
Şu sıralar İsviçre semalarında en çok konuşulan mar-
kaların başında gelen MB&F’in kurucusu Maximilian 

Büsser, Kasım ayının sonunda İstanbul’daydı. Oldukça 
keyifl i bir sohbet gerçekleştirdiğimiz yaratıcı iş adamı, 

bize kendisini ve “arkadaşlarını” anlattı…

 BÜSSER
ve 

ARKADAŞLARI

MB&F (Maximilian Büsser & Friends), henüz 2005 yý-

lýnda kurulmasýna karþýn yaratýcý modelleriyle çok geç-

meden popüler hale gelen özel bir marka. Ve elbette bir 

de ilgi çekici ismiyle… Bu sýradýþý markanýn arkasýnda, 

sýradýþý bir adamýn olduðunu düþünmek çok zor deðil. 

Ancak Maximilian Büsser’le sohbet ettikçe, düþündü-

ðünüzün çok daha ötesinde bir background, vizyon ve 

hayal gücüyle karþý karþýya kalýyorsunuz. Kurduðu her 

cümlenin ardýndan MB&F’in büyük baþarýsýný çok daha 

rahatlýkla kavrýyor ve önümüzdeki dönemde neler yapa-

bileceðini düþünerek heyecan duyuyorsunuz. Kýsacasý 

keyif alýyorsunuz.

Ýþ kartýný kýsaca incelemek gerekirse; 1967 Milano do-

ðumlu olan Büsser, 1991 yýlýnda Ýsviçre’de mühendislik 

diplomasýný almýþ ve bir sene sonra Jaeger-LeCoultre yö-

netim kadrosuna katýlmýþ. 1998’de bir diðer prestijli mar-

ka Harry Winston’da yönetimin baþýna geçen Ýtalyan iþ 

adamý, burada “kim olduðunu” öðrendikten sonra 2005’te 

rüyasýný gerçekleþtirmek için yýllardýr hayalini kurduðu 

adýmý atmýþ. Tabii ki o meþhur sýký dostlarýyla…

Röportaj: Bülent Gürkan
info@watch-plus.com
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Öncelikle arkadaþlarýnýzdan baþlamak istiyo-

rum. Gerçekten, kim bu arkadaþlar? 

Özel hayatýnýzda birisi size yalan söyler, dürüst olmaz 

veya kötü davranýrsa çözüm oldukça basittir. O kiþiyi bir 

daha görmezsiniz. Ancak iþ hayatý farklýdýr, çünkü iþin 

içinde para vardýr. Bu nedenle taviz vermek ve bir þekilde 

uzlaþmak durumunda kalýrsýnýz. MB&F’de ise en ufak bir 

tavize bile yer yok…

 Biz burada gerçekten keyifl e birlikte olabildiðimiz, gü-

venebildiðimiz insanlarla yani arkadaþlarýmýzla çalýþýyo-

ruz. Farkýmýz burada. Grubumuzun tamamý muhteþem 

zanaatkarlardan oluþuyor. Hepsi baðýmsýz sanatçýlar. 

“Görevimiz Tehlike” fi lmi gibi düþünün. Her görev farklý 

olduðundan, her yeni modelde ihtiyacýnýz olan ekip de 

farklýdýr. Her yeni makine farklý yetenekleri, farklý mezi-

yetleri gerektirir. Bir modelde çalýþtýðým ekiple diðeri ara-

sýnda farklýlýklar olmasý onlarla olan iliþkimin zedelendiði-

ni göstermez, konu yalnýzca ihtiyaçlarla alakalý. 

Alanýnda uzman olan bu ustalar ve saat üretici-

leri, normal þartlarda daima arka planda kalýrlar. 

Siz ise bu tavrýnýzla onlar adýna fark yaratýyorsu-

nuz. Bu konuda ne söylemek istersiniz? 

Evet, bahsettiðim insanlarýn hiçbirini daha önce ne bir 

televizyonda ne bir gazetede ne de bir dergide görmüþ 

olamazsýnýz. Onlar Ýsviçre’nin alt yüklenicileri (subcon-

tractor) olarak bilinirler. Onlarý asla göremezsiniz çünkü 

buna izinleri yoktur. Oysa her biri dev markalarda çalý-

þýrlar, en komplike saatleri üreten en prestijli fi rmalar-

da… Ancak bunun sözünü dahi edemezler. Ben onlarýn 

iletiþim fýrsatýný hak ettiðini düþündüðüm için bu þansý 

onlara tanýyorum. Makinelere son noktayý koyan kiþinin 

Jacques-Adrien Rochat olduðunu insanlar bilebilir, hatta 

bilmeli… Bunun kimseye bir zararý yok.

Jaeger-LeCoultre ve Harry Winston gibi prestijli 

markalarda çalýþmak size neler kattý? 

Ýki fi rmada da çok ama çok þey kazandým. Aksi halde 

bugün burada sorularýnýzý cevaplýyor olamazdým. JLC’de 

çalýþtýðým yedi yýl çok güzeldi. Orada çalýþma hayatýný ve 

saatçiliði öðrendim. Üniversiteden mezun olduðunuzda 

pek çok þey hakkýnda en ufak bir fi kriniz yoktur. Niha-

yetinde ben yalnýzca bir mühendistim. Tüm o saatler, 

mekanizmalar, parçalar ilk etapta çok yabancý geliyordu. 

Ancak JLC’de saatçiliði her yönüyle öðrendim.

Harry Winston’daki tecrübelerim ise daha önemli. Çün-

HM4 Thunderbolt
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kü orada “kim olduðumu” öðrendim. Neyi sevip neyi sev-

mediðimi, hangi konuda iyi olup hangilerinde olmadýðý-

mý, ne yapmak istediðimi neyi yapmaktan nefret ettiðimi 

ve çok daha fazlasýný Harry Winston’da öðrendim. Haya-

týn doðal akýþý ve para yaþamýmýza öylesine dikte eder ki, 

çoðumuz “kendimizi tanýma” evresini görmezden geliriz. 

Para, araba ve ev yeterli gelir, artýk gerisi çok önemli de-

ðildir. Oysa hayat bu kadar 

basit deðil. 

Bu noktada MB&F do-

ðuyor olmalý…

 Kesinlikle. MB&F, ha-

yatým boyunca edindiðim 

tüm tecrübelerin toplamý-

ný oluþturuyor. Sevdiðim 

her þeyi yanýma alýp MB&F’e getirdim, nefret ettiðim 

her þeyi arkamda býrakarak… Ýþin özeti bu. Hayattaki 

en önemli þey gururdur. Yarýn karþýdan karþýya geçerken 

otobüs çarparsa, elinizdeki milyonlarca dolar sizi mutlu 

etmez. Önemli olan yaptýklarýnýzdan gurur duymanýzdýr. 

Ýþte bu yüzden MB&F’i yarattým. Öldüðüm gün kendimle 

gurur duyuyor olmak istiyorum. 

Kýsa süre içinde, göz alýcý tasarýmlara sahip 

muhteþem saatler yarattýnýz. Bu yaratýcýlýðýnýz 

nereden geliyor?

Teþekkür ederim! Þöyle özetleyeyim: MB&F benim ha-

yatým. Altý yýl sonra HM9 ve HM10’u masaya koyduðum-

da; büyük, siyah, vintage ya da fusion saatler görmeye-

ceksiniz. Göreceðiniz tek þey benim geride býraktýðým 10 

senem olacak. Týpký bugün bu 

masada gördüðünüz gibi…

Bugüne kadar yaptýðým her 

þey, çocukluðumu tekrar, tek-

rar ve tekrar ziyaret ediþimi 

ifade ediyor. Çocukken ne za-

man bir çizgi roman okusam, 

bir çizgi fi lm izlesem hemen 

etkisinde kalýrdým. Bir gün 

Kaptan Kirk olurdum, bir gün II.Dünya Savaþý pilotu! Her 

gün dünyayý kurtarýyordum, her gün yeni buluþlarýn te-

melini atýyordum. Çocukken kurduðum tüm o hayaller, 

bugünkü tasarýmlarýmý oluþturuyor.

MB&F koleksiyonlarýnýn oldukça limitli sayýda 

üretildiðini biliyoruz. Ancak enteresan bir þekil-

de, birden çok MB&F’e sahip olan insanlar, bir 

MB&F, hayatım boyunca edindiğim 
tüm tecrübelerin toplamını oluşturuyor. 
Sevdiğim her şeyi yanıma alıp buraya 

getirdim, nefret ettiğim her şeyi 
arkamda bırakarak… 
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koleksiyona sahip olanlardan fazla sayýda. Bunu 

nasýl açýklýyorsunuz? 

Saatlerimizin satýlma sebebinin yarýsý, markamýzýn 

varolma nedeni. Yani MB&F’in arkasýndaki macera hi-

kayesi… Diðer yarýsý ise ürünün ta kendisi. Söylediði-

niz gibi bir saat alan müþterilerimizden çok daha fazlasý 

neredeyse her koleksiyonumuza sahip durumda. Çünkü 

bu saatler, saatçilik sektöründe “sanata” en çok yaklaþa-

bileceðiniz makinelere sahip. Neden mi? %100 bencilce 

üretildiði için!

Ben HM koleksiyonlarýný müþterilerim beðensin diye 

üretmiyorum. Ýnanýn bana, umrumda bile deðil. Ýnsanlar 

MB&F saatlerini beðensin ya da beðenmesin. Ben yal-

nýzca kendim için üretiyorum, baþkasý için deðil. Kimin 

ne istediði umrumda bile deðil. Ben mutlu olmak ve ya-

þamak için böyle hareket etmeye ihtiyaç duyuyorum. Ve 

bundan gurur duyuyorum.

 Ýnsanlarýn %99’u beni anlamasýn, MB&F takmasýn, 

hatta bizi saçma bulsun. %1 bizim markamýz için yeter-

li. Çünkü %1’i oluþturan insanlarýn – yani çalýþanlarýmýz, 

ithalatçýlarýmýz ve müþterilerimizin – hepsinin hikayesi 

ayný. Bu yüzden sýký bir arkadaþlýðýmýz var. Aslýna ba-

karsanýz biz bir marka deðiliz, birbirine sýkýca baðlý bir 

topluluðuz.

Bugüne kadar her yýl bir saat ürettiniz, bu trend 

devam edecek mi?

Kesinlikle.  Elbette bir sene içinde birden fazla kolek-

siyon üretmek kötü deðil ancak bu biraz enerji, konsan-

trasyon ve para meselesi. Biz, layýkýyla yapabileceðimiz 

kadarýna konsantre olmak istiyoruz. Ben bu þirketi kendi 

birikimimle kurdum. Yalnýzca 500 bin euro’yla… Belki ku-

laða az bir miktar gibi gelmiyor ama bu iþ için komik bir 

rakam olduðunu söyleyebilirim. Çoðu marka 10 milyonu 

olmadan bu iþe giriþmiyor. Ne bir banka kredisi çektim, 

ne yatýrýmcý aradým ne de ailemden gelen bir servetim 

vardý. HM1’den kazandýðýmýz miktarla HM4’ü yarattýk, 

HM2 ile de HM5’i… Her makinenin üretimi yaklaþýk üç 

yýlýmýzý alýyor. Þu anda HM5 ve HM6 bitti, HM7 ise bitme 

aþamasýnda. 8 üstünde çalýþýyoruz, bugünden start ver-

mezsek dört yýl içinde çýkaramayýz.

Prestijli ‘Grand Prix d’Horlogerie de Genève’ 

yarýþmasýnda “En Ýyi Tasarým ve Konsept Saati” 

ödülünü kazandýnýz. Öncelikle kazanmak size ne 

hissettirdi? Ödülü alan Thunderbolt’tan bahseder 

misiniz?

Olaðanüstü bir akþamdý, gerçekten inanamadým. Be-

nim için büyük sürpriz oldu. Çok büyük bir heyecan ve 

mutluluk hissettim. Ýngiltere’deki korsan lordlar gibiy-

dim! Thunderbolt, odasýnda maket uçaklarla oynayan 

küçük bir çocuðu anlatýyor. Yani beni… Küçükken odam 

týka basa bu uçaklarla doluydu. O maketleri boyamak ve 

birbirine monte etmek için saatlerimi harcardým. Hem de 

 En büyük başarınız?
Etrafımda bu kadar harika insanlara 
sahip olmak.

 En büyük hayal kırıklığınız?
Bana ihanet eden insanlar.

 Yaşam sloganınız?
Hayattaki en büyük lüks, özgürlüktür.

 En sinirlendiğiniz soru?
Ben soruları cevaplamak için 
bu noktadayım, hiçbir soruya 
sinirlenmem. İşte bu soruya 
sinirlendim!

 İki günlük bir tatil için nereyi 
seçersiniz?
Sadece iki gün mü? Paris.

 Birisiyle akşam yemeği 
yiyeceksiniz, kimi seçersiniz?
Saat sohbeti olmasın da… Şaka bir 
yana, rüyasını gerçeğe dönüştürmüş 
her insanla.

 En sevdiğiniz spor?
Araba yarışı.

 Saat sektöründe olmasaydınız…
Düşünemiyorum bile! Ben burada 
olmalıyım...

28



hiç sýkýlmadan! 35 yýl sonra rüyamý gerçekleþtirmek istedim ve 

Thunderbolt ortaya çýktý. (Thunderbolt: Tank ve zýrhlý araçlara 

saldýrabilen bir jet uçaðý)

Gördüðünüz gibi saatin her bir parçasý gerçeðiyle uyumlu. Ýki 

motorundan tutun, kanatlarýn yapýsýna kadar… 311 parçadan 

oluþan makineyi üç yýlýn sonunda bitirdik. Birkaç milyon frank’a 

maloldu ama sonuna kadar deðdi. Thunderbolt, 20 yýllýk kari-

yerimde en gurur duyduðum parça. Çünkü böylesine fantastik 

bir tasarýmý hayata geçirme cesaretini gösterdim. Prototipi ilk 

elime aldýðýmda, ‘Kim alacak bunu Tanrý aþkýna?’ dediðim günü 

dün gibi hatýrlýyorum. Ancak sýrf cesaret gösterdiðim için bile 

Thunderbolt’la gurur duyuyorum. Týpký Eyfel Kulesi gibi! Hayal 

ettim ve yaptým, kimseyi umursamadým. Hayalimi gerçeðe dö-

nüþtürdüm…

152 yýllýk mücevher devi Boucheron ile olan ortaklýðý-

nýz nasýl geliþti?

Müthiþ bir hikaye daha… Bundan tam 10 yýl önce Harry 

Winston’da CEO’ydum. O günlerde hiç tanýnmayan bir saat 

üreticisine gittim (François-Paul Journe) ve Opus 1’i yarattýk. 

Hem koleksiyon inanýlmaz baþarýlý oldu, hem de FP Journe gibi 

muhteþem bir saat üreticisi ortaya çýktý. Anlayacaðýnýz ben iþin 

mücevher kýsmýndaydým. Aradan 10 yýl geçti ve bu kez olaða-

nüstü mücevher devi Boucheron, tanýnmayan bir saat üretici-

sine – yani bana – geldi… Hayat sizce de muhteþem deðil mi?

Daha ilk toplantýda Boucheron’a “onlar için” deðil, “onlar-

la” bir þey üretmeyi istediðimi söyledim. Boucheron en iyisini 

ortaya koydu – inanýn bana düþündüðünüzün çok ötesinde! – 

biz en iyimizi ortaya koyduk ve ortaya bu inanýlmaz mücevher 

makinesi çýktý. Sýradýþý, çýlgýnca bir üretim yaptýk. Sloganýmýz 

aynýydý: “Kimin umrunda!” Bu noktada Boucheron CEO’su Je-

an-Christophe Bedos’un hakkýný vermeliyim, bizim sloganýmýza 

katýlmak onlar için çok kolay bir karar deðildi. Ama cesaret ettik 

ve piþman olmadýk…

Siz ve dostlarýnýz için sýrada ne var?

Önümüzdeki Eylül ayýnda çok þaþýracaksýnýz. Ýnsanlar MB&F’i 

anladýklarýný sanýyorlar ancak Eylül’de aslýnda bizi hala anlama-

dýklarýný görecekler. Hepimiz, insanlar tarafýndan bazý kutulara 

konmak isteniriz. Çünkü insanlar, herkesi bildiklerini sanmak 

isterler. Oysa kimse bu kadar tek düze, bu kadar kolay anlaþýlýr 

olamaz. Hiçbirimiz tek bir kiþiliðe sahip deðiliz, seneye bunu 

göstereceðiz.
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Horological Machine No1

Saatin genel yapısıyla kusur-
suz bir kontrast yakalayan 
HM1-Black, tasarımcı Eric 
Giroud’un harcadığı yüzlerce 
saatin ardından ortaya çıktı…

Maximilian Büsser’in hayallerinin baþladýðý 

nokta HM1 koleksiyonuydu. Gerek görü-

nüþ, gerek teknik gerekse duygusal açýdan 

son derece sofi stike bir üretim olan No1 

ile, MB&F ilk üç boyutlu tasarýmýný hayata 

geçirmiþ ve geleneksel saatçiliðin getirdiði 

kýsýtlamalarý yerle bir etmiþti. 

Saati ve dakikayý ayrý kadranlarda gösteren 

HM1; bir dakikalýk tourbillion mekanizmasý, yedi 

günlük güç rezervi, dört zemberek fýçýsý ve hem 

otomatik hem de elden kurmalý makinesiyle 

baþtan aþaðýya orijinal bir parça olarak büyük 

sükse yarattý. Yalnýzca makine bile, 376 

parçadan oluþturuldu.

Zamandan çok daha fazlasýný göre-

bileceðiniz þekilde, inanýlmaz bir 

derinlik ve üç boyutla tasarla-

nan HM1, en ufak bir engel 

olmadan makinenin kalbini 

izleme fýrsatý sunmasýyla, 

Breguet’in unutulmaz cep 

saatlerini andýrýyor.
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Horological Machine No2

Serinin ikinci harikasý Horological Machine 

No2, Büsser’in 10 yýl once tanýþtýðý Jean-Marc 

Wiederrecht’in baþrolü oynadýðý bir sürecin 

ardýndan ortaya çýktý. Harry Winston’da çalýþtýðý 

günlerde Wiederrecht ile tanýþan ve çok geçme-

den “arkadaþ” olan Büsser, birçok ayný etik deðeri 

paylaþtýðý Retrograde ve Jumping Hour ustasýyla 

HM2’de birlikte oldu. Saatin en güçlü yanlarý da 

elbette bu komplikasyonlar oldu.

En son teknolojiyle heykeltýraþ sanatýný bir 

araya getiren koleksiyonda, mat dokular, yansý-

yan ayna tasarýmý, son alaþýmlar, deðerli metaller 

ve 21.yüzyýlýn mikro mühendislik yetenekleri bir 

potada eritiliyor. Tüm bu teknolojik çalýþmalarýn 

altýnda geleneksel zanaatkarlýðý en saf haliyle 

uygulayan MB&F, HM2 ile rüþtünü iyice ispat 

etti. Saatin komplikasyonlarý arasýnda; Jumping 

Hours, Retrograde Minutes, Retrograde Date ve 

Moonphase gibi özel fonksiyonlar var.

HM2’nin yan açıdan görünümü, ikiz 
lombarlarıyla göz kamaştırıyor.
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“Dikkat! Bildiðiniz saatlerin çok ötesinde bir örnekle karþýlaþacak-

sýnýz” sloganýyla tanýtýlan HM3, gerçekten de kýsa süre içinde büyük 

yanký uyandýrdý. Bir kez daha üç boyutlu tasarýmý ön plana çýkaran 

MB&F, koleksiyon için iki farklý tasarým gerçekleþtirdi. Konik þeklin-

deki göstergelerin kola dik açýyla hizalandýðý “Sidewinder” ve kolla 

ayný hizada olduðu “Starcruiser”, farklý karakterlere sahip olmalarýnýn 

yaný sýra, saati de farklý açýlardan gösteriyorlar. 

Konik şeklindeki 
göstergelerin kola 

dik açıyla hizalandığı 
“Sidewinder” ve kolla 

aynı hizada olduğu 
“Starcruiser”, farklı 

karakterlere sahip 
olmalarının yanı sıra, 
saati de farklı açılar-

dan gösteriyorlar.

Koniklerden biri dakikayý diðeriyse 

saati gösterirken, saat koniði gece-

gündüz göstergesi ile kaplý. Ancak 

koleksiyonun en spektaküler yaný, 

muhteþem bir tasarýma sahip olan 

açýk makinesi ve saatin sýrlarýna ine-

bileceðiniz kasa arkasý olarak dikkat 

çekiyor… Hýzla salýnan denge çarký, 

balta görünümlü otomatik rotoru ve 

300’ü aþkýn yüksek hassasiyetteki 

bileþenden oluþan makinesiyle, 

HM3, MB&F’in muhteþem zaman 

makineleri arasýnda…

Horological Machine No3
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Horological Machine No3 Frog

Yüksek saatçilik her zaman ölçülü ve ciddi bir iþ olmasýyla bilinir. 

Ancak bu yargýnýn Maximilian Büsser için geçerli olduðunu söyle-

nemez. Sektöre küçük bir çocuðun heyecan ve eðlence duygusunu 

aþýlamak isteyen Büsser, amacý için HM3 makinesine “kurbaða” 

konseptini ekledi!

Nasýl kurbaðanýn yerinden fýrlayan gözlerini birçok açýdan ra-

hatlýkla görebiliyorsanýz, HM3 Frog kolunuzdayken zamaný birçok 

açýdan görme þansýna sahipsiniz. Aðýrlýk-güç dengesini ayarlayabil-

mek adýna katý alüminyumdan yapýlan kubbe þeklindeki göstergeler, 

yaklaþýk 0,5 gram olmalarýyla dikkat çekiyor. HM3’de saat kolu 24 

saatte dönerken, kurbaða modelinde bir tur 12 saatte tamamlanýyor. 

Konsept yaratýcý, esprili – hatta ilk bakýþta biraz gülünç – olsa 

da, detaylara verilen önem ve mekanik açýdan gösterilen inanýlmaz 

meziyetleri incelediðinizde HM3 Frog koleksiyonunun, Büsser ve 

arkadaþlarýnýn kariyerlerindeki en önemli üretimlerden biri olduðunu 

fark etmek zor deðil.

Nasıl kurbağanın yerinden fırlayan gözlerini 
birçok açıdan rahatlıkla görebiliyorsanız, 
HM3 Frog kolunuzdayken zamanı birçok 

açıdan görme şansına sahipsiniz.
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Þu sýralar gündeme oturan saatlerin baþýnda 

gelen HM4 Thunderbolt, önceki MB&F harika-

larýnýn aksine, üretim için ilhamý somut bir obje-

den alýyor: Thunderbolt uçaklarý. Çocukluðunu 

uçak maketleri yaparak geçiren ve bu tutkusu-

nu HM4 Thunderbolt ile muhteþem bir saate 

dönüþtüren Büsser, özel tasarýmýyla Grand Prix 

d’Horlogerie de Geneve’de tasarým ve konsept 

dalýnda ödüle layýk görüldü.

Büsser, rüyasýný gerçeðe dönüþtürmek için 

çýktýðý Thunderbolt macerasýnýn sonunda, ger-

çek bir sanat eseri ortaya çýkardý. Tepeden týrna-

ða her detayýyla Thunderbolt uçaklarýný yansýtan 

ve 300’den fazla parçadan oluþan koleksiyonun 

makinesi, üç yýlý aþkýn çalýþmalar sonucunda 

bitirildi. Ve – belki o amaçla ortaya çýkarýlmadý 

ama – þimdiden en iyi pilot saati olarak görülme-

ye baþlandý!

Maximilian Büsser’in çocukluk 
tutkusu maket uçaklar, 

MB&F’in ödüllü koleksiyonu 
Thunderbolt’a çıkan yolun 

başlangıcını oluşturuyordu…

Horological Machine No4 Thunderbolt
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152 yaþýndaki mücevher devi Boucheron 

ile henüz beþinci senesini geride býrakan 

MB&F’i bir araya getirmeyi baþaran göz 

alýcý proje JwlryMachine, HM3’ün mü-

cevherlerle yeniden yorumlanmasýný ifade 

ediyor. Ama gerçek mücevhercilikle!

Pembe ve mor versiyonlarýyla iki çeþit 

olarak piyasaya sunulan “Mücevher Maki-

nesi”, HM3’ün bir baykuþ olarak yeniden 

ele alýnýp, görkemli bir üç boyutlu tasarý-

ma çevrilmesiyle ortaya çýkmýþ. Birbirin-

den deðerli taþlar baykuþun kanatlarýný 

oluþtururken, yaratýlan görsel ziyafet adeta 

kalbini atýyormuþ gibi gösteriyor. Jwlry-

Machine, sektördeki en sýradýþý bayan 

saatlerinin baþýnda geliyor.

JwlryMachine

“İnsanlar saatin üzerine pırlanta koy-
duklarında artık onun “mücevher saati” 
olduğunu iddia ediyorlar. Yapmayın, bu 
yalnızca pırlanta yerleştirme! Sizlerin 
Türkiye’de kusursuz bir mücevhercilik 
geleneğiniz var, anlatmama bile gerek 
yok. Saate pırlanta koymak, mücevher-

cilik değildir.”

Maximilian Büsser
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