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İlham veren 
detaylar

Geçtiğimiz günlerde Instagram’da ‘Keşfet’ bölümünde 
sürekli karşımıza çıkan ve dekorasyonuna hayran 

kaldığımız düğünü araştırdık ve düğünün organizasyonunu 
yapan İris Behar’a sorularımızı yönelttik. 

Lara MUTLU - lara.mutlu@alem.com.tr
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“Hava durumu ne olursa 
olsun, düğünlerde kapalı bir 
alan bulunması gerektiğini 
düşünüyorum.”

“Soft bir ortam 
yaratmak için 

en önemlisi 
ışıklandırma”  

diyor İris Hatem.

Düğünün mekanı 
neresiydi? 
Bodrum Mandarin Oriental.

Konsept nasıldı?
Vintage detayların hakim olduğu 
şık bir Eylül düğünüydü.

Hangi renk ve dokulara 
ağırlık verdiniz? 
Açık mavi, beyaz ve kırık beyaz 
tonlarını kullandım. Dokularda 
ise tahta, keten, demir, cam ve 
toprağa yer verdim.

Süsleme için hangi çiçekleri 
kullandınız?
Ortanca, lavanta, gypso, sümbül, 
krizantem ve zeytin ağaçları.

Nasıl bir ortam yarattınız?
Güzel ve yerinde bir ışıklandırma 
ile romantik, şık, rahat ve huzurlu 
bir ortam yarattım. Misafirlerin 
güzel enerjisi de bu ortama neşe 
kattı.

Bu düğünde en çok 
hoşunuza giden detay ne 
oldu?
Kullandığım valiz, toprak küp, 
süt güğümü ve el arabası gibi 
objelerin farklı amaçlara hizmet 
etmiş olması çok keyif verdi bana. 

Bir düğün 
organizasyonunda en çok 
nelere dikkat edersiniz?
Benim için en önemli şey, düğünü 
oluşturan unsurların birbiriyle 
uyumu ve senkronize olması. 
Müzik, yemek, servis, dekor, ekip, 
organizasyon tek tek kendi içinde 
mükemmel olursa düğünün bütünü 
de mükemmel olur. Bu yüzden ben 
şahsen her düğünde sadece kendi 
dekorumla değil, tüm detaylarla 
ilgilenmeyi tercih ediyorum.

Kaç kişilik bir ekipsiniz?
Ana ekibimiz 14 kişi. Onun 
dışında kumaşçımızdan 
marangozcumuza, çadırcımıza 
çiçekçimize kadar farklı bir sürü 
ekibimiz var.

Sizce bir düğünde mutlaka 
dikkat edilmesi gereken 
noktalar neler?
Masa düzeni ve genel dekorun 
pürüzsüz ve eksiksiz, kısaca 
mükemmel olması; yemek 
servisinin aksamadan ve 
zamanlamaya uygun yapılması; 
doğru ışık; güzel müzik ve 
misafirlerin ihtiyaçlarını ve 
rahatını anında karşılamak üzere 
bulunması gereken yeterli sayıda 
host/hostes.


