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“P›rlantalar›n
›ﬂ›lt›s›na bay›l›yorum.
‹kinci favorim
zümrüt. Zümrüt ve
p›rlantan›n birlikteli¤i
ise muhteﬂem ve
çok çarp›c›.”
“Yaz›n bileklik takmay›
çok seviyorum.”
925 ayar gümüﬂ ve 18 ayar alt›n,
Magnolia bileklik,1.239 Dolar,
Collection, Tiffany&Co,
(0212) 219 83 46.
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mücevher kutusu

South Sea incili kolye,
14.700 Dolar, Prasiolit
kolye ucu 29 karat, 2.77
karat p›rlanta 21.257 Dolar,
Damas, (0212) 240 59 67)

“Iﬂ›ldamay›
Seviyorum”
Çocuklu¤undan beri mücevher dünyas›n›n
içinde olan Nuray Aslanoba, kendi
tasar›mlar›n› Nahara markas› ad› alt›nda toplad›.
Aslanoba en özel mücevherlerini, Türkiye’ye
getirdi¤i markalar› ve kendi tasar›mlar›n› paylaﬂt›
HAZIRLAYAN GÜLDENIZ AYRAL FOTOGRAFLAR KÜRSAD ERGAN

“Roze alt›n ve p›rlantal› bu
yüzü¤ün formunu çok
be¤eniyorum. Eﬂimin
evlilik y›ldönümü hediyesi”

18 ayar alt›n üzerine siyah
p›rlanta ve yeﬂil quartz
küpeler, 1.650 Dolar,
Nahara, Damas;
(0212) 240 59 67.

Mücevher ve tak› tutkunuz nas›l baﬂlad›? Ortaokul y›llar›nda sadece
iyi giyinmenin yeterli olmay›p k›yafetlerimi aksesuarlar ile bütünleﬂtirmenin kendi tarz›m› yaratmada etkisini fark ettim. Dedem kuyumcu oldu¤u için ailemde
mücevher ve tak› çok konuﬂulan bir konuydu. Dedem Bursa’daki birçok kuyumcunun baﬂ ustas›d›r.

1,51 karat p›rlantal›, beyaz ve sar› alt›n
Nemo bilezikler, 41.808 Dolar,
Roberto Coin, Damas; (0212) 240 59 67

Mücevher ve tak› takarken belli kurallar›n›z var m›? Kar›ﬂt›rmay› çok
severim. Eski ve yeniyi, gümüﬂ ve alt›n›, iri parçalar ile küçük parçalar›, p›rlantan›n yan›nda deri aksesuarlar›. Maksimalizm ile minimalizmin kar›ﬂ›m› sonucu
ortaya ç›kan z›tl›k hoﬂuma gider.
Günlük hayatta en çok ne takmay› seversiniz? K›ﬂ›n kokteyl yüzükler
ve küpeler, yaz›n ise daha çok farkl› boylarda pandantif ve bileklikler tak›yorum.
Favori mücevher veya tak›lar›n›z hangileri? Eﬂimin bana özel günlerde
ald›klar› d›ﬂ›nda, aile yadigar› olanlar ve tabii kendi tasar›m›m olan parçalar, seyahatlerden ald›¤›m an›s› olan aksesuarlar...

925 ayar gümüﬂ üzerine
renkli safirlerle süslü bileklikler,
2.150 Dolar, MCL, Damas,
(0212) 240 59 67.
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mücevher kutusu
“Dedem ve babaannemden kalan saatlerim, broﬂlar›m var.
Bu da onlardan biri.
Özellikle elmas
parçalar› sakl›yorum
ve o dönemim
iﬂçili¤ine hayran
kal›yorum. Bu broﬂ
alt›n üzerine elmas
ve p›rlanta.”

“Nahara koleksiyonum a en iyi ve
en kaliteli taﬂlar› bulabilmek için
çok emek ve zaman harcad›m.
Tüm uluslararas› fuarlar›
takip ettim.”

10.42 karat zümrüt,
8.81 karat p›rlantal›
beyaz alt›n küpeler,
63.510 Dolar,
Diamond, Damas
(0212) 240 59 67.

2.5
karatl›k
tek taﬂ
niﬂan
yüzü¤ü

Mücevherlerinizi nas›l saklars›n›z? Taﬂlar›n çizilmemesi için de¤erli mücevherler kutular›nda saklanmal›. Kolyeler,
zincirleri kar›ﬂmamas› için ayn› ﬂekilde kutular›nda korunmal›.
Ben üzerinde taﬂ› olmayan alt›n, gümüﬂ tak›lar›m› keselerde
sakl›yorum. Her tip ürün için ayr› mücevher kutum var.
Tak›lar›n›z›n hikayeleri var m›? Ailemin ald›¤› mezuniyet ve do¤umgünü hediyeleri d›ﬂ›nda, en önemlisi eﬂimin ald›¤›
tek taﬂ yüzüktür. Henüz 21 yaﬂ›nda New York’ta tatil yapt›¤›m›z s›rada beni 47’nci Cadde’ye götürüp parma¤›ma 2.5 karat
tektaﬂ yüzük tak›nca, ‘Evet’ demekten baﬂka çarem kalmam›ﬂt›.
K›z›n›za b›rakmak istedi¤iniz parçalar›n›z var m›?
K›z›m ﬂu anda 5 yaﬂ›nda ve ben o do¤du¤undan beri her do¤umgününde ona özel bir mücevher tasarl›yorum; arkas›na tarih
ile birlikte ad›n› yazd›r›yorum. Hepsini onun ad›na sakl›yorum.
Gece ve gündüz takt›¤›n›z tak›lar›n›z aras›nda ne
gibi farklar vard›r? Davetlerde daha elegan ve feminen mücevherleri tercih ederim. Spor-ﬂ›k giydi¤im zaman gümüﬂ ve
deri parçalar takar›m. Farkl›l›k yaratmak istedi¤im zaman be-
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yaz tiﬂört ile de¤erli taﬂlarla süslü bir pandantif bile kullanabilirim. Ben ›ﬂ›ldamay› seviyorum.
Markan›z›n ad› Nahara. Anlam› nedir? Bu ismi nas›l
buldunuz? Nahara, Hz. ‹sa’n›n yaﬂad›¤› dönemde konuﬂulan
Arami dilinde parlak ›ﬂ›k anlam›na geliyor. Hem ad›mla hem de
mücevherlerin ›ﬂ›lt›s› ile örtüﬂtü¤ü için bu ismi seçtim.
Mücevher tasarlamaya nas›l karar verdiniz? 10 y›ld›r dolayl› olarak bu sektördeyim. Tasar›m e¤itimini moda stilistli¤i konusunda ald›m. Birçok firmada moda stilisti ve dan›ﬂman olarak çal›ﬂt›m. Son iki y›ld›r mücevher iﬂinde daha çok
farkl›l›k yaratabilece¤imi ve bu iﬂin beni daha çok mutlu etti¤ini fark ettim ve çal›ﬂmalar›ma baﬂlad›m.
Mücevher tasarlarken sizi en çok neler etkiler?
Çevremdeki renkler ve çeﬂitlilik etkiler. Bakmay› bilmek ve hayal etti¤inizi somutlaﬂt›rabilmek çok önemli.
Tasar›m süreciniz nas›l geliﬂir? Önce o koleksiyon için
kullanmay› düﬂündü¤üm taﬂlara ve materyallere karar veriyorum. Sonra çizimlere baﬂl›yorum ve uzun bir süre model oluﬂt›-

jewelbox50.qxd

7/13/11

2:53 PM

Page 6

mücevher kutusu
Alt›n üzerine oval kesim, mavi
kalsedon taﬂl› ve üç adet
p›rlantal›, band› 925 ayar
gümüﬂ yüzük, 750 Dolar,
Jamie Joseph, Damas.

Cabochon
kesim aquamarine, p›rlanta
ve safirli küpeler, 2.600 Dolar,
Nahara, Damas.

ruyorum. Modellerden emin olduktan sonra üretim sürecine geçiyoruz. Nahara ürünleri Kapal›çarﬂ›’da çok sevdi¤im bir atölyenin yan› s›ra Amerika ve Hong Kong’daki tasar›m atölyelerinde el iﬂçili¤i ile haz›rlan›yor.
Hangi taﬂ ve materyalleri kullan›yorsunuz? Materyal
anlam›nda sadece alt›n, gümüﬂ ve onlar›n oksitlenmiﬂ ﬂekillerini
kullan›yorum. Taﬂ olarak beyaz, sar› ve pembe p›rlanta, renkli
safirler, zümrüt, yakut, ametist, aquamarin a¤›rl›kl› çal›ﬂ›yorum.
Ürünlerinizin fiyat aral›¤› nadir ve nereden sat›n al›nabilir? 100 Dolar ile 5.000 Dolar aras›nda de¤iﬂiyor. Nahara
ürünleri Damas’ta sat›l›yor.
Ayn› zamanda Damas’›n sat›n alma sorumlususunuz. Bu y›lki mücevher ve tak› trendleriyle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Mücevher sektöründe yakut, zümrüt,
sar› ve pembe p›rlanta ile renkli safirler göze çarp›yor. Bir klasik olarak inci ise farkl› renk ve formlarda kullan›lm›ﬂ. Formlar
anlam›nda, kal›n alt›n ve gümüﬂ, uzun halka zincirler, de¤erli
taﬂl› zincirler, sert ve kal›n bilezikler, geniﬂ kelepçe bileklikler,
büyük pandantifler, inci kolyeler, büyük kokteyl yüzükler var.
Bir sat›n alma uzman› olarak insanlara hangi tarz
parçalar› almalar›n› önerirsiniz? Eski parçalarla yeniyi,
gümüﬂlerle p›rlantalar›, a¤›r parçalarla ‘cool’ deri parçalar›, vintage parçalar› gerekirse etnik parçalar› birlikte deneyin. Tak›lar›n›z› mücevherleriniz ile birlikte kullan›n.
Tasar›mlar›n›z d›ﬂ›nda baﬂka hangi markalar› Türkiye'ye getiriyorsunuz? Benim için ayn› zamanda Damas
ad›na sat›n alma uzman› olmak büyük bir ﬂans. Bu sayede birçok tasar›mc› ile tan›ﬂ›p, ürünlerini tan›ma ve üzerinde tart›ﬂma
ﬂans›m oluyor. ﬁu anda Jamie Joseph, Matthew Campbell Laurenza (MCL), la Nouvelle Bague, Marco Bicego gibi markalar›n
al›mlar›n› yap›yorum. Haziranda ma¤azaya gelecek yeni sürpriz
markalar›m›z›n al›mlar›n› yeni bitirdik.
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“Çin takvimine göre
Kaplan y›l›nday›z.
Benim gibi 1974’lüler
için Kaplan y›l› baﬂar›l›
bir sene olarak kabul
ediliyor. Bu yüzden çekim için Sarcar’›n içinde
kaplan formu olan ve
kendi etraf›nda dönen
üç adet tek teﬂ p›rlantal›
modelini seçtim.”
Saat, Sarcar,
Carrousel koleksiyonu,
195.000 CHF, Damas;
(0212) 240 59 67.

Üstte: Alt›n üzerine renkli safirli
deri bileklikler, adedi 330 Dolar,
Nahara.

925 ayar gümüﬂ üzerine mine
iﬂçili¤i ve renkli safirlerle süslü
bileklik, 1,803 Dolar,
MCL, Damas.

