha fazla. Keza yemekten sonra da konyak
veya benzeri bir dijestif ürün tüketiliyor. Bizim ülkemizde yemek esnasında şarap çok
yaygınken yemek öncesinde kokteyller ve
son zamanlarda cin tonik, yemek sonrasında da enerjinin yükselmesi ile beraber votka
ve viskinin daha fazla tüketildiğini gözlemliyoruz. Sonuçta yemekte ne yiyeceğimiz,
nerede, kiminle beraber olacağımız da alkol
tüketiminde önemli bir faktör. Tabi ki yemek
öncesi ve sonrası programları da diğer
önemli unsurlar olarak öne çıkıyor. Sonuç
olarak ben yeme-içme sektörleri arasında

büyük paralellik olduğunu düşünüyorum.
İçkinin de modası var mı? Bu konuda
eğilimleri pazarlama uzmanları mı
belirliyor?
Alkollü içeceklerin de her şey gibi modası
var ve pazarlama faaliyetleri, eğilimleri ve
yatırımları önemli ölçüde etkiliyebiliyor.
Örneğin aperatif kategorisindeki hızlı gelişimi belli şirketlerin pazarlama çalışmaları
yönlendirdi. Keza son zamanlarda moda
olan Japon viskileri dünyada söz sahibi viski
gurularının tavsiyeleri ile popüler oldu. Bu
konuda inovasyon çok önemli, birçok marka
farklı tatlar ile tüketicilerinin karşısına çıkıyor
ve onları etkiliyor.
Üreticiler dışında da bir çok etken var.
Mesela sağlıklı yaşam trendleri düşük alkollü kategorilere ilgiyi artırdı, burada sağlıklı
yaşam koçları da etkili oldu. Birçok marka
düşük şekerli, glütensiz ürünleri piyasaya

Önceki yıllarda kokteyllere yoğun
kıvamlar hakimdi, şimdi ise daha fresh
tatlar karşımıza çıkıyor. Bu da trendlerin
etkisi mi yoksa gerçekten damak
tadımız değişti mi?
Geçtiğimiz yıllarda yoğun kıvamlar, hazır
mixler ve kokteyl şuruplarını daha çok görüyorduk. Şimdi koruyucusuz doğal içeriklere
yönelimin, taze meyve ve sebze sularıyla
hazırlanan kokteyllerin yükseldiğini görüyoruz. Örneğin hazır şeker oranı yüksek
şuruplar yerine birçok barmen kendi taze
meyve sularını ve şuruplarını üretiyor ve bu
sayede tüketicilerin bilinçlenmesini ve yeni
tatlarla tanışmasını sağlıyor. Mesela bu sene
kokteyllerde aktif karbon kömürü kullanımı
mevcut, sindirime de iyi gelecek siyah kokteyl trend. Dolayısıyla ben damak tadımızın
kalıcı olarak değiştiğini düşünüyorum.
Diğer taraftan, geçtiğimiz beş yılda,
özellikle İspanya ve Türkiye gibi yazın sıcak
geçtiği ülkelerde tüketiciler fresh, ferahlatıcı
tatları ararken, yoğun olarak cin kategorisini
tercih etmeye başladılar.

Keepers of Quaich derneğindeki ilk Türk
Master’sınız. Sektörde önemli yeri bulunan bu
dernekle yollarınız nasıl kesişti?
Ben 1997 yılından beri alkollü içecek sektöründe
çalışıyorum, yani 20 yılı aşkın bir süreden bahsediyoruz. 2002 yılında başlayan Pernod Ricard
kariyerimde son dört yılda Türkiye’nin yanı sıra
bölgesel bir sorumluluğum da oldu; Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye pazarlarından sorumlu Genel
Müdür olarak görev yapıyorum. Sanırım bu sektöre
profesyonel üst düzey yönetici olarak hizmet veren
en kıdemli kişiyim desem yanlış olmaz.
Keepers of the Quaich tüm dünyada İskoç
viski endüstrisine hizmet eden ve önemli katkılarda bulunan kişilerin üye olarak kabul edildiği çok
saygın ve prestijli bir dernek. Üye kabul ederken
son derece seçici davranıyorlar ve çok titiz bir
süreç izleniyor. 2005 yılında Keepers of Quaich
derneğinin giriş seviyesi olan “keeper” olmak için
şirketim beni aday gösterdi. Dernek de İskoç viski
sektörüne o güne kadar yaptığım katkıyı dikkate
alarak “keeper of the quaich” olmamı kabul etti. 10
yıldan fazla “keeper” olarak sektöre hizmet eden ve
kayda değer önemli başarılar elde eden kişiler de
yine çok uzun bir süreçten sonra bir üst seviye olan
“master” seviyesine terfi edebiliyor. Geçen sene
şirketim Türkiye pazarında İskoç viski endüstrisinin
gelişimi için gösterdiğim çabalardan dolayı beni
master olmaya aday gösterdi. Derneğin yönetim
kuruluna bu şekilde çok fazla başvuru geldiği için
çok seçici olmak zorundalar. Bu süreci tamamlayıp
master olmaya layık görülen ilk Türk ben oldum,
bununla hem kendim, hem şirketim ama her şeyden
önce ülkem adına büyük gurur duyuyorum.

Kişisel tercihlerinize gelecek olursak; favori
içkiniz veya içkileriniz hangileri?
Tüm markalarımızın benim için yeri ayrı, birini
diğeriden ayırt etmem imkansız. Her birini farklı
ortamlarda ve okazyonlarda tüketiyorum.
Gitmekten keyif aldığınız birkaç mekan önerisi
alabilir miyiz sizden?
Yurtiçinde Sunset en beğendimiz mekanların
başında geliyor. Hem yemek hem de yüksek enerji
ortamları için bir başka tercihimiz Ruby. Balık
için hem evimize yakın olması hem de lezzetleri
yönünden İskele restoranı tercih ediyoruz. Güney
Doğu mutfağının en iyi temsilcilerinden Antochia
çok beğendiğimiz ve sık gittiğimiz bir restoran.
Uzak Doğu mutfağını da çok seviyoruz, Zuma ve
Miyabi bu anlamda bizi çok tatmin eden restoranlar. Yurtdışında ise sık ziyaret ettiğimiz şehirlerden
örnek vermek gerekirse; Paris’te Epicure, Antoine
Londra’da Nobu, Zuma, Roka’yı sayabilirim.
Yoğun iş temposuyla nasıl başa çıkıyorsunuz?
İş hayatında başarılı olmamda eşim Evin’in büyük
katkısı oldu. Çünkü hem yoğun iş tempoma ve çok
sık olan iş seyahatlerime hoşgörü ile yaklaştı, hem
de mümkün mertebe iş programlarıma dahil oldu. Bu
sayede çok keyif aldığım “saha ziyaretlerine” ve uzun
mesai saatlerine gönül rahatlığı ile devam edebildim.
Bundan dolayı kendisine minnet borçluyum. Bu
arada kendisi markalarımızın önde gelen elçilerinden
biri oldu. Bu sayede şirketimiz bünyesinde çok tanınan biri haline geldi, yine bu sayede grup CEO’muz
Alex Ricard dahil bir çok üst düzey yönetici ile ailevi
yönden dostluk geliştirme imkanı bulduk.

“HER İŞTE OLDUĞU GİBİ
MARKA YARATMAK UZUN
VE ZOR BİR SÜREÇ;
TUTKULU VE İSTIKRARLI
OLMAK GEREKIYOR.
BU ANLAMDA SUNSET
TÜRKIYE’DE VE HATTA
DÜNYADA ÇOK ÖZEL BIR
YER TUTUYOR. ÇOK AZ
MARKAMIZ ULUSLARARASI
BILINIRLIĞE ULAŞABILDI;
BUNLARDAN BIRI DE
SUNSET.”

PERNOD RICARD‘A DAİR...

Ş

irketimiz 2002 yılında
Allied Domecq Türkiye adında bir İngiliz şirketi
olarak kuruldu. O zaman
ana markamız Ballantine’s
idi, zaten beyaz içecekler
tabir ettiğimiz votka, cin
gibi ürünleri kanun gereği
sadece Tekel çok kısıtlı bir
şekilde dağıtıyordu. Bugüne
kıyasla nispeten zayıf bir
portföyümüz olduğundan
başka şirketlerin markalarının
da dağıtımını yapıyorduk.
Örneğin uzun yıllar Campari,

Jack Daniel’s ve Jim Beam
markalarının dağıtımını bizim
şirketimiz yaptı. 2005 yılında
Pernod Ricard’ın dünyada
Allied Domecq şirketini satın
alması ile beraber o tarihten
bu yana Pernod Ricard
Türkiye olarak faaliyet gösteriyoruz.
Pernod Ricard olmamız
ile beraber Chivas Regal, Olmeca, Jameson, Martell gibi
çok güçlü markalar bünyemize katıldı.
Türkiye 2015 yılından

bu yana Orta Doğu, Kuzey
Afrika, Türkiye bölgesindeki
12 ülkenin merkezi. Nielsen
verilerine göre ithal alkollü
içecekler kategorisinde
değer yönünden pazar
lideriyiz. Chivas Türkiye’de
ithal alkollü içecek markaları
içinde değer yönünden pazar
lideri. İlk beş marka içinde
üç, ilk 10 marka içinde beş
markamız yer alıyor. Türkiye
Chivas 12 markası özelinde dünyadaki ilk üç pazar
arasında yer alıyor.
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STARTER
DESSERT
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ZEYTİNYAĞINI EN İYİ O BİLİR:
OLEOLOG
Zeytinyağının duyusal değerlendirmesini,
pozitif ve negatif özelliklerini, kalitesini tat
ve kokuyla bağlantılı olarak tüm boyutlarını,
hasat zamanını, bölgesini, iklimini söyleyip
sınıflandırabilecek, hatta blend yapabilecek
uzman anlamına geliyor oleolog. Uzun bir

Zeytin
Ağaçlarının
Kalbinde
Z

KUSURSUZ ZEYTİNYAĞI
Kaliteli zeytinyağı üretimi üç ana unsura
bağlı: Öncelikle zeytin meyvesi dalında
kusursuz olmalıdır ki, sıkım süreci bizi istediğimiz sonuca ulaştırsın. İkinci süreç hasat
zamanının tespiti. Hasat zamanından erken
yapılırsa duyusal kusur ve verim kaybına neden olur ki, bu karar verme süreci uzmanlık
isteyen bir iştir. Üçüncüsü, kasalara toplanan zeytinlerin o gün içinde hiç bekletmeden işletmeye götürülmesi ve 23-27 derece
arasında soğuk olarak sıkılması gerekir. Natürel sızma zeytinyağı sıkımı tamamen mekanik yollarla; kırma, yoğurma, dekantasyon,
santrifüj ve filtrasyon işlemlerinin sonucunda
elde edilir. Zeytinyağı duyusal özellikleri
kusursuz ve kimyasal özellikleri de en çok
yüzde 0,8 asit ise natürel sızma zeytinyağı,
hafif duyusal kusurlu, en çok yüzde 2 asit
ise natürel birinci olarak sınıflandırılır. Bu kategori dışında kalan zeytinyağları “lampant”

olarak nitelendirilir ve rafinaja gönderilir.

NE KADAR YAKICI,
O KADAR ZENGİN
Erken hasat ve soğuk sıkım ile elde edilen
zeytinyağının duyusal özelliklerinin ilki burnumuza çarpan taze çimen kokusudur. Taze
sıkılmış bir meyve suyudur aslında zeytinyağı ve dolayısı ile içinde bulunduğu iklim,
coğrafya, toprak; çağla bademi, elma, erik,
domates, sebze ve farklı meyveleri çağrıştıran kokular ve lezzetlere ulaştırır bizi. Ayrıca
erken hasat zeytinyağının içindeki fenolik
bileşenler, yani antioksidan dediğimiz bütün
faydalı polifenoller dilimizin gerisindeki acılık
ve boğazımızdaki yakıcılık olarak kendini gösterir. Bir zeytinyağı ne kadar acı ve
yakıcıysa antioksidanlar açısından o kadar
zengin demektir.

URLA’DAKI AYERYA RÜZGARLI VADI ÇIFTLIĞI’NDE ORGANIK ZEYTINYAĞI ÜRETEN
PELIN OMUROĞLU, 20 YIL ÖNCE DOĞAYA MIRAS BIRAKMA HAYALIYLE BU
TOPRAKLARA ZEYTIN AĞAÇLARI DIKEN AILESININ TUTKUSUNU ÖDÜLLERLE
TAÇLANDIRAN BIR GIRIŞIMCI. ZEYTINYAĞINI, KENDINI ONA ADAMIŞ BIRINDEN
DAHA IYI KIM ANLATABILIR?

eytinyağının abc’sini işin uzmanı, Pelin
Omuroğlu anlatıyor...
“Toprağa, ekip biçmeye çok yakın
yetiştirdi ailem beni. Doğayı ve onun bir
parçası olmayı hep çok sevdim. Ziraat eğitimimin ardından, ailemin desteği ve teşvikiyle
seracılık bölümünde okumaya karar verdim.
Ardından Amerika’daki UCDavis’e gittim ve

eğitim süreci gerektiriyor ve sürekli tatmak
gerekiyor.

ERKEN HASAT MI,
OLGUN HASAT MI?
organik tarımı öğrenip 1997 yılında Türkiye’ye döndüm.
Amerika’dayken aileme organik tarım
yapmak istediğimi söylediğimde babam
büyük bir hevesle Yağcılar Köyü’nde araziler
satın almaya başladı. 1998’de dikmeye
başladığımız zeytinlerimiz 10.000 adede
ulaştı. Çiftliğimizin hemen yanında bir de

2.500 ağacın bulunduğu fıstık çamı ormanı
yaptık. Dolayısıyla organik tarım için bütün
imkanlarımızı seferber ettik ve muhteşem bir
vadide çiftliğimizi kurduk.
Zeytinlerimiz büyüyüp verimli hale
geçtiğinde kendi fabrikamızı kurma ihtiyacı
doğdu. Türkiye’nin ilk güneş enerjisi elektrik
santrali ile temiz ve sürdürülebilir enerji

Erken hasat, yeşil ve pembeye yeni dönen
meyvelerin yağlanmasının yeni başladığı
zaman dilimini ifade eder. Bu genellikle
ekim-kasım ortaları arasına denk gelir. Kasım
ortasından itibaren iyice pembeleşen ve
hatta olgunlaşan, siyahlaşan zeytinlerin hasat
zamanını da olgun hasat diye tanımlarız.
Erken hasatta verim 1 litre için 6-7 kg’dan 13
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kaynaklarını kullanan organik sertifikalı bir
zeytinyağı işletmesi kurduk. İlk çalışmaya
başladığımızdan beri uluslararası yarışmalarda ödül alıyoruz. 2017 yılı bizim “Altın Yıl”ımızdı ve dünyanın en prestijli iki yarışmasında, İtalya’daki Biol Ostuni ve İzmir’deki Mario
Solinas’da Altın Madalya aldık.
Markamız Olivurla ile organik zeytin ve
zeytinyağı sunmanın yanı sıra Urla’da diğer
zeytin üreticilerine zeytinyağı sıkım prensiplerini uygulatarak bölgede yüksek kaliteli
zeytinyağı üretiminde artış sağladık. Her yıl
yeni ürün geliştirmeye özen gösteriyoruz,
ayrıca çiftliğimizde agroturizm ve oleo turizm
de yapıyoruz.”

DESSERT

meyvemsilik, acılık ve yakıcılık dengesi göz
önünde bulundurulursa İspanya ve İtalya
diyebilirim. Çünkü bu ülkelerdeki varyetelerin
çokluğu ve duyusal özellikleri gereği bizden
daha yüksek polifenol üreten zeytinyağları
çıkıyor. Ancak Türkiye’de; Kuzey Ege’den
Hatay’a kadar çok bilinçli, titiz ve yüksek
aromatik özellikli, acılık ve yakıcılığı dengeli
zeytinyağları üretiliyor. Dünya klasmanında
Türk zeytinyağları kendine iyi bir yer edinme
konusunda çok güzel bir ivme kazandı.
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Zeytinyağı öyle hassas ki, aynı parselin
kuzeyi ve güneyinden elde ettiğiniz ürünün
duyusal özellikleri farklı olabiliyor. Bu da zeytinyağının ne kadar ince, narin ve kompleks
duyusal notalara sahip olduğunu gösteriyor.
Bu kadar farklı özellikler gösterebilen natürel
bir ürünü kendi bölgesi ile irdelemek bana
daha doğru geliyor; Ayvalık, Urla, Muğla, Antakya, Kilis, Hatay gibi. Dünyanın en prestijli
zeytinyağı yarışmalarında Türk zeytinyağları altın madalyalar alıyor. Sıcaklık ve aşırı
yağışlar, zeytin sineği gibi kaliteyi doğrudan
etkileyecek doğal problemler olmadığı sürece alt yapımız, bilgi ve tecrübemiz orta ve
hafif meyvemsi zeytinyağı üretimi konusunda
oldukça başarılı.

SIZMA MI, RİVİERA MI?

kg’a kadar çıkarken, olgun hasatta bu durum
7 kg-3 kg’a kadar azalarak devam eder.

HANGİ SIKIM?
Geleneksel yöntemle sıkılan taş baskı ve
günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle kontinü
sistemler ağırlıklı olarak kullanılıyor. Taş baskı, keçeler arasında kırılan zeytin hamurunun
baskı yöntemiyle sıkılması işlemine deniyor.
Ancak bu şekilde, hijyen ve havalanma
sorunları ortaya çıktığından ve natürel sızma
zeytinyağı üretmek neredeyse imkansız olduğu için artık terk edilen bir sistem.

EN AROMATİK BÖLGE
IOOC yarışma kriterlerine göre yoğun

Natürel sızma zeytinyağı sadece mekanik
yöntemlerle elde edilen, yağ özelliği gösteren
tek meyve suyudur aslında. Tam bir şifa kaynağıdır. Pek çok hastalığa iyi geldiği bilimsel
araştırmalar tarafından ispat edilen natürel
sızma zeytinyağı kalp-damar, kolesterol,
obezite, inflamasyon, kanser ve daha pek
çok hastalığa şifa olduğu gibi aynı zamanda
koruyucu özelliği ile de dikkat çekiyor.
Riviera ise lampant zeytinyağların rafine
edilmesinin ardından, içine çok az bir miktar
natürel sızma zeytinyağı ilave edilerek üretilen bir zeytinyağıdır. Nihayetinde zeytinyağı
kompozisyonu gösterir ancak hiçbir zaman
natürel sızmanın verdiği damak zevki ve
sağlık açısından yüksek polifenol değerine
ulaşamaz.

TAZE Mİ, YILLANMIŞ MI?
Şarabın aksine zeytinyağı ne kadar tazeyse o
kadar kıymetli. Maalesef yıllandıkça eskiyor,
bayatlıyor ve ransit dediğimiz bir kusur meydana geliyor. Zeytinyağı sıkıldığından itibaren

en fazla 2 yıl içinde maksimum 24 derecede
iklimlendirilmiş, oksijensiz azot gazlı tanklarda muhafaza edilebilir. Bu süreçte ısıya maruz
kalırsa kalitesini büyük ölçüde kaybetmiş olur.
Zeytinyağı şişenizi açtıktan maksimum 3 hafta
içinde tüketmenizi öneriyoruz.

MEYVEMSİLİK, ACIMSILIK, YAKARLIK
Meyvemsilik dendiğinde; taze çimen, meyve ve
sebze kokularını, hatta enginarı, muzu bile doğal
olarak hissedebiliriz. Dilimizin iki yanındaki acılık
ve boğazdaki de yakıcılık olarak nitelendirilir.

TOPRAĞIN TADI
Zeytinyağı çiçeklenme döneminde arılar ve rüzgarların etkisi ile bulunduğu coğrafyada yetişen
sebze ve meyvelerin tat ve kokusunu içine alır.
Örneğin çiftliğimizde 2002-2005 yılları arası organik Urla sakız enginarı yetiştiriyorduk ve 20132014 yıllarında Flos Olei kataloğunda da Olivurla
natürel sızma zeytinyağlarımızın buram buram
enginar koktuğu yazar. Bir de çeşnili zeytinyağları
vardır ki yoğurma aşamasında içine baharat, meyve gibi bazı eşleşmeler yaparak farklı lezzetleri
yaratmak mümkündür.

ZEYTİNYAĞI’NA DAİR...
l Yaşlanmaya karşı çok etkili
mükemmel bir antioksidandır.
l Sindirimi rahatlatır.
l Kandaki iyi kolesterol seviyesini
yükseltir, glikoz seviyesini
düşürür.
l Güçlü anti-inflamatuar özellikleri
sayesinde bağışıklık sistemini
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TÜRKİYE’DE ZEYTİNYAĞI

destekleyerek direnci artırır.
l İçerdiği E vitamini sayesinde
cildi besler.
l Anti bakteriyel özelliğe sahiptir.
l Kalp-damar hastalıklarına karşı
koruyucudur.
l Sağlıklı tekli doymamış yağ
açısından zengin bir ‘meyve

suyudur’.
l Özellikle balık yağı ile birlikte
tüketildiğinde romatoid artrit
nedeniyle oluşan eklem ağrılarını
azaltır.
l Midedeki dost bakterileri
besler.
l Anne sütü özelliklerini taşır.

ZEYTINYAĞI,
ÇIÇEKLENME
DÖNEMINDE ARILAR VE
ÇEŞITLI RÜZGARLARIN
ETKISIYLE BULUNDUĞU
COĞRAFYADA YETIŞEN
SEBZE VE MEYVELERIN
TAT VE KOKUSUNU
IÇINE ALIYOR.

DESSERT
ESPRESSO
CHOCOLATE MARTINI
ESPRESSO VE BITTER
ÇİKOLATAYI BULUŞTURAN
KOKTEYL, YOĞUN TAT
TUTKUNLARI İÇİN...

En Yeni Kokteyller...
SUNSET BAR’DAN SONBAHARA YAKIŞAN YOĞUN IÇIMLI KOKTEYLLER...
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fotoğraflar BURAK TEOMAN

SOLERA 7
HAVANA CLUB 7 ANOS,
ST. GERMAIN, YELLOW
CHARTREUSE VE ANGOSTURA
BITTER'IN UYUMLU BİRLİKTELİĞİ.

SUNSET SPICE
HAVANA CLUB3 ANOS,
PORTAKAL İLE LIME SUYU VE
PASSION FRUIT PÜRESİNE
EŞLİK EDEN TABASCO
BAHARATSEVERLERİ
MEMNUN EDECEK ŞAŞIRTICI
BİR LEZZET.

TROPIC AVION 85
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AVION SILVER, MALIBU
VE TAZE ANANASIN
UYUMU ORTAYA TROPİK
BİR LEZZET ÇIKARIYOR.
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DESSERT

MARASCHINO MARTINEZ
CİN, MARASCHINO,
CHAMBORD VE LİMON
SUYU BİRLİKTELİĞİ TAM
AKŞAMÜSTÜNE UYGUN BİR
İÇKİ YARATIYOR.

DESSERT

New York
New York

ÇOĞUMUZUN IYI BILDIĞI, SEYAHATLERIN VAZGEÇILMEZ ROTASI OLAN NEW YORK IÇIN ‘YAPILACAKLAR
VE GIDILECEK YERLER LISTESI’ SÜREKLI DEĞIŞIR. YENI SEZONUN, HEM YENI HEM KLASIK MEKAN
ÖNERILERIYLE DOLU OLAN ‘TO DO LIST’INI SEMI LICHY KALEME ALDI.

L

ezzetli bir şeyler yerken, ‘barı da olsun, dekorasyonu da beni etkilesin’ diyorsanız, bu üç farklı konsepti bir araya getiren yerlerden
biri olan Chumley’s’i kesinlikle öneririm. Nefis burgeri ve muhteşem
dekorasyonuyla Chumley’s’de hamburgerlerin kendi özel sosları, Amerikan Cheddar’ı, çıtır soğan birleşimi kesinlikle baş döndürücü. İki katlı bu
deli burgeri mutlaka deneyin. Kokteylleri de yabana atmayın: Chumley’s,
Hemmingway ve Fitzgerald’ın gelip kokteyllerini yudumladıkları mekandı,
bunu da not olarak ekleyin seyahat istenize.

Giriş ücreti 25 USD, öğrenciler
için 14 USD.
MoMa’nın içerisinde yer alan
“The Modern” adlı iki michelin
yıldızlı muazzam restoranında,
Chef Abram Bissell harikalar yaratıyor. ‘Ben yemek almayacağım’
diyorsanız The Modern’in barı da
mevcut.

P

eki ben nerede konaklamalıyım dediğinizi
duyar gibiyim. New
York’da her bütçeye göre
konaklama mevcut. Benim
tercihim “The Beekman”.
Otelci bir aileden gelmeme
ve üstelik New York’da otel
işi yapmamıza rağmen “The
Beekman”ın özellikle dekorasyon konusunda favorim olduğunu belirtmeliyim. Fiyatları
yüksek fakat sırf o etkileyici
dekorasyon için bile görmeye
değer. Otelin içerisinde ise
başarılı aşcı ve aynı zamanda
restorancı Tom Colicchio’nun
“Temple Court” isimli restoranı mevcut. Chef size beş
course’luk tadım menüsü servis ediyor. Konaklamasanız
bile hem giriş dekorasyonunu
görmeye hem de restoranı
deneyimlemeye gidin derim.

G

ece biraz müzik ve eğlence isterseniz gece kulübü
olarak size “Acme” yi önereceğim. Bir zamanların
rock barı olan Acme’nin şu an üst katı restoran, alt
katı ise “Acme Downstairs” adı altında gece kulübü. Yaratıcaları ise meşhur Indochine ve Bond St.’in yaratıcıları.
Gitmişken meşhur kokteylleri Foxy Brown’u denemenizi
öneriyorum. Gayet basit ancak lezzetli bir karışım Foxy
Brown: Tekila, esmer şeker, zencefil ve misket limonu.
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S

onbaharla birlikte New
Yorker’lar yazlıklarından,
tatillerinden şehre dönmeye
başlıyorlar. Genelde New York
sakinleri temmuz-ağustos aylarını
şehir dışında geçirirler ve dönüşleriyle birlikte şehirde tekrardan
bir hengame başlar. Bu aylar
mekanların, müzelerin, otellerin
kısaca aklınıza gelecek her
yerin kendinde yenileme yapma
zamanıdır. Onlardan biri de şehrin
sembollerinden biri olan MoMa
yani Modern Sanatlar Müzesi.
Milyonlarca ziyaretçi ağırlayan,
en önemli modern sanat mabedi
olarak adlandırılan müzeyi gezmek
için öncesinden “online” olarak
bilet almanız gerekir. İşte şimdi
MoMa yepyeni yüzü ile kapılarını
21 Ekim’de açıyor. Yenilenecek
MoMa’da canlı performanslar,
konuşmalar, yeni galeriler olacak.

DESSERT

N

ew York’daki lüks otellerin hepsinin ayrı
bir özelliği var. Sizi tamamen görsel bir
şova götürüyorlar sanki. Bunlardan biri
de benim çok beğendiğim “The Whitby Hotel”.
Upper Midtown Manhattan’da, Central Park’a 500
metre mesafede yer alan Whitby Hotel, Saks Fifth
Avenue ve Bergdorf Goodman gibi mağazalara
yakınlığı ile biliniyor. Whitby Hotel’deki odaların
hepsi tavandan tabana pencerelerle ayrı ayrı
tasarlanmış. Bazı odalar özel teraslı ve Manhattan
silueti manzaralı. İç mekan tasarımı Kit Kemp tarafından yapılan otelin odalarının çoğu birbirinden
farklı. The Whitby Hotel’de ayrıca bir sinema salonu mevcut. Geceliği 600 ila 12.000 USD arasında
değişiyor, tabii seçtiğiniz odaya bağlı.

G

ündüz bir kahve içmek istediniz ve “Ben sadece modayla ilgiliyim, modaya dair her şey bana
göre, marka takipçisiyim” diyorsanız, size muazzam kahvecilerin yanı sıra önerebileceğim tek yer
“Coffee’n Clothes” olacaktır. İçeceğiniz her kahve bir
markanın logosunu taşıyor! Mesela Hermes bir latte
alır mısınız? “Nasıl yani?” demeyin, gidin görün...

K

onu markalardan ve mimariden açılmışken listemde bulunan iki yerden
bahsetmek istiyorum. Birincisi
“The Vessel”. İngiliz tasarımcı
Thomas Heatherwick tarafından
tasarlanan, Manhattan’ın Batı
Yakası’ndaki Hudson Yards
bölgesi için bal peteği formunda,
birbiriyle bağlantılı bir dizi merdivenden oluşan devasa bir yapı
“The Vessel”. Bu dev yapı 154
merdiven, 2.500 basamak ve 80
bağlantı noktasına sahip. Çelik
taşıyıcı sistemi olan yapının etrafı
parlak, bakır rengi çelik ile kaplı.
The Vessel’in hemen
arkasında ise “Hudson Yards”
yer alıyor. İçerisinde neler yok

K

itapçıdan çıktınız, akşam oldu ve biraz acıktınız, Uzak Doğu mutfağı diye tutturdunuz... New York’da bazı yerler kült mertebesindedir, modası geçmez. İşte bunlardan biri de kapılarını yıllar evvel
açan “Buddakan”. Mekan özellikle o dönemde muazzam dekorasyonu
ile çok ses getirmişti. Bu dekorasyon ben dahil birçoklarını halen etkiliyor. Dekorasyonu bir yana, bir Uzak Doğu restoranında olması gereken
herşeyi sunan restoran-barın gerçekten muazzam yemekler var. Peki ne
yenmeli sorusunun cevabına gelince: Başlangıç olarak Buharda Edamame Dumpling, Lemongrass suyu ile Rock Shrimp. Ana yemek olarak da
Sticky Rice seçmenizi öneriyorum. Tatlı seçimini size bırakıyorum.

ki. Ne mağazalar, ne restoranlar, çay odaları, markalar, oteli,
residence’ı; neler neler. Muazzam
bir yatırım. Sanırım bugüne kadar
gördüğüm büyük kompleksler
içinde en ama en iyisi. Yıllardır
New York’da açılmasını beklediğim Neiman Marcus, dört katlı
koca bir alışveriş çılgınlığıyla en
tepede. Yeme-içme sektörünün
en büyüklerinden biri olan Jose
Andres’in “Mercado Little Spain”i
ise en alt katta. Little Spain ise
adından da anlaşılıcağı gibi
küçük bir İspanya. Tapaslar,
paellalar, churros’lar, basque
cheesecake’ler ne ararsanız var.
Ben alışverişimi yapıp kendimi
Little Spain’de kaybetmiştim!

N

ew York’da yapmayı en çok sevdiğim şeylerden biri yürüyerek şehri keşfetmek. Sanırım
yaklaşık 29 senedir bundan bıkmadım. İkinci
en sevdiğim şey ise kitapevlerini dolaşıp, rafları altüst
ederek zaman geçirip kitap almak. Bana göre en
güzel kitapevi ise “The Strand”. Çok katlı mekanları,
238 çalışanı ile şehrin en büyük ve renkli kitapevi The
Strand. Üst katında bulunması zor olan kitaplara ulaşmanız mümkün. 2016 yılında The New York Times The
Strand hakkında “tartışmasız kitapçıların şahı” içerikli
yazı yayınladı. Uğramalısınız...
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N

ew York’un en iyi dondurmacılarından biri Emack&Bolio. Küçük bir dükkandan içeri girdiğinizde sizi bir dondurma ve külah cenneti bekliyor:
Hepsi birbirinden farklı külahlar ve 20 çeşit dondurma
ile hangisini seçeceğinizi şaşıracaksınız. Külahların
hepsi Corn Flakes ile kaplanmış şekilde. Bundan
sonrası sizin zevkinize ve yaratıcılığınıza kalıyor. Ben
renkli Corn Flakes külah üstüne espresso ve dondurma seçtim. Afiyet ola!

DESSERT

Wine Lovers
SUNSET’IN YENI ORGANIZASYONU OLAN ‘WINE LOVERS DINNER’ SERISI,
CHAMLIJA VE SUVLA ŞARAPÇILIK ILE BAŞLADI.

S

unset’in yerli üreticiyi desteklemek üzere başlattığı Wine Lovers yemekleri, şarap severler
ile butik üreticileri bir araya getirmeye devam ediyor. En fazla 20 kişinin
katılabildiği bu yemekte, üreticiler de
yemeklere katılarak şaraphanenin
tarihçesinin yanı sıra şarap ve üzüm
özellikleri üzerine bilgi veriyorlar.
Gecede, üreticiden seçilen şaraplar,
marka sahibi tarafından anlatılarak
servis ediliyor. Bir markanın şarap
çeşitliliğini tanımak için mükemmel
bir fırsat olan Wine Lovers Dinner’a
katılım rezervasyonla yapılıyor.
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CHAMLIJA ŞARAPÇILIK
KATKISIYLA DÜZENLENEN
‘WINE LOVERS DINNER’DA,
KONUKLAR 2017 CHAMLIJA
RIESLING, 2014 TRACIAN
CHARDONNAY,
2016 CHAMLIJA ASTICUS
MONS-MERLOT VE
2016 CHAMLIJA
THRACIAN / CABERNET
SAUVIGNON / MERLOT
/ CABERNET FRANC /
PINOT NOIR ŞARAPLARINA
EŞLIK EDEN LEZZETLERI
DENEDILER.

“W

ine Lovers Dinner ”her
ay farklı markalarla işbirliği yapılarak gerçekleştiriliyor. Gecede sunulacak şaraplar
tadım için önceden gönderiliyor,
böylelikle Sunset’in yaratıcı mutfak
direktörü Fabrice Canelle ve şarap
direktörü Süleyman Şen’in ortak
fikriyle özel bir menü oluşturuluyor.
Yemek ve şarapların eşleştirilme nedenleri ve tatların uyumu Süleyman
Şen’in anlatımıyla keyifli bir deneyime
dönüşüyor.

SUVLA IŞBIRLIĞIYLE
HAYATA GEÇEN ‘WINE
LOVERS DINNER’DA
MISAFIRLER 2018 SUVLA
KINALI YAPINCAK,
2016 SUVLA RESERVE
ROUSSANNE-MARSANNE,
2016 SUVLA RESERVE
KARASAKIZ, 2013 SUVLA
RESERVE SYRAH, 2016
TATLI TATLI CABERNET
SAUVIGNON SYRAH
ŞARAPLARINI VE EŞLIK
EDEN YEMEKLERI
DENEYIMLEDILER.
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DESSERT

TUTKULARINIZIN
MÜHENDİSLİĞİ.

DESSERT

Playlist

YENİ BMW 3 SERİSİ.

Clean Bandit

1 Meduza ft. Goodboys - Piece of Your Heart
(DJ Amor Remix)

2 Ed Sheeran & Justin Bieber - I Don’t Care
(Amice Remix)

3 Jax Jones & Martin Solveig - All Day and Night
(Diego Power Extended Remix)

4 Shawn Mendes, Camilla Cabello - Senorita
(Dj Dark & MD Dj Remix Extended)

5 Clean Bandit ft. MARINA, Luis Fonsi - Baby
(Sammy Porter Remix)

6 Luce Debonaire - Shackless (Praise You)
7 Tom Pulse, Jay Gear ft. Mossy - Tumba La

Cana Jibarto

Shawn Mendes, Camilla Cabello

8

Block & Crown ft. Francis Goodman - Gettin’
Jiggy Wit It

9

Dj Hiotis ft. Marianna Voulgari - You Don’t
Fool Me

10 Sebb Junior & Sammy Deuce - Throw The
Dice (Extended Mix)

Meduza

Benzersiz tasarımı, hayata dokunan teknolojileri ve
rakipsiz performansıyla tutkularınızı harekete geçirmek için
yaratıldı. Yenilenen üstün özellikleriyle efsane BMW 3 Serisi,
mükemmelliği bir kez daha tanımlamak için
Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda.
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Jax Jones

SUNSET DJ’I EVREN
KATIRCIOĞLU, SONBAHAR
IÇIN HARIKA BIR MÜZIK
LISTESI HAZIRLADI. DOSTLAR
ARASINDA YENECEK BIR
YEMEĞE EŞLIK EDECEK
PLAYLIST’IMIZ TAM DA
SUNSET RUHUNU YANSITIYOR:
AKDENIZLI, NEŞELI VE AYNI
ZAMANDA KLASIK...

Sheer
Driving Pleasure

Luce Debonaire

Ed Sheeran & Justin Bieber
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ENGINEERED BY
INDIA, WHISKEY, CHARLIE.

Pilot’s Watch Chronograph Spitfire.
Ref. 3879: If you read IWC as India, Whiskey,
Charlie, you probably have kerosene flowing
through your veins – and you need a watch that’s
been developed specially for the cockpit. The
design of the Pilot’s Watch Chronograph Spitfire
was inspired by the classic instrument look of

watches such as the Mark XI. Our first Pilot’s

Mechanical chronograph movement · Self-winding · IWC-

Chronograph with a reduced 41-millimetre
diameter is powered by the IWC-manufactured

manufactured 69380 calibre · 46-hour power reserve when

69380 calibre. The bronze case, olive green dial
and brown calfskin strap are reminders of a time
when flying was still the privilege of a bold and
fearless few.

fully wound · Date and day display · Stopwatch function
with hours, minutes and seconds · Small hacking
seconds · Soft-iron inner case for protection against mag netic fields · Screw-in crown · Glass secured against dis placement by drops in air pressure · Engraving of a Spitfire
on case back · Water-resistant 6 bar · Diameter 41 mm

İstanbul: Arte Gioia, İstinye Park Tel: (212) 345 6506 - Luxury Timepieces, Istanbul Airport International Departure Terminal Greenwich, Zorlu Center Tel: (212) 353 6347 I Ankara: Greenwich, Armada Tel: (312) 219 1289 I Bursa: Permun Saat, Korupark AVM Tel: (224) 241 3131
İzmir: Günkut Saat, Alsancak Tel: (232) 463 6111 I Muğla: Arte, Yalıkavak Marina Bodrum Tel: (252) 385 4429
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