
92 VOGUE.COM

MÜC E V H E R

“Zeka maddeyi yendiğinde, işte bu sihirdir.” Bu dize Frank 
Ocean’a ait White Ferrari şarkısından. Şair ruhlu rapçi, 
acaba bu sözleri yazarken bir gün bu teorisinin gerçeğe 
dönüşeceğini de biliyor muydu? Geçtiğimiz ay “Amerikan 
lüksü” olarak tanımladığı mücevher markası Homer’ı bizimle 
tanıştıran Ocean, daha şimdiden New York’ta bir butik ve 
bir Prada işbirliğine imza attı bile. İşin zeka ve maddeyi karşı 
karşıya getiren yanı, tasarımların Homer laboratuvarlarında 
geliştirilen elmasları taşımaları. Evet, son yılların tartışma 
konusu olan bu taşlar, mücevher sektöründeki yerlerini 
güçlendirmeye başladı. Özel laboratuvar koşullarında, 
HPHT, yani yüksek basınç ve yüksek sıcaklık ya da CVD, 
yani kimyasal buhar kireçlenmesi olmak üzere iki farklı 
teknikle tek bir elmas hücresinden elde ediliyorlar ve çıplak 
gözle, hatta bazı mikroskoplar altında dahi doğal elmasla 
aralarındaki fark (nitrojen yoğunluğu) ayırt edilemiyor. 
Business of Fashion’a verdiği röportajda Cartier CEO ve 
Başkanı Cyrille Vigneron sentetik elmaslara karşı duruşlarını 
şöyle özetliyor; “Aynı moleküler yapıya sahip olsalar da, 
laboratuvar elmaslarının hiçbir tarihi yok.” Yer kabuğunun 

altında milyonlarca yıl içinde doğal olarak oluşan elmasları 
özel yapan, nadide ve sınırlı olmaları; sonuçta geçtiğimiz 30 
yıl içinde keşfedilen yeni bir elmas madeni yok. Laboratuvar 
elması kullanan markaların başlıca savı da zaten madenciliğin 
yol açtığı sorunların denklemden kalkması, dolayısıyla da 
sürdürülebilirlik. Özellikle 2006 yapımı Blood Diamond 
filmiyle genel algıda elmasların elde edilişine karşı bir 
duyarlılık oluşmuş; markaların, kullandıkları materyallerin 
doğa ve insan dostu yollarla sağlandığını kanıtlamaya 
girişmesine yol açmıştı. Bu adımlar arasında öne çıkan 
Chopard’ın 2013’ten bu yana mücevherde etik değerlerin 
altını çizdiği Green Carpet koleksiyonu. En yeni haberse 
Cartier ve lüks ürün grubu Kering’in duyurduğu Watch & 
Jewellery Initiative 2030. Başlıca ilkesi madenden mağazaya 
uzanan tedarik zincirindeki şeffaflık olan Responsible 
Jewellery Council’ın düzenlediği bu pakt, iklim direnci 
oluşturmak, doğa ve insanlar için kaynakları korumak ve 
değer zincirlerinde kapsayıcılığı artırmak gibi üç ana hedef 
etrafında toplanıyor. Pakt, Cartier ile beraber Kering’in çatısı 
altındaki Boucheron, Pomellato, Ulysse Nardin ve Girard-

Laboratuvarda elde edilen pırlantalar mücevher dünyasını meşgul eden 

bir başlık. Lüks markalar etik adımlar atarak doğal olandan yana oylarını 

kullansa da bu trend yaygınlaşıyor. Mercek altına alıyoruz. 
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Perregaux markalarını topluyor. Görünen o ki çevre dostluğu, 
mücevher ve saat ustalarına rekabeti unutturabiliyor.

Henüz karbon ayak izi konusunda insan yapımı elmasların 
daha sürdürülebilir olduğuna dair bir kanıt yok ancak 
Pandora ve Swarovski gibi dev markalar doğal yerine 
laboratuvar üretimi elmasları kullanmaya geçtiklerini 
duyuran markalardan. İstenen berraklık, renk, kesim ve 
karat kriterlerini deneysel ortamda kolayca yakalayan bu 
taşlar, doğal olana kıyasla üçte bir olan uygun fiyatlarıyla 
kendilerine mücevher sektöründe bir çeşit “ara pazar” 
oluşturuyor. Tıpkı Frank Ocean’ın Homer girişimi gibi 
mimari çizgisiyle JEM Paris, Meghan Markle’ın üzerinde 
görülünce ününe ün katan Kimai ya da minimal stildeki 
Loyal.e, laboratuvar elmaslarıyla şu sıralar gündemde. Bu 
alanda bir de ironik örnekler var; Louis Cartier’nin büyük 
büyük torunu Jean Dousset’nin tektaş odaklı markası Oui 
ve “A Diamond is Forever” sloganıyla pırlanta kültürünün 
yaygınlaşarak 20. yüzyıla damgasına vurmasına sebep olan De 
Beers’ın markası Lightbox gibi. Küllerinden doğarak dönen 

Vever ise geri dönüştürülmüş altın ve sentetik pırlantalar 
ile Art Nouveau yıllarındaki ihtişamını Z jenerasyonuna 
taşıma gayretinde. Ancak sürdürülebilirlik idealine 
oynayan bu bilim harikaları bir gerçeği göz ardı ediyor: 
Şartları iyileştirilen ve sıkı takibe alınan, artık suistimal 
edilmeden geçimini madencilikten sağlayan toplumları. 
Elmasların zaman boşluğunda galaksilerin patlamaları ve 
meteorlar eşliğinde oluştuğu romantik gerçeği bir yana, 
insani çalışma ve yaşam şartları, eğitim şansı gibi medeni 
imkanlar sağlanan halkları unutmamalı. Doğal pırlantalar 
gittikçe daha da pahalılaşır ancak ikinci el fiyatları daha 
da düşer mi, laboratuvar pırlantaları kültür incileri gibi 
mi görülmeye başlanır, yoksa doğal pırlantalar tahtlarını 
renkli değerli taşlara mı devreder... Doğa ile insan yapımı 
pırlantalar arasındaki bu çekişme kapitalist sistemde 
nerelere gidecek hep birlikte göreceğiz. O zamana kadar 
Natural Diamonds Council ve aynı zamanda son James 
Bond filmiyle Chopard’ın da yüzü olan Ana de Armas’ın 
çarpıcı fotoğrafl arına bakıp doğanın yarattığı güzelliklere 
hayranlığımızı sürdürebiliriz. 
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VOLTAJ
Geri dönüş yapan markalar, kıtalararası ilhamlar ve yıldız isimler; Vogue Türkiye mücevher 

ve saat editörü Güneş Uysalefe’nin kasada kalmasın dediği bu ayki değerli parçalar.

Kırmızı halı sendromu
Ünlü isimler ve onların kreatif dürtüleri lüks dünyasına 

da sıçradı. Birkaç yıl önce Chopard için kapsül 
koleksiyon tasarlayan Rihanna’nın öncüsü olduğu 

akım, gündemdeki tesirini kaybetmemişe benziyor. 
Önce Messika ile işbirliğini yeni bir High Jewellery 

koleksiyonuyla tazeleyen Kate Moss, malahit, turkuvaz 
ve pırlantalı parçaları Paris Moda Ha� ası sırasında Ritz 

Otel’de bir defileyle kutladı. Ardından beklenmedik 
bir haber Ryan Gosling’den geldi. Amerikalı aktör, 

ilk defa bir markanın yüzü olarak Tag Heuer’in yeni 
kampanyasında karşımıza çıktı ve marka için özel bir 

saat tasarlamakta olduğunu duyurdu. Ne giydikleri 
kadar ne tasarladıklarıyla artık sadece moda değil, 

mücevher ve saat dünyasının da yönünü belirleyecek 
diğer yetenekler kim olacak, merak ediyoruz.

Taşların dili
A için akuamarin, B için beril taşı, C 
için citrine... Chaumet, harfl eri değerli 
taşlarla eşleştirerek hazırladığı mesaj 
içerikli bilezik geleneğini yeniden 
gündemine taşıyor. Çocuklarının 
isimleri için Napolyon ve Joséphine 
çi� ine tasarladıkları, markanın özel 
arşivinde yer alan Les Acrostiches

koleksiyonunu yakından keşfetmek için 
özel randevu almak gerekiyor. 
240 yıllık Fransız markanın 
tasarımlarını Türkiye’de görebilmeyi 
dilemek için bir sebep daha.

Yeni nesil
Tam 200 yıl önce kurulan 
Vever mücevher evi, 1982 
yılından bu yana kapalı olan 
kapılarını yeniden açıyor. 
Ailenin yedinci jenerasyon 
üyeleri Camille ve Damien 
Vever ikiz kardeşler, parizyen 
markanın yarı saydam mine 
işli Art Nouveau çizgideki 
mirası dahil tüm tasarımlarını 
günümüze geri dönüştürülmüş 
altın ve laboratuvar pırlantalar 
ile taşıyor. Mücevherin büyük 
isimlerine ve kolay tanınan 
güçlü işlerine karşın butik 
markaların yükselişi, heyecan 
verici üretkenlikte bir sektör 
yaratıyor.

Doğu - Batı sentezi
Van Gelder, Hindistan’dan ilham alarak mücevher 

tasarlamaya devam ediyor. Son koleksiyonu Baoli, 
binlerce yıllık sarnıçların merdivenlerinin izinde; mine 

ve tanzanit, peridot ve safir gibi değerli taşların eşliğinde 
hazırlanmış. Hollandalı markanın Jaipur’daki ustalara 

emanet ettiği işçiliği hayranlık uyandırıyor.
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Artistik
New York’lu marka Mateo’nun 
hareketli inci küpeleri, sanatçı 
Alexander Calder’e ait heykel 
çalışmalarının adeta mücevhere 
yansıması. 
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