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DELUXE

KİTAP
KURTLARININ
AĞZINI
SULANDIRACAK
KÜTÜPHANELER
G N GE MESİN Kİ YENİ BİR
İŞ ALANI, YARATICI BİR FİKİR
T REMESİN... İŞTE Sİ E EN
İLGİNCİNDEN YENİ BİR İŞ OLANAĞI:
K T PHANE K RAT RL Ğ .
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DRAYCOTT HOTEL
LONDRA / LONDON

: Zeynep Kun

NORTH ISLAND SEYCHELLES
/ SEYŞELLER

A BOOK
WORM’S
DREAM

FOUR SEASONS GENEVA /
CENEVRE

NOT A DAY GOES BY THAT
SOME FANCY NEW JOB TITLE
OR CREATIVE IDEA CROPS UP
OUT OF NOWHERE. PERHAPS
THE MOST CURIOUS OF THESE
NEW-FANGLED PROFESSIONS IS
LIBRARY CURATORSHIP.
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elimenin gerçek anlamıyla “ışınlanma”
henüz keşfedilememiş olabilir ancak
tarihler boyunca bunu başarabilmiş
insanlar var. Nasıl mı? Yok, öyle tahmin
ettiğiniz gibi bir bilim kurgu hikâyesi
değil bahsettiğimiz mesele, belki biraz
modası geçmiş sayılan ama yıllardır var olan bir
şeyden; kitaplardan bahsediyoruz. Günlük yaşam
rutinimizden, hayatın keşmekeşinden ve kafamızda
dönen çözümlenmemiş meselelerden, kısaca her
türlü stresten arınıp bir kaç dakikalığına dahi olsa
başka bir yere ışınlanmamızı sağlayan sihirli şeyler:
Kitaplar. Belki her şeyi saniyeler içinde Google’a soran
Kindle jenerasyonu için bir anlam ifade etmeyecek
ama okumak, kitap biriktirmek, arşivleyip tekrar
tekrar dönüp bakmak, kısacası kütüphaneye sahip
olmak halen büyük öneme sahip. Türkiye İstatistik
Kurumu’na göre, yayımlanan materyallerin sayısı
2015 yılında yüzde 11,2 arttı. Yine 2015 yılında,
yayıncılar tarafından; 49 bin 148 kitap ve 6 bin 389
web tabanlı elektronik kitap yayımlandı. Dünya
üzerindeki pek çok otel, kafe, mağaza dışında kişiye
özel kütüphaneler tasarlayan Philip Blackwell’e göre
de son iki yılda fiziki kitaplara dönüş yaşanıyor.
Bundan 10 yıl önce The Ultimate Library adlı şirketi
kurmadan önce yayımcılık alanında kariyer yapan
Blackwell; Harper Collins, Hachette ve Blackwell
Publishing gibi dünyaca ünlü yayımevleri için
çalışmış. Şimdilerde ise tüm enerjisini dünyanın
dört bir yanında kütüphaneler inşa etmeye ayırıyor.
Ona göre: “İster kütüphane raflarında isterse kahve
sehpasının üzerinde dursun, kitapların dokusu
ve duruşu mekânın ruhuna yansıyor, bulunduğu
ortama sıcak bir hava veriyor. Orada durarak sadece
etrafını güzelleştirmiyor, mekân sahibinin de güzel
gözükmesini sağlıyorlar.”

KİTAP KURTLARININ HAYALİ

Kütüphane tasarlamak kitap kurtlarının hayalindeki iş
olabilir. Philip Blackwell, bu sıradışı küratörlük işini,
Mısır seyahati sırasında, Nil Nehri üzerinde tekne
gezisi yaparken bulmuş: “Biri bana John Fowles’ın
‘Daniel Martini’ adlı kitabını okumamı tavsiye
etmişti. Kitap, seyahatime o kadar heyecan kattı ki her
gittiğim yerde orayı konu alan iyi kitapları araştırmayı
kendime görev edinmeye başladım.” Bu yolculuk
ve kitap onun için dönüm noktası olmuş. Ardından
seyahatleri sırasında kaldığı otellerdeki kütüphanelerin
ne kadar zayıf kaldığını fark eden Blackwell, gittiği
yerler için kitap koleksiyonları oluşturmaya başlamış.

THE LANESBOROUGH
LONDRA / LONDON

H

umanity may not have harnessed the power of
teleportation in the proper sense, however, throughout
history, there have been those who have boldly
succeeded in this endeavour. How? Well, the reality
isn’t quite like the plot taken from a sci-fi movie,
and theirs may be a star on the wane. But it is quite
simply, by reading books. These noble little objects have the ability to
–even for a moment– remove us from our daily routine, the chaos of
life and the insoluble issues of the day-to-day, and magically transport
us to another realm. It might mean little to the Kindle generation who
can look anything up on Google in the blink of an eye, but collecting
books, shelving them and going back to them time and again, eventually
building up a personal library has a novel significance. According to the
Turkish Statistics Institute, the amount printed in 2015 rose by 11.2%. In
the same year, publishers sold 49148 books and 6389 e-books. According
to Philip Blackwell, who has designed the libraries of a number of hotels,
cafes, and stores –as well as personal collections; the last two years have
seen a revivified interest in the book in its physical form. Before setting up
his Ultimate Library firm ten years ago, Blackwell worked in publishing,
having spent time at some of the world’s best-known publishing houses,
including Harper Collins, Hachette, and Blackwell. Nowadays, Blackwell
spends his energy travelling the globe building libraries. According to
him: “We believe that books, whether in a library or expertly stacked on a
coffee table add warmth, texture and soul to any project. They are there to
not only look good, but make the owner look good too.”

AMAN OE YUNANİSTAN / GREECE
EVASON MA’IN
RD N / ORDAN

ONE DENMAN PLACE
LONDRA / LONDON

CAFFE NERO
REGENT STREET
LONDRA / LONDON

A BOOK WORM’S DREAM

Library curatorship might be the dream job of any book worm. It was
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“KİTAPSIZ BİR ODA,
RUHSUZ BİR BEDENE
BENZER.”Cicero
A room without books is like a body
without a soul. Cicero

Aslında bu fikrin Blackwell’in aklına düşmesi çok da
şaşırtıcı değil zira Blackwell’in büyük büyük babasının,
Oxford’da 1879 yılında kurduğu yayınevi dünyanın
en geniş akademik koleksiyonlarından birine sahip.
Kitaplara olan ilgisi biraz da aile mirası diyebiliriz.

AKILLI LÜKS KÜRATÖRLÜĞÜ

The Ultimate Library’nin şimdiye kadar
küratörlüğünü üstlendiği otellerden biri de
İstanbul’daki tarihi Pera Palas Oteli. Mekânın
ruhuyla bütünleşecek yazarları ve kitap konularını
ayıklayan küratörler, sadece kitaplardan değil,
kütüphanenin inşaasından, aydınlatmasına kadar
mekân içindeki konumundan sorumlu. Kütüphane
tasarımında otelin buluduğu çevre, o yöreye ait
özellikler büyük rol oynuyor. İkinci olarak, buraya
gelen misafirlerin ilgi alanları araştırılıyor ve belirli bir
profil oluşturuluyor ve son olarak da kitaplar, genel
dekorla uyumlu görsel olarak göze hoş gözükecek
şekilde yerleştiriliyor. Blackwell’e göre kütüphane
sadece dış görünüşüyle değil akıllı kitap seçimleriyle
de ziyaretçileri kendine hayran bırakmalı: “Buradaki
kitaplar, okuyana eğitim, ilham ve mekanla ilgili hoş
bir izlenim vermeli. Ayrıca kitapların bulundukları
ortamı eve dönüştürme özelliklerini de göz ardı
etmeyelim, mekâna ruhlarını kattıklarını ve fonksiyon
kazandırdıklarını söyleyebiliriz. Tüm bu karışıma biz
‘akıllı lüks’ ismini verdik. Her zaman duyduğunuz
klasiklerden ve yayınevlerinden derleme yaparak
okuma isteği uyandırmayı, yepyeni ve taze bir
bakış açısı kazandırmayı amaçlıyoruz –ki bu da
seyahatlerin temel amacı zaten.” Tarihi boyunca
edebi isimleri ağırlayan Pera Palas’ın süslü dekoru ve
bu kültürel mirası Blackwell için rüya gibi bir kitap
koleksiyonuna ilham vermiş. Otel’de kalıp, Doğu
Ekspresinde Cinayet’i yazan Agatha Christie’den,
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PERA PALAS, İSTANBUL

PERA PALAS, İSTANBUL
VILLA DIYAFA
FAS / MOROCCO

aboard a boat navigating the River Nile on a trip to Egypt, that Philip
Blackwell found this extraordinary line of work. “Ultimate Library was
first conceived whilst spending time travelling through Egypt on a Nile
riverboat. Someone suggested I read Daniel Martin by John Fowles,
which has a brilliant description of exactly such a trip. This book added
so much to the enjoyment of my holiday that I have made it my mission
to seek out the best books on every place I visit.” The trip, as well as the
book, marked a new starting point in Blackwell’s life. Later remarking
on how lacking the hotel libraries were on later trips, he started amassing
book collections for his destinations. That this idea came to Blackwell
should not come as such a surprise, as in 1879, his own great-greatgrandfather founded a publishing house in Oxford which would go on to
possess one of the largest academic collections in the world. Bibliophile,
then, seems to be a family trait.
CURATING INTELLIGENT LUXURY
One of the hotel collections curated by Ultimate Library is Istanbul’s
Pera Palas. The curators, having picked out writers and subjects that
complement the spirit of the hotel’s location, are not only in charge of
the books, but everything within the library space, from the construction
to lighting. The characteristics of the area and region in which hotel
is located play a crucial role in the design. What’s more, research is
conducted on the various areas of interest enjoyed by the hotel’s clientele
in order to come up with the right profile, before the décor is arranged
in a way that allows the books to be placed in a visually pleasing way.
In Blackwell’s view, libraries ought to enchant visitors not just through
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“KİTAP, HAYAL
GÜCÜNÜ
TETİKLEYEN BİR
ALETTİR.”
Alan Bennett

imposing looks, but through a wisely selected body
of reading materials. “A well-conceived library should
have a wow factor which primarily comes from
intelligent selection –the books are there to inform,
educate and inspire and create a greater sense of
place. Second, books make a house a home; they add
soul to what can be a very functional environment.
Combined, we call this ‘intelligent luxury’. Our aim
is to surprise and delight; from fine editions of classics
you always meant to read, through to helping people
develop fresh perspectives –the key purpose of travel
after all.” The Pera Palas, with its history of literary
guests, its exquisite design, and its cultural heritage,
was like a dream in inspiring Blackwell’s book
collection. The hotel library now lures visitors in with
a number of enchanting reads, from Agatha Christie’s
“Murder on the Orient Express”, to Orhan Pamuk’s
“Museum of Innocencs” –the latter of which, is only a
short walk from the hotel in its physical form.

A book is a device to ignite the
imagination. Alan Bennett

SIX SENSES

civarda gezip görebileceğiniz Orhan Pamuk’un
Masumiyet Müzesi’ne kadar pek çok eser size bu tarihi
kütüphanede bekliyor.

ALTI DUYU

Kütüphaneler her zaman sadece yerel tadlardan
yola çıkılarak tasarlanmıyor. Aslında bu kütüphane
tasarımlarının arkasında izlenen bir kategori sistemi
de yer alıyor. Blackwell, her projede kendilerine
örnek aldıkları kitap kategorilerini şöyle sıralıyor:
“Kitaplarımızı ‘altı duyu’ adını verdiğimiz altı ana
kategoride düzenliyoruz. Çıkış noktamız olan
bulunduğumuz mekâna yöreye dair kitaplar, amaç
odaklı duyu (iş, global trendler), bakış açısı (tarih,
biyografi, çevre ve doğa), stil (sanat kitapları,
yeme&içme), macera duyusu (ufkunuzu genişletecek,
seyahat ve yaratıcı türde kitaplar), kaçış duyusu (kurgu
türündeki kitaplar)…”

SON SÖZ

Ultimate Library’nin kütüphane tasarımlarında,
genellikle kullanılmış ikinci el kitapları tercih
etmelerinin en önemli nedenlerinden biri de artık
bazı kaliteli kitapların basımının olmaması… Daha
önceden başkasının notlarıyla kirletilmiş sayfaları
karıştırmanın ya da arasında eski bir fotoğrafı
bulmanın tadı bambaşka. Kitapların dokusu hatta
kokusu bile elinizde tutmanız için bir sebep. Böylece
yazımıza başlarken sorguladığımız elektronik
kitapların fiziki kitaplara tercihi konusuna da açıklık
getirmiş oluyoruz. Blackwell’in de altını çizdiği üzere:
“Hemen ulaşmak istediğimiz bir bilgi varsa elektronik
ortamları tercih ediyoruz ancak bir konuyu etraflıca
araştırıp derinlemesine incelemek istediğimizde yine
fiziki kitapları tercih ediyoruz.”
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OLD PERSONAGE HOTEL

NIRA MONTANA

The location of the libraries always marks the starting
point in coming up with a concept. In fact, a category
system is followed throughout the design phase. Of
the categories, which have formed the basis of all
Blackwell’s projects, the curator says; “we organize

our book collections around six key categories
which we call the six senses –sense of place being the
cornerstone, we also have sense of purpose (business,
global trends), perspective (history, biography,
nature&environment), style (the arts, food&wine),
sense of adventure (books to stretch the mind,
creativity, travel) and sense of escape (mainly fiction
genres)…”

THE LAST WORD

The Ultimate Library’s penchant for second hand
books is due to the number of quality publications
no longer in print –not to mention, the untold
delight when one comes acoss a previous reader’s
notes scrawled across the pages of a book, or discovers
an old photo folded into one of the pages. Even the
aroma of an old book is a good enough reason to take
it into our hands. And so, we come to a conclusion
on the issue we touched on earlier of the modern
preference for physical books over their electronic
counterparts. As Blackwell stresses: “If there is a piece
of information we need to know immediately, we opt
for electronic devices, but when we want to carefully
look into something in-depth, we still prefer to hold a
physical book.”
SI SENSE IL PASYON

