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Doğanın güzelliğini ortaya çıkarmaya
inanıyoruz ve bu bizi ayrı bir yere
koyuyor. Akıllı Lüks, sürdürülebilirlik
ve lüks wellness’ın geleneksel zıtlığını
bağdaştırmaya ilişkindir. Bu kavramların
aslında birbirini tamamladığına inanıyoruz.
We believe in bringing out the beauty of
nature and this sets us apart. Intelligent
Luxury is about combining the traditional
opposites of sustainability and wellness
with luxury. We believe that these things
actually complement each other.
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● Sayın Sonu SHIVDASANI öncelikle sizi tanımak isteriz. Bize
geçmişinizden, kariyerinizden ve otel alanında yatırıma nasıl karar
verdiğinizden bahseder misiniz?

● Dear Sonu Shivdashani, first of all we would like to know about you.
Will you please tell us about your background, career and how did you
decide to begin hotel management?

Eşim Eva, Maldivler’deki sade yaşantının el değmemiş güzelliğine
aşık oldu. Evlendiğimizde balayımızı dünyanın en seçkin otel ve tatil
köylerinden bazılarını gezerek geçirdik. Diğerlerine benzemeyen bir
tatil köyü açmak istediğimize karar verdik. Böylece Maldivler’de
ücra bir yerdeki 100 dönümlük bir atolde yer alan terk edilmiş bir
tesisi kiraladık ve rüyamızı gerçekleştirmeye koyulduk. İş oradan
gelişti.

My wife Eva fell in love with the untouched beauty of the simple way
of life in the Maldives. When we married, we spent our honeymoon
travelling around some of the world’s most exclusive hotels and
resorts. We decided that we’d like to open a resort like no other. So
we leased an abandoned resort on a far flung 100-acre atoll in the
Maldives and set about creating our dream. It grew from there.

Biz daima, lüks bir tarzda seyahat etmeyi sevenler için bir rüya
destinasyonu yaratma arzumuzu tatmin edecek bir resort geliştirmeyi
istedik ve her ikimiz de çevreyi korumak için karşı konulmaz bir istek
duyuyorduk. Düşündüğümüz, lüks bir şekilde doğaya dönerken sade
ve incelikli olmak gibi kendine özgü bir felsefe idi. İçinde çalıştığımız
bu güzel ortamın bekçileri olarak sorumluluklarımızın gayet açık bir
şekilde farkındayız.
Bir resort diğerini izledi ve böylece 2012’de sattığımız Six Senses’ı
kurmuş olduk. Soneva markası bizim her zaman gerçekten en üst
markamız oldu. 2012’den bu yana stratejimiz, yalnızca en az %50’sine
sahip olduğumuz otelleri işletmek oldu. Soneva düzeyi ve kalitesini
yönetmek, özellikle de sürdürülebilirlik hedeflerimizi koruyabilmek,
ayrıntılara aşırı ölçüde dikkat ve adanmışlık gerektiriyor. Sayısı
azalmış diğer Soneva resort’larını da yavaş yavaş gözden geçireceğiz.

We always wanted to develop a resort that would satisfy our desires
for a dream destination for those who liked to travel in luxurious style
and we both had an overwhelming desire to protect the environment.
What we conceived was a unique philosophy of simple sophistication
whilst returning luxuriously to nature. We are very clear about our
responsibilities as custodians of these beautiful places in which we
operate.
One resort led to another, so we founded Six Senses which we sold in
2012. The Soneva brand was always our truly high end brand. Since
2012, our strategy has been to only operate hotels of which we also
own at least 50%. To manage the level and quality of a Soneva takes
an inordinate attention and dedication to detail. Not least to be able to
maintain our dedication to our sustainability goals. We are looking at
slowly rolling out another reduced number of Soneva resorts.
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● Soneva Resorts ve Six Senses Spa diğer otel ve spa’lardan hangi
yönleriyle ayrışıyor?

● Which features of Soneva Resorts and Six Senses Spa differenciate
them from other hotels and spas?

Soneva kendi kendini farklı kılıyor çünkü biz mekân, mahremiyet
ve sürdürülebilir malzemelerin nasıl büyük bir estetik yaratabileceği
ile ilgileniyoruz. Örneğin tik ağacı kullanımından kaçınıp her ikisi
de kendimizin yetiştirdiği hızlı büyüyen ağaçlar olan ve en az nadir
malzemeler kadar güzel bambu ve okaliptüsü tercih ediyoruz.
Doğanın güzelliğini ortaya çıkarmaya inanıyoruz ve bu bizi ayrı
bir yere koyuyor. Akıllı Lüks, sürdürülebilirlik ve lüks wellness’ın
geleneksel zıtlığını bağdaştırmaya ilişkindir. Bu kavramların aslında
birbirini tamamladığına inanıyoruz.

Soneva distinguishes itself because we are about space, privacy and
showing how sustainable materials can have a great aesthetic. For
example, we avoid teak and favour bamboo and eucalyptus: both
fast growing trees that we grow in plantations and that are just as
beautiful as rarer materials. We believe in bringing out the beauty of
nature and this sets us apart. Intelligent Luxury is about combining
the traditional opposites of sustainability and wellness with luxury.
We believe that these things actually complement each other.

Resort’larımızda, insanın lüks içinde olması için gezegenimizi
veya kendi vücudunu tahrip etmek zorunda olmadığında ısrarlıyız.
Konuklarımız, herhangi bir resort’umuza vardığında, ayakkabılarını
alıp bir kutuya koyuyoruz. Ayakkabısız olmak çok sağlıklı bir şeydir,
topraklanırsınız. Rakiplerimizin çoğu giyim kuralları uygular, oysa
Soneva’da hiçbir yerde ayakkabı veya pantolon giymek zorunda
değilsiniz. Bu bizi yalnızca diğerlerinden ayrıştırmıyor, aynı
zamanda konuklarımıza günlük hayatlarının endişe ve zorunlulukları
olmaksızın evlerinde hissettiriyor. Lüks konseptimizde, organik
bahçemizden gelen taze bir salata, bir Mouton Rothschild’den
daha çekici ve kesinlikle daha sağlıklı. Açık hava sinemaları, bir
gözlemevi ve dışarıdaki duşlar kent sakinlerinin, varlıklı olsalar bile
mahrum oldukları şeyler. Banyolarımızda mermer ve altın musluklar
olmayabilir ama konuklarımız dolunayı seyrederken duş alabilirler.
Yağmur yağmadığı zaman, tüm konuklarımız akşam yemeklerini
dışarıda yiyor. Bir restoranımız, konuklar için bir teleferik ve
garsonlarımızın masalara servis için kullandıkları makaralı bir
sistemle birlikte kelimenin tam anlamıyla ağaçların içinde. Aynı
zamanda, ithal su servis etmeyiz. Bunun yerine su menümüz,
herbirinin içinde ayrı bir iyileştirici kristal bulunan altı çeşit arıtılmış
su içeriyor.
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At our resorts, we insist that one does not have to destroy the planet or
their body in order to indulge in luxury. When guests arrive at one of
our resorts, we take their shoes and put them in a bag. Having no shoes
and no news is very healthy and grounding. A lot of our competitors
apply a dress code, whereas at Soneva, you don’t have to wear shoes
or trousers anywhere. Not only does that distinguish us from other
places, but it allows our guest to feel at home without the worries
and obligations of their everyday lives. In our concept of luxury, a
fresh salad from our organic garden becomes more appealing than a
Mouton Rothschild and is certainly healthier. Open air cinemas, an
observatory and outdoor showers are all things that urban dwellers,
however wealthy they may be, are deprived of. Our bathrooms may
not have marble or gold taps, but our guests can take a shower while
gazing at a full moon.
When it’s not raining, all of our guests dine outside. One restaurant
is actually in the trees, with a cable car for guests and a zip wire for
our waiters to service tables. Also, we do not serve imported water.
Instead, our water menu offers six kinds of purified water, each with
a different healing crystal in it.
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● Birbiriyle çelişkili gibi görünen iki kavram, “sürdürülebilirlik ve lüksü”
nasıl birleştiriyorsunuz?

● How do you associate two concepts, “sustainability and luxury”, which
seem contradictory to each other?

Bazen daha fazla sürdürülebilir seçenek gerçekte daha lüks olandır.
Az önce, şehirde yaşayan biri için, o sabah toplanmış taze salatanın
nasıl olup da menüde bulunabilecek kaz ciğeri, Wagyu bifteği veya
havyardan daha lüks hale geleceğinden, bunların “lüks” değil sadece
“pahalı” olduklarından, Londra, Paris, Hong Kong, New York vb.
gibi büyük şehirlerde yaşayan kent elitleri için kesinlikle “nadir”
olmadıklarından söz ettim.

Sometimes the more sustainable option is actually the more luxurious
one. I mentioned above, how for someone living in an urban context,
the fresh salad that was dug that morning, becomes more luxurious
than the Foie Gras, the Wagyu beef or the Caviar that might be on the
menu, as these ingredients are not “luxurious” but just “expensive”
in that they are certainly not “rare” to the urban elite living in capital
cities like London, Paris, Hong Kong New York etc.

Oysa o sabah toplanmış rokalardan yapılan bir salata kesinlikle nadide
bir şeydir çünkü şehirde yaşayan bir müşteriye nadiren sunulabilir.
Lüksün “nadir” bir şey olduğu tanımından hareketle, sürdürülebilir
bu dört malzemenin (en pahalıları olmaları gerekmez) kesinlikle daha
lüks oldukları gerçeği son derece ironiktir.

Whereas, that rocket salad that was plucked that morning is a
certainly a rarity that is seldom achieved for a client living in an urban
environment. So ironically the more sustainable of these 4 ingredients
(not necessarily the most expensive) is certainly the more Luxurious
based upon the definition that Luxury is something that is “rare”.

Açık hava banyosu veya açık hava restoranı gibi buna benzer başka
örnekler de var. Bunlar sıklıkla bizi ziyaret eden kent elitleri için
çok lüks şeyler çünkü ne kadar zengin olursanız olun, şehirde her
gün şelaleler ve tropik bitkiler arasındaki 100 m2’lik bir banyoda,
aynı zamanda dolunayı seyrederek duş alamaz veya ayaklarınızın
altında kumlar çıplak ayakla yemek yiyemezsiniz. Bunlar “nadir”
deneyimlerdir.

There are other such examples; such as the open air bathroom or the
open air restaurant. These are very luxurious for the urban elite that
frequent us, because however wealthy you are you certainly cannot
shower everyday in a city in a 100 sq m bathroom among waterfalls,
tropical plants and watching the full moon at the same time; or eat
bare foot with sand under your feet. These are “rare” experiences.

Rakiplerimiz genellikle lüksün gerçekten ne olduğu konusunda yani
“nadir, yeni ve eşsiz” fakat kalp telinizi titreten “gerçek” olan bir
şeyle, yalnızca pahalı olan şeyler arasında kafa karışıklığı yaşıyorlar.

So often our competitors get confused between what is really
Luxurious i.e. “rare, new and unique” but “true” something that
strikes a cord in your heart, with things that are just expensive.

edition 45 - 2015

57

SÜRDÜRÜLEBİLİR
SÜRDÜRÜLEBİLİR

LÜKS
LÜKS

In essence, we offer a slower, more appreciative lifestyle.
City people today live in boxes: Our apartments are boxes, our cars are boxes
and our offices are boxes. It’s nearly impossible to breathe healthy air! Spending
a short time at Soneva Fushi, people forget about life’s supposed necessities:
Checking the smartphone, wearing elaborate outfits… Our customers change a
little while they’re with us. No one complains about the lack of air conditioning - in
fact they love taking a shower or watching a movie under a starlit sky.

İşin özü biz daha yavaş, daha değerbilir
bir yaşam tarzı öneriyoruz. Bugün
şehir insanları kutular içinde yaşıyorlar:
Apartmanlarımız kutu, arabalarımız
kutu, ofislerimiz kutu. Sağlıklı hava
solumak neredeyse olanaksız. Soneva
Fushi’de kısa bir süre geçiren insanlar,
akıllı telefonlara göz atmak, şık
kıyafetler giymek gibi yaşamın dayattığı
zorunlulukları unutuyorlar. Müşterilerimiz
bizimle oldukları zaman biraz değişiyorlar.
Hiç kimse klimaların yokluğundan
şikayet etmiyor aslında yıldızlı gökyüzü
altında duş almak veya film seyretmeyi
seviyorlar.
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● Otellerinizde konaklayan misafirlerinizin bu yaklaşım ve özellikle
faturaya yansıyan karbon ayak izi bedeli konusunda geri bildirimleri nasıl
oluyor? Bu sayede oluşan fon nasıl değerlendiriliyor?
SLOWLIFE Core Purpose’u güçlendirmek ve karlılığımız veya
müşteri algımızı olumsuz yönde etkilemeden, markalı suları
yasaklamak gibi güzel şeylere önemli miktarda sermaye yaratan
ve zorunlu karbon azaltma politikamızı yürürlüğe koymak için
iş modelimizde küçük değişiklikler yapmanın sonucu olarak
SLOWLIFE Vakfı’nı (slowlifefoundation.org) kurduk.
Otel endüstrisi gezegenimizin en zengin %20-30’luk kesiminden
fayda sağlıyor ve kaynak tüketen yöntemlerimiz yüzünden en fakir
%70-80’lik kesimin aleyhine çalışıyor. Özetle endüstri olarak biz
kaynaklardaki adil olan payımızdan fazlasını tüketiyoruz. Şirketler
sorun değil çözüm oluşturmak zorundalar. Şirketlerin yalnızca
çalışanlarına ücretlerini ödemek ve hissedarlarını zengin etmenin
ötesinde amaçları olmalı.
SLOWLIFE Vakfı, 400.000 ton CO2 yok etmek üzere yaklaşık yarım
milyon ağaç diktiğimiz kuzey Tayland’daki bir yeniden ağaçlandırma
projesini gerçekleştirmek üzere topladığımız parayı harcadı. Güney
Hindistan’da bir rüzgar santralına fon sağladı. Myanmar ve Darfur da
büyük kısmı sübvanse edilen 150.000 adet pişirme amaçlı ocak temin
etmek için de topladığımız parayı kullanıyor. Son derece verimli olan
bu ocaklar, ağaçların kesilmesini önlüyor, kapalı alanlardaki toksik
salınımları azaltıyor ve aynı zamanda kadınların köylerini korumak
için uzaklardan bellerini bükecek şekilde odun taşımalarına ihtiyaç
kalmadığı anlamına geliyor.
Bahsettiğim gibi, bütün gelirin konuklarımızın seyahatlerinin karbon
emisyonunu dengelemek amacıyla SLOWLIFE vakfına aktarılacağı,
%2’lik zorunlu bir karbon ücretini konuklarımızın faturalarına
ekliyoruz.
Gördük ki konuklarımız bu küçük maliyeti kabul ederek her
zamankinden daha fazla mutlu oldular ve şimdiye kadar az sayıdaki
resort’tan 5 milyon ABD doları civarında bir miktar topladık.
Yalnızca çevre üzerindeki olumsuz etkilerimizi azaltma
olanağı bulduğumuz için değil; aynı zamanda, benzer şekilde
etkili müşterilerimizi de aynı şeyi yapmaları için etkileyip
cesaretlendirebildiğimiz için de sıkça karşılaşılmayan şanslı bir
konumdayız.
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● How is the feedback from your guests about this approach and
especially the carbon footprint price charged to invoice? How the fund
raised in this way is being utilized?
We set up the SLOWLIFE Foundation (slowlifefoundation.org) to
reinforce our SLOWLIFE Core Purpose and as a result of making
small tweaks to our business model that did not negatively impact on
either our profitability or our guest perception of us, but which raised
substantial capital for good causes such as banning branded water,
and introducing our mandatory carbon levy.
The hotel industry benefits the richest 20-30% of the planet and
because of our resource-hungry ways, at the expense of the poorest
70-80%. In summary, we as an industry consume more than our fair
share of resources. Companies must become the solution not the
problem. Companies must have a purpose beyond just enriching
shareholders and paying employees a wage.
The SLOWLIFE Foundation has used the money it has raised to fund a
reforestation programme in northern Thailand where we have planted
around half a million trees to mitigate 400,000 tons of CO2. It has
funded a windmill in South India. It is also using the money we raise
to provide 150,000 heavily subsidized cooking stoves in Myanmar
and Darfur. These stoves are extremely efficient and thus prevent the
need for trees to be felled, reduce indoor toxic emissions, and also
mean that women do not need to spend as much back-breaking time
carrying firewood away from the protection of their villages.
As mentioned above, at Soneva we add on a mandatory 2% Carbon
Charge to our guests’ bills with all proceeds going to the SLOWLIFE
Foundation with the intention of off-setting our guests’ carbon travel
emissions.
We find that our guests are more than happy to accept the small charge
and we have so far raised about US$5m from a small collection of
resorts!
We are in the serendipitous position of being able to not only reduce
our own detrimental impact on the environment but also influence
and encourage our similarly influential customers to do the same.
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● Otelcilik sektörünün geleceği hakkındaki düşüncelerinizi aktarır
mısınız? Otellerin mekân ve konsept olarak nasıl bir değişim geçireceğini
düşünüyorsunuz?

● What is your opinion about the future of lodging industry? In which
way do you think that hotels will change from the point of buildings and
concepts?

Konaklama sektöründe, geçtiğimiz 20 yılda dramatik değişimler
gördük, önümüzdeki 20 yılda da daha hızlı olmasa bile benzer hızda
bir değişim yaşayacağımıza ve mevcut trend’lerin hızlanmaya devam
edeceğine inanıyorum. Şöyle açıklayayım:

We have seen dramatic changes to hospitality over the past 20 years,
I believe that we will experience a similar, if not faster, rate of
change over the next 20 years and that current trends will continue to
accelerate. Let me elaborate:

Son 20 yılda refahın hızla dağıldığını, tarihsel olarak toprak sahibi
zenginlerin kendi özel mülklerinin keyfini çıkardıkları noktadan
bugün hızla değişen dünyada zenginliğin büyük kısmının şehirlerde
yaşayan kent elitlerinin eline geçtiğini gördük. Bu kentleşme süreci
sağlıklı yaşam biçimi, iyi tasarımlar vb. değerlerin önemli olmaya
devam edeceği anlamına geliyor. Sürdürülebilirlik konusunda önemli
ilerlemeler olacağını öngörüyorum. İnşa edilmiş çevre, global
ısınmaya sebep olan gazların %40’ından sorumlu. Bugün bu olumsuz
etkiyi %80 oranında azaltmak için gerekli teknoloji mevcut.

Over the last 20 years we seen a rapid distribution of wealth where
historically the wealthy were the landed gentry enjoying their private
stately homes to today where a majority of wealth is held by the
urban elite living in cities in an ever faster changing world. This
process of urbanization means that values such as healthy lifestyle,
good design etc. will continue to be important. I do forsee significant
improvements in sustainability. The built environment accounts for
40% of global warming gases. The technology today exists to reduce
this negative impact by 80%.

Ekoloji ve toplum için iyi olmanın dışında bu yenilikler aynı zamanda
“İyi Ekonomi” duygusu yaratıyor. Böylece biz tedarik, enerji, atık
yönetimi, gereksiz atıkların azaltılmasında daha fazla sorumluluk
ve benzeri konulara ilişkin daha fazla kafa yorma ile olsun veya
olmasın otellerdeki enerji tüketiminde önemli miktarda azalmalar
ve sürdürülebilirlik üzerinde nispeten daha fazla düşünülmesini
bekleyebiliriz.

Apart from being good for the ecology and society these innovations
will also make “Good Economic” sense. So, we should expect huge
reductions in energy consumption from hotels and considerably more
thought on sustainability; whether it is more responsible purchasing,
more thought with regard to energy and waste management and the
reduction of unnecessary waste etc.

Bir diğer nüfusa ilişkin değişiklik ise teknolojinin iş seyahatini daha
az gerektirmesi. Büyük şehirlerdeki birinci sınıf şehir otelleri şirket
odaklı olmaktan çıkıp şehir vahaları olmaya doğru evrilecek ve kent
yaşamının çekirdeğini oluşturacak ve bütün bunlar toplum içinde
yaşamayı değerli kılacak.
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Another demographic shift is that technology means less need for
business travel. Urban Hotels in prime first tier capitals will go from
being corporate orientated to becoming urban Oasis and a nucleus of
urban living and all that makes living in the communities worthwhile.

● Slow Life kavramını açıklar mısınız? Bugünün yoğun temposunda Slow
Life nasıl uygulanabilir?

● Would you please define Slow Life concept? How could Slow Life be
applied within today’s busy tempo?

SLOW LIFE (Sürdürülebilir-Yerel-Organik-Wellness-Öğrenen-İlham
verici-Eğlence-Deneyimler) tüm takım üyelerimiz için yönlendirici
ilke. İşletme pusulamız olduğu kadar ahlaki pusulamız aynı zamanda.
Sürdürülebilirlik çekirdeğimizde yer alıyor ve biz faaliyetlerimizin
olumsuz çevresel etkisini sınırlamak için daima çaba sarf ediyoruz ki
bu el değmemiş doğal güzelliklerle dolu uzak diyarlardaki resort’ları
işleten bir şirket için kritik olduğu kadar da zor olan bir şey. SLOW
LIFE’a odaklanmamız, bizi konuk sadakatini arttırmamıza ve
endüstri normlarını gölgede bırakan işi tekrar etmemize götürüyor
ve bu bana gayet açık bir şekilde, bir şirketin değerlerinin onun
ürünlerini tüketenler için önemli olduğunu anlatıyor.

SLOW LIFE is a guiding principle for all our team members.
(Sustainable – Local – Organic – Wellness Learning – Inspiring
– Fun – Experiences.) It is our moral compass as well as our
operating compass. Sustainability runs through our core and we are
always striving to limit the negative environmental impact of our
activities – something which is both difficult as well as critical for a
company which operates resorts in remote places of pristine natural
beauty. Our SLOW LIFE focus has lead to levels of guest loyalty
and repeat business that far surpass industry norms, and this tells
me unequivocally that the values of a company matter to those who
consume its products.

İşin özü biz daha yavaş, daha değerbilir bir yaşam tarzı öneriyoruz.
Bugün şehir insanları kutular içinde yaşıyorlar: Apartmanlarımız
kutu, arabalarımız kutu, ofislerimiz kutu. Sağlıklı hava solumak
neredeyse olanaksız. Soneva Fushi’de kısa bir süre geçiren insanlar,
akıllı telefonlara göz atmak, şık kıyafetler giymek gibi yaşamın
dayattığı zorunlulukları unutuyorlar. Müşterilerimiz bizimle oldukları
zaman biraz değişiyorlar. Hiç kimse klimaların yokluğundan şikayet
etmiyor. Aslında yıldızlı gökyüzü altında duş almak veya film
seyretmeyi seviyorlar.

In essence, we offer a slower, more appreciative lifestyle. City people
today live in boxes: our apartments are boxes, our cars are boxes and
our offices are boxes. It’s nearly impossible to breathe healthy air!
Spending a short time at Soneva Fushi, people forget about life’s
supposed necessities: checking the smartphone, wearing elaborate
outfits…Our customers change a little while they’re with us. No one
complains about the lack of air conditioning—in fact they love taking
a shower or watching a movie under a starlit sky.

Bu size Hint Okyanusu’nun ortasındaki, bir avuç imtiyazlı seyyahın
erişebildiği minicik bir adadan naif bir mesaj gibi gelebilir ama biz
bunu farkındalık yaratan bir deneyim olarak görüyoruz. İnsanların,
biz zenginlerin yol açtığı zararı telafi etme zorunluluğunu tanımasını
istiyoruz. Tükettiğimiz enerji ve suyun bahşedildiğini düşünüyoruz.
Otel endüstrisi bu fikre karşı olabilir. Müşterilerimizi de bu işe dahil
ediyoruz ki iyi söylemi yayabilsinler. ■

This may sound like a naïve message coming from a tiny island in the
middle of the Indian Ocean, accessible only to a handful of privileged
travelers, but we see it as an awareness-building experience. We want
people to recognize the necessity of repairing the damage that we, the
rich, have caused. The energy we consume, the water that we take
for granted… The hotel industry can put that idea across. We get our
customers involved so that they can spread the good word. ■
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