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Kadın modasının erkek gardırobundan ödünç aldığı ve 
uyarladığı parçalarla zenginleştiği kesin. Ancak kulvar 
değiştirmiş öyle bir mücevher var ki, en az bir Chanel ceket 
veya Saint Laurent smokin kadar günümüzde manidar bir 
öneme sahip. Artık cinsiyet tanımadan yaygınca kullanılan 
şövalye yüzüklerinin –tıpkı moda gibi– demokratikleştiği 
söylenebilir. Tarihteki izi binlerce yıl öncesine sürülebilen 
bu tasarımın, Mezopotamya kültürleri ve Antik Roma’ya 
ait örnekleri bugün müzelerde cam vitrinlerin ardında 
sergileniyor. Bir zamanlar asıl görevinin parmaktan 
çıkarılarak, üzerinde yer alan motif sayesinde resmi 
belgelerdeki sıcak mührü damgalamak olması, aristokrat 
veya varlıklı kesimden şahısların Rönesans portrelerinde 
ısrarla bu yüzükle karşılaşmamızı açıklayacaktır. İngiliz 
asilleri arasında bir sosyal sınıf gösterişi, beyazperdede 
“baba”ların şatafat simgesi veya prestijli okul ve kulüplerin 
üyelik işareti olan şövalye yüzükleri, artık geleneksel motif ve 
algılardan sıyrıldılar; değerli taşlar ve bambaşka sembollerle 
süslenerek 2021 kadınlarına ulaştılar. Bu transfer elbette bir 
anda gerçekleşmedi. 1545 yılından Floransalı bir tüccarın 
eşi olan Lucrezia Panciatichi’ye ait yağlı boya portresinde 
veya Rita Hayworth’ün 1960’larda bir restoranda çekilmiş 
fotoğrafında ellerinde bu yüzük görülebilir. Son yıllardaki 
yaygınlaşması ve bir çeşit olmazsa olmaza dönüşmesinin 
en baskın nedeniyse İngiliz kraliyet ailesinin diziler ve 

haberlerde her görünümleriyle gündemde olmaları. Hangi 
tasarımcıların en çekici örneklerini sunduklarına gelirsek...

Tok yapısı ve yassı üst yüzeyi sayesinde diğer yüzüklerden 
ayrışan şövalye yüzüklerinin kökeni asalete dayansa da 
artık çoğunluk için herhangi bir mücevherden farksızlar. 
Saltanat çağrışımına imrenen ancak bir aile armasına 
sahip olmayanlar için çözüm, kaligrafiyle hazırlanan harf 
kombinasyonları sunan meşhur Londralı zanaatkar Rebus. 
İşi daha feminen bir üslupla ele alan Sorellina kız kardeşler 
ise malahit ve lapis lazuli gibi değerli taşlar ile New York’taki 
atölyelerinden kişiselleştirme seçeneği sunuyor. Bvlgari’nin 
antik bronz paraları entegre ettiği Monete yüzükleriyse 
arkeolojik birer cevher. Romantizm isteyenler parizyen 
Yvonne Léon’un kalp formlu yorumları, mimari duruş 
arayanlar Dina Kamal’ın Pnkyrng koleksiyonu, önceliği 
farklılık olanlar Moritz Glik imzalı oyuncu tasarımları, en 
yeni olanın peşindekiler ise uzun yıllar moda sektöründe 
çalıştıktan sonra aile geleneğini sürdürmek için geçtiğimiz 
yıl babasının Valenza’daki atölyesini devralan Ilaria Icardi 
ile tanışmalı. Semboller, rakamlar ve hayvanları mineli 
yüzeylerde Latince sloganlar ve pırlantalarla buluşturan 
Foundrae tasarımlarıysa üniseks olmaları sebebiyle şövalye 
yüzüklerinde son sözü söyler gibi: Otorite artık bir grup 
erkekte değil; kadınlarla paylaşılıyor. 
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