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Melissa von Faber
Castell’in çekimdeki
tüm kıyafetleri, yakın
dostu da olan, Atıl
Kutoğlu imzasını taşıyor.
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PERI MASALININ

PRENSESİ

Faber-Castell ailesine ait şatoda, Kont Charles von Faber-Castell ile peri
masalını aratmayan bir düğünle evlenip kontes unvanını aldı. Almanya’da
çok mutlu bir hayat sürdüren Melissa von Faber-Castell, yakın dostu Atıl
Kutoğlu’nun Sonbahar-Kış 2015/16 tasarımlarını ilk giyen kişi oldu.
RÖPORTAJ CEYLAN YENİACUN FOTOĞRAF EMRE GÜVEN STYLING TUĞBA ANSEN
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Bal rengi drapeli ipek
ceket, ve emprime
pantolon
Atıl Kutoğlu

üneşli bir pazar sabahı Balat’ta Emre Güven’in
stüdyosunda buluşmak üzere sözleşiyoruz. Tam
saatinde kapıdan içeri giriyor. At kuyruğu yaptığı
saçları kusursuz yüzünü daha da ön plana çıkarmış.
Siyah taytı, siyah kazağı, dolgu topuk çizmeleri ve Hermès
Birkin’iyle spor bir şıklık içinde olan Melissa kahve içmek
istediğini söyleyerek bir anda mutfağa dalıp kendine kahve
yapıyor. Doğallığı karşısında şaşırıp kalıyoruz. Moda tasarımcısı,
aynı zamanda yakın dostu olan Atıl Kutoğlu’nun tasarımlarıyla
objektif karşısına geçeceği için heyecanlı olduğunu söylüyor.
“Atıl’ın tasarımlarıyla modellik yapacağım, çok heyecanlıyım
eminim çok keyifli bir çekim olacak.” Atıl Kutoğlu’yla kısa bir
sohbetin ardından saç ve makyaj hazırlığı başlıyor. O kadar
güzel ki birkaç dokunuşla Melissa çekime hazır! İlk kareler
ısınma turlarıyla geçiyor. Rahatlamaya ihtiyacı olduğunu fark
eden Atıl Kutoğlu hemen devreye girerek yaptığı esprilerle
Melissa’yı havaya sokuyor. Saatler ilerledikçe Melissa, Emre
Güven’in objektifine profesyonel modellere taş çıkartırcasına
poz vermeye başlıyor. Çekim sonrası akşam saatlerinde bir
haftadır görmediği eşi Charles von Faber-Castell’in yanına
Almanya’ya uçacağını söyleyen Melissa von Faber-Castell eşinin
yanına gideceği için mutlu ama bir haftadır kaldığı İstanbul’da
ailesi ve arkadaşlarını bırakacağı için de biraz buruk. Tam
ailesinden söz ederken annesi Maria ve babası Necmettin

Renkli brokar
pelerin ceket
Atıl Kutoğlu
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Melez ırkın çekiciliği!
Melissa güzelliğini,
Kolombiyalı anne ve
Türk babasına borçlu!

“NE KADAR ŞANSLIYIM! İNGİLİZCE, TÜRKÇE, İSPANYOLCA, ALMANCA
KISACASI EVIMIZDE HER SES VAR BIRLEŞMIŞ MILLETLER GIBIYIZ.”

Eliyeşil stüdyonun kapısından içeri giriyorlar. İşte o an
Melissa’nın mutluluğu görülmeye değer. Anne ve babasını
gördüğünden midir bilinmez çekim daha da neşeli bir hal
alıyor.
Melissa Eliyeşil olarak Türkiye’de tanınan biriyken
Melissa von Faber-Castell olunca hayatında değişiklikler
oldu mu?
Şöyle değişti, hayatıma güzel kalpli, aklına hayran olduğum
bir Alman girdi. Kendisi kadar özel olan ülkesiyle tanıştım.
Yaşadığım adres değişti Münih oldu. Bir de dördüncü bir
dil öğrenmiş oldum.
Almanya’da günlerin nasıl geçiyor, neler yapıyorsun?
Orada yaşamaya başladığımdan beri inanılmaz yoğun ve
tempolu bir işim var. Son beş senedir Hubert Burda Medya
grubuna ait Avrupa’nın en önemli teknoloji konferanslarını
organize eden DLD (Digital-Life-Design) konferansı ile
çalışıyorum. Her günüm koşuşturma içinde geçiyor. Dijital
sektörün duayenlerini ağırladığımız etkinlikler düzenliyoruz.
Münih, New York, San Francisco, Davos, İstanbul, Rio de
Janeiro, Tel Aviv, Varşova gibi şehirleri gezip teknolojinin
nasıl dünyamızı ve hayatımızı nasıl değiştirdiğini baz alan
konferanslar düzenliyoruz. Bu konferanslara, Facebook
kurucusu Mark Zuckerberg’den tutun Lady Gaga’ya kadar
birçok önemli konuşmacı katılıyor.

sık bir araya gelebiliyor musunuz? Birlikte neler
yapıyorsunuz?
Onların hepsinin yeri benim için çok ayrı. Bazen 11
yaşındaki fotoğraflarımızı görünce neler yaşadık beraber
diyorum. Sürekli iletişim halindeyiz. Whatsapp sağolsun
neredeyse her gün konuşuyoruz. İstanbul’a geldiğimde
görüşmeye çalışıyoruz. Tabii ki herkesin bir hayat temposu
var. Kimisinin çocuğu kimisinin eşi kimisinin ise işi... Ben
de buna saygı duyuyorum. Ama en azından 15 dakikada
olsa öğle yemeği ayarlayıp görüşmeye çalışıyoruz. İnsan
eski arkadaşlarını görünce bir başka oluyor.
Favori tatil rotaların nereler?
İstanbul benim için ayrı bir aşk. Tabii ki New York
hepsinin başında geliyor. Londra’yı da son zamanlarda çok
seviyoruz. Kışları hep St. Moritz’de geçiriyoruz yazları ise
çoğunlukla güzel ülkemin güney sahilleri ya da Hamptons’a
gidiyoruz. Yılbaşında ise annemin güzel şehri Cartagena
Kolombiya’da oluyoruz.
Annen Kolombiyalı eşin ise Alman, farklı kültürlerin
içinde olmanın avantajları neler?
Ne kadar şanslıyım! İngilizce, Türkçe, İspanyolca, Almanca
kısacası evimizde her ses var Birleşmiş Milletler gibiyiz.
Her biri ayrı güzel ve güçlü bir kültür. Bir araya gelince
muhteşem oluyor.

Her evli çifte sorulduğu gibi bebek planları var mı?
İkimiz de çocukları çok seviyoruz ve inşallah yakında bir
aile kurmayı planlıyoruz.

Bu çekimde Atıl Kutoğlu’nun tasarımlarıyla modellik
yaptın. Arkadaşlığınız ne zamana dayanıyor?
Atıl ile çok uzun senelerdir arkadaşız. Kendisi çok başarılı
bir modacı olmanın dışında mükemmel bir insan. Çok içten
ve iyi bir dost. Çok komik bir anımızı paylaşmak istiyorum.
Ben 17 yaşındayken Atıl’ın New York Moda Haftası’nda
bir defilesi vardı. Podyumda yürümemi istedi. Ben de
kabul ettim ama defile günü geldiğinde çok heyecanlandım
ve bir saat kala vazgeçtim. Şimdi ise keşke yürüseymişim
diyorum. O gün bugündür o hep istediğinde birkaç çekim
yaptık. Tasarımlarını giymek benim için çok keyifli.

Yakın arkadaş grubun Maya Portakal Bitargil, Yağmur
Ünal, Joyce Goldenberg, Sanem Kardıçalı Tezman ile sık

Eşin sürpriz yapmayı sever mi?
Evet unutamayacağım sürprizlerinden biri ki bana sürpriz

Eşinle nasıl tanıştınız?
Charlie Columbia University’de İşletme üzerine master
yapıyordu ben de o zamanlar Parsons’daydım. Columbia
Business School’da çok istediğim bir kurs vardı, ona
başvurdum ve kabul edildim. Orada şans eseri aynı derste
ve gruptaydık. Beraber bir projede aylarca çalıştıktan sonra
beni yemeğe davet etti ve o gün bugündür beraberiz.

“CHARLIE ILE ŞANS ESERI AYNI DERSTEYDİK, BERABER BIR
PROJEDE ÇALIŞTIKTAN SONRA BENI YEMEĞE DAVET ETTI
VE O GÜN BUGÜNDÜR BERABERIZ.”

Kırmızı jakarlı asimetrik
ipek şifon tuvalet,
Atıl Kutoğlu

Online alışveriş yapmayı
seven Melissa’nın stil kodları
çok net; asil ve yalın.

yapmak zordur: Düğünden sekiz ay evvel
Almanya’da aile arasında küçük bir törenle
nikahımız oldu. Nikahın kıyılacağı odaya
benden önce Charlie ve ailelerimiz girdi. Yine
kiliselerde olduğu gibi bir tarafta benim ailem
bir tarafta eşimin ailesi oturuyordu. Kapı açılıp
odaya girdiğimde en yakın arkadaşlarım
karşımda duruyorlardı. İnanamadım ve çok
duygulandım. Eşimin bana yaptığı en özel
sürprizlerden biriydi.
Annene bakınca güzelliğini kimden aldığın
belli. Peki özel bakım sırların var mı?
Çok teşekkür ederim. Annemin ülkesi
Kolombiya’da kadınlar kendilerine inanılmaz
iyi bakarlar. Yazları bile güneşten korunmak
için şemsiye kullanırlar. Mesela annemin 80
yaşındaki teyzeleri 50 yaşında gibi
görünüyorlar. Ben onlar kadar katı olamasam
da, belirli disiplinlerim vardır. Benim için bir
kadında olabilecek en güzel şey cildi bence.
Asla güneşe çıkmam, sigara içmem. Aylık cilt
bakımlarımı aksatmamayaözen gösteririm.
Almanya’da çok iyi bir cilt doktorum var,
Timm Golüke. Onun yeni çıkan Royal Fern
isimli cilt bakım ürünlerini kullanıyorum.

Mücevherde sevdiğin markalar neler?
Kalemde en sevdiğim markayı sorsan daha
kolay cevap verebilirim (Gülüyor).

İpek brokar etnik kaftan,
siyah triko bluz ve ipek
tafta etek
Atıl Kutoğlu

SAÇ FERIT BELLI MAKYAJ MELIS ILKKILIÇ FOTOĞRAF ASISTANLARI TUNA AYDINLIOĞLU,
HASAN KARAARSLAN MODA ASISTANI GIZEM GÖKTEPE

Alışverişle aran nasıl, en çok hangi markaları
tercih ediyorsun?
Genelde alışverişimi online yapıyorum. Mağaza
mağaza gezmek hiç bana göre değil. Öyle
alışveriş tutkusu olan biri değilim. Online
tercihlerim Net-a-Porter, MyTheresa,
MatchesFashion, Stylebop oluyor genelde.

“ALIŞVERIŞIMI ONLINE YAPIYORUM. MAĞAZA
GEZMEK BANA GÖRE DEĞİL.”

Geometrik desenli
ipek mini elbise,
Atıl Kutoğlu
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Alışveriş için tercih ettiğin şehirler?
Online! Ama New York, İstanbul,
Roma en iyi yerler.
Seni en mutlu eden üç şey nedir?
Üç değil beş şey var. Eşim Charlie,
babaannem Gülsüm, annem Maria,
babam Necmettin ve kardeşim Sadi.
Sahip olduğun en büyük lüks nedir?
İstedigim zaman ailemi arayabilmek ve
görebilmek.
Asla yapmam dediğin bir şey var mı?
Dövme!
Batıl inançların var mı?
Sivri bir objeyi kesinlikle elden ele
geçirmem, nazar boncuğum her zaman
mevcuttur.
Ne kadar sıklıkla Türkiye’ye
geliyorsun?
Bazen ayda bir, bazen üç ayda bir,
havalar güzelleşince ayda üç.
Hayatınla ilgili geleceğe yönelik
planların neler?
Kesinlikle kariyerimi geliştirmek
istiyorum. İşimde daha ilerlemek
istiyorum. Aile kurmak da planlarım
arasında. Almanca’mı da İngilizce ve
İspanyolca olan ana dilllerim gibi
konuşabilmek istiyorum.

Dore brokar bluz ve
deri, büyük payetli ipek
pantolon
Atıl Kutoğlu

