
tasarım . fikir . sanat . yenilik.
design .  idea .  art . innovation.

Üç ayda bir çıkar. Published every three months.
Ücretsizdir. For free

ju
ly

 · 2
01

3 ·
 t

em
m

uz

AKILDAN YANA SOYLU
JAMES TURRELL
GÖĞE BAKMA DURAĞI
DADATART
GRAFFİTİ NEDİR ?
RAİF KARA
CAN BAŞDOĞAN
DİLAN BOZYEL

James Turrell Edition



july · 2013 · temmuzbox ın a box ıdea · magazıne 2

Ersa Showroom’un yeni konseptini oluştururken çıkış 
noktamız Ersa’nın fabrika bünyesindeki güçlü üretim 
altyapısıydı. “Box in a Box” fikri bu noktadan hareketle 
şekillenmeye başladı. Doğal ve Kasıtlı olarak yaptığımız 
tamamlanmamış fabrika görüntüsünün öğeleri, hem 
sıradanlığa; hem de şık olmaya gönderme yapıyor.

Tıpkı malzeme laboratuvarlarında olduğu gibi, çeşitli 
malzemelerden oluşan kutular konseptin bir parçası 
olarak yerlerini aldı. Farklı tip ve ebatlarda tasarladığımız 
bu kutular, ofis sistemlerinin ve mobilyalarının tanımladığı 
bireysel alanları ve bireyde uyandırdığı duyguları 
anımsatıyor. Teşhir üniteleri için kullandığımız kutular, 
aslında çocukların oyuncak bloklarını sembolize ediyor. 

Showroom aynı zamanda tasarım alanındaki öğrencilerin 
kendilerini geliştirmelerini sağlıyor. Interaktif alanlarında 
yapılan atölye çalışmalarıyla teorik bilgilerin yaratıcılıkla 
birleşerek uygulanmasına fırsat veriyor.

While creating the new concept for Ersa Showroom, our 
starting point was the strong production infrastructure 
within the factory body of Ersa. The “Box in a Box” idea 
started to be shaped based on this point. The elements of 
the factory view that we created naturally and intentionally 
make a reference to both being ordinary and being elegant. 

Just like in material laboratories, the boxes that are 
composed of different materials came to be a part of 

the concept. These boxes that we designed in different 
types and sizes recall the individual areas defined by the 
office systems and furniture areas and the feelings that 
they arouse in the individual. The boxes that we use for 
the display units actually symbolize the toy blocks of the 
children.
Showroom actually allows the students in designing field 
to improve themselves at the same time. It enables the 
creative combination and application of the workshop 
studies in interactive areas with theoretical information 
together.

İstanbul Showroom

Ankara Showroom

İstanbul Showroom

HOW WAS IT BORN

BOX IN A BOX IDEA
NASIL DOĞDU
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İç mimari konseptin içerisinde yer alan interaktif 
alanlara Dijital dünyada yer verme isteğinden yola çıkan 
“BoxinaBoxIdea”, yerli ve yabancı tasarımcıları buluşturan 
en büyük sosyal platform olma vizyonu edindi. Bu vizyona 
hizmet etmesi amacıyla kurduğu Boxinaboxidea.com sitesi, 
mimariden endüstriyel tasarıma, modadan grafik tasarıma 
kadar her alandaki amatör ve profesyonel tasarımcıları bir 
araya getirmeyi amaçlıyor. WikiBox özelliğiyle dikkat çeken 
site, tasarım alanında Türkiye’nin ilk ve en büyük sanal 
kütüphanesini oluşturmayı hedefliyor.

 “Box in a Box Idea” konseptinden yola çıkan projemizin 
yatırımını, modern çalışma mekânlarının ihtiyacına uygun, 
esnek ve konforlu ürünler sunan ERSA üstleniyor.

“BoxinaBoxIdea” that started out as a wish to include the 
interactive areas belonging to the interior architecture 
concept in the Digital world, it adopted the vision to become 
the biggest social platform that brings together the local 
and foreign designers. The website Boxinaboxidea.com 
that was created to serve this vision aims to bring together 
amateur and professional designers in every area ranging 
from architecture to industrial design, from fashion to 
graphic design. With its WikiBox feature that grabs the 
attention, the website aspires to form the first and the 
biggest virtual design library of Turkey.

The investment of our project that started out with the  
“Box in a Box Idea” concept is undertaken by ERSA which 
offers flexible and comfortable products that fit the needs 
of modern work places.
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GIROFLEX 353
Smart and sensitive.

giroflex 81

giroflex.com

Fine Workmanship 



box ın a box ıdea · magazıne5

giroflex 81

giroflex.com

Fine Workmanship 

FELIPE BEDOYA

SAVAŞA KARŞI SANAT ART AGAINST WAR

AKILDAN YANA SOYLU INTELLIGENTLY NOBLE

İnsan...
İnsan çatışma içinde olan bir 
varlıktır. “Ölümlülük” bilincine 
sahip tek varlık olan insan, 
öleceğini bilerek yaşar, sonludur. 
“Eğer insan zeki ve merhametli 
bir tasarımcının ürünü olsaydı, 
düşüncelerimiz akılcı, mantığımız 
kusursuz, hafızamız sağlam, 
anımsadıklarımı güvenilir olurdu.”  
diyen Kluge kitabının yazarı Gary 
Marcus, William Shakespeare’in 
ünlü eserindeki betimlediği 
ama ismini vermediği oyun 
Hamlet’tir ve yazar bu sözü ile 
yaradanı sorgulayan bir üslup 
kullanmaktadır. Kluge; bir sorunu 

gidermek için uygulanan, acemice ve kaba saba yani derme çatma-
ancak sürpriz bir şekilde işe yarayan bir çözümdür. Ancak Marcus, 
Shakespeare’in sonsuz aklı gördüğü yerde sadece “kluge”lar 
gördüğünü savunmaktadır.

Shakespeare tarihe, çevresinde olup bitenlere bakıyor, gördüğü 
insanlık tablosu karşısında şaşkınlığa düşüyor. Samuel Johnson, 
uzun yıllar üstünde çalışarak hazırladığı sekiz ciltlik Shakespeare 
oyunlarına yazdığı ünlü önsözde, bu oyunların çok değişik "doğal 
olgular" içeren karmaşık bir dünya, karmaşık bir insan yaratılışı 
sunduğunu belirtir. Johnson'a göre Shakespeare'in yarattığı 
dünyada "iyiyle kötü, sevinçle keder, sınırsızca değişen oranlarda 
ve sayısız birleşme biçimleriyle birbirine karışmış" durumdadır. 
Bu dünyada, herhangi bir kimsenin işlediği kötülük, kimi zaman, 
başka birinin yaptığı neşeli bir şakaya yenik düşer; pek çok hainlik, 
pek çok iyilik, önceden tasarlanmaksızın, gerçekleşir ya da engele 
uğrar.

Bu karşıtlıklar insan yaşamının temelini oluşturur ve aslında, bütün 
büyük yazarlar gibi Shakespeare içinde insanlığın temel sorunu, 
özündeki yüce ve bayağı, bedensel ve ruhsal, akılcı ve akıl dışı 
niteliklerin çatışma durumunda oluşudur. Onun oyunlarında "ideal" 
diyebileceğimiz bir insan kavramıyla gerçek insan arasında sürekli 
bir çatışma vardır. 

İdeal insan, Hamlet'in tanımladığı "akıldan yana soylu", "eylem gücü 
sınırsız", "melek davranışlı", "Tanrısal kavrayışlı", yeryüzündeki 
"tüm yaratıkların en güzeli, en erişilmezi" olan Rönesans insanıdır. 

Gerçek insansa, acıkıp susayan, yiyip içen, seven, nefret eden, 
açgözlü, bencil, zavallı bir ölümlüdür. Bu iki ayrı insan anlayışının 
yarattığı sürekli çatışma ve çelişki duygusu Shakespeare'in 
oyunlarının çoğundaki canlı gerilimin kaynağını oluşturur. Bir 
yanda, melekliğe, kusursuzluğa, yüceliğe, ölümsüzlüğe duyulan 
özlem vardır; öte yanda yaşamın kısa, sınırlı ve bayağı, insanın 
da bir tür hayvan olduğu yolunda yolunda bir gerçek vardır. Belki 
kimileri sahip oldukları şeylere çok bağlı olmadıkları için, onları 
yitirmekten dolayı da pek korku duymadıklarını söyleyeceklerdir. 
Human...
Human is a creature that is in a constant state of conflict. The only 
creature of the consciousness of mortality, human lives knowing 
that s/he will die one day, and is finite. “If human was a product 
of an intelligent and merciful designer, our thoughts would be 
rational, our logic would be flawless, our memory would be strong, 
and what we remember would be reliable.” says Gary Marcus, the 
author of the book titled Kluge. The play William Shakespeare 
depicted in his famous work but could not name is Hamlet, and the 
author by his above remark favors a strong language questioning 
the Creator. Kluge: What is applied in order to shoot a trouble is 
a solution that surprisingly solves the problem in an amateur, 
rough and scratchy way. However, Marcus argues that he sees only 
“Kluges” where Shakespeare sees infinite mind.

Shakespeare looks at the history, what goes on around him, and 
gets amazed by the tableau of humanity that he sees. In his famous 
preface that he wrote for eight-volume Shakespeare plays that he 
worked and arranged for long years, Samuel Johnson expresses 
that these plays represent a complicated world that has very 
different “natural phenomena” and a complicated way of human 
creation. According to Johnson, the good and bad, the happiness 
and sadness are in a mixed state with infinitely changing rates 
and countless ways of combination in the world that Shakespeare 
created. A badness done by someone can another time be beaten 
by a funny joke made by someone else. Malice and kindness 
crop up or get interrupted without being planned before. These 
irreconcilable differences make up the basis of human’s life, and 
actually like for all great authors, for Shakespeare, too, the basic 
problem of the humanity is the inner state of conflict between the 
sophisticated and simple, and physical and spiritual, and rational 
and irrational qualities. In Shakespeare’s plays there is a constant 
conflict between what we can call “ideal” human and the real 
human. 

The ideal human is the Renaissance human that Hamlet describes 
as “intelligently noble”, “limitless power of action”, “one with 
angelic behaviors”, and “one with godly understanding”, and “the 
most beautiful and unapproachable of all creatures on earth”. 

However, the real human is a voracious, selfish, and poor mortal 
who gets hungry, thirsty; eats, drinks, loves, hates. The feeling of 
constant conflict and contradiction created by the two human 
understanding makes the source of the vigorous tension in most 
of Shakespeare’s plays. On the one hand, there is a longing for 
becoming angelic, flawless, great, immortal; on the other hand, 
there is a fact that human is a kind of animal with short, limited, and 
ordinary life. Maybe some will say they do not have a fear of losing 
what they have since they are not thoroughly connected to them.

by Neslihan Özel

"Tammam Azzam" isimli Suriyeli Sanatçı, Suriye'deki savaşı kendi 
diliyle eleştiriyor. Goya, Dali, Klimt, Matisse gibi sanatçıların ünlü 
yapıtlarını djital olarak savaş fotoğraflarıyla birleştirerek çarpıcı 
bir ironi yaratmaya çalışıyor.  

" Tammam Azzam" is a Syrian artist, criticizing the war in Syria, on 
its own terms.He is trying to create a stunning irony with combining 
connected to digital photographs of the war by the famous artists, 
Goya, Dali, Klimt, Matisse works.

Kolombiya’nın Cali Kasabası'nda doğan Felipe Bedoya, 
çocukluğundan beri çizim yapıyor ve dergi, televizyon gibi 
yayınlardaki pop içeriklerden etkileniyor. Üniversitede 
grafik tasarım okuyan Bedoya zamanla fotoğrafıda işin 
içine katıyor. Birçok tekniği birleştirerek işlerine farklı 
bir boyut katıyor.

Born in Cali Town, Colombia, Felipe Bedoya has been 
making drawings since his childhood, and been impressed 
by the popular contents in magazines or television.
Studied in Graphic Design at university, Bedoya has got 
involved over the time in photography, too. Combining 
various techniques, he adds different dimensions to his 
works.
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JAMES TURRELL
NEW YORK'DA BİR IŞIK MİMARI

Turrell 1960’lı yıllardan beri, belli estetik kaygılarını 
fark eden birleşmiş geniş bir yelpazede tasarımlarını 
yapmaktadır: algı ortamını etkileyen bir malzeme 
olarak aydınlatmanın kullanımı; geometride temellenen 
damıtılmış bir biçimsel bir dil; renk efektlerinde optik ve 
duygusal ilgi; katılık ve eteral arasında karşılıklı etkileşim; 
ve sessiz, neredeyse saygı uyandıran içebakış ve yansıma 
atmosferi vurgusu. Erken dönem çalışmalarını üzerine inşa 
ettiği algısal mahrumiyet – özel olarak, bakanların renklerin 
yönünü şaşırdığı ve kiplenmediğini deneyimlediği Ganzfeld 
etkisi— temelinde Turrell, kişinin kendi duyularının işlevinin 
ve ışığın maddi unsurlarının farkına varacağı ve “kendini 
görürken görmek” olarak adlandırdığı yansıtıcı vizyon 
durumunu gözetir.  

Turrell, “ışığın güçlü bir madde olduğunu” açıklar. “Ona 
birincil bir bağımız vardır. Ancak, böylesi güçlü bir şeyin 
hissedilebileceği durumlar kırılgandır… Onunla çalışmayı 
siz onu fiziksel olarak hissettiğiniz, uzama yerleşmiş ışığın 
varlığını hissettiğiniz için seviyorum” demektedir. “Siz 
alıp kendinizi gösterebileceğim bir duruma yerleştirmeyi 
tutkuyla seviyorum. Sizin için bir deneyim olacak.”

Sanatçının gerçekleştirdiği, neredeyse altı yıllık bir 
planlamanın sonucu, en büyük kurulumlardan birisi olan 
Aten Devri Guggenheim kubbesinin altındaki havayı ve 
ışığı maddeleştirecektir. Çalışma, bina ile tamamen yeni 
bir karşılaşma öneriyor; dikkat, bina sınırlarından alınarak 
iç alana yöneltiliyor, Turrell bunu “ışıkla yaratılan uzamın 
mimarisi” olarak adlandırıyor. İlk kez olarak, kubbe yalnızca 
aşağıdan deneyimlenebilecek – insanların bakışlarının açık 
bir engellemesi olarak değil ama ziyaretçilerin başlarının 
üzerinde genişleyen ve daralan enerjik ışıklar kütlesiyle 
gerçekleştirilecektir.    

Aten Devri’nde, gün ışığı müzenin gözlerinden girer, müze 
tavanından sarkan büyük asamblenin en derin katmanına 
kadar bu ışık akar. LED armatürlerle hizalanan geçmeli koni 
serileri kullanan kurulum bu gün ışığı merkezini beş eliptik 
hareketli halkayla çevreler, renkli ışık, müzenin eğimli bağlı 
yollarından ağrı yankılanır. Tipik Turrell çalışmalarında 
olduğu gibi, efekti yaratan aparatlar genelde görülmemesi 
için saklanmıştır, böylece izleyiciler gördüklerini kendi 
algılarına göre yorumlamaya yöneltilirler. Çalışma, 
topluluksal bir bakıç uzamında derin düşünme durumunu 
özendirirken, Guggenheim’in ilk müdürü ve nesnel olmayan 
sanatın özendirilmesinin öncüsü olan Hilla Rebay’ın 
sözleriyle müzenin “ruhların tapınağı” olan kurucu kimliğini 
yeniden alevlendirmektedir. 

Aten Devri ayrıca Turrell’in, Arizona Flagstaff dışındaki 
çölde yapımı sürmekte olan büyük eseri Roden Krateri 
Projesi (1979- ) ile ilişkilidir. Tamamlanınca, değişiklikler 
yapılmış sönmüş bir volkan neredeyse iki düzine farklı 
kuruluma ev sahipliği yapacaktır, bunların çoğu astronomik 
olgulara göre dizilmiş ve hepsi birlikte doğal bir parlaklık 
oluşturacaktır. Turrell’e göre proje tasarımı bilgisi, 
göksel olaylara eğilimli eskiçağ gözlemcileri tarafından 
sağlanmış. Guggenheim’in kendisi eskiçağ mimarisinin 
bir yansımasıdır – Wright onu ters çevrilmiş bir zigurat 
olarak imgelemiştir- ve Aten Devri’nin eliptik biçimi Roden 
Krateri ve Agua de Luz’un (Turrell tarafından 2012 yılında 
Yucatan’da inşa edilen eliptik, basamaklı piramit) kimi 
uzamlarına benzerlikler taşır. 

Turrell ve Batı Amerika’nın açık peyzajının kurucusu olan 
Wright için doğal dünya bir esin kaynağı olduğundan, 
Arizona onun ikinci evi olmuştur. 

Aten Devri tamamlayıcılarını ve karşı sürümlerini ileri 
öneren bir seçkinin Turrell’in erken çalışmalarından 
yapılması durumunda bunların bir kısmı müzenin Panza 
Koleksiyonundan ve diğerleri ödünç verilenler arasından 
bulunur. Bu parçalar sanatçının çeşitli kurulum türlerinin 
örneklerini ve yeni projelerinin 1960 ve 70’lerle bağlantısını 
verir. Turrell’in en erken dönem Çapraz Köşe Projelerinden 
birisi olan Arfum I (Beyaz) (1967) içinde ziyaretçiler, oda 
köşesinden parlak bir küpün yüzmesiyle karşılaşırlar; ilk 
bakışta katı bir nesne olarak görülenin daha yakından 
bir incelemeyle basit bir ışık demeti olduğu anlaşılır. Tek 
Duvar Projesi Prado (Beyaz) (1967), diğer yandan, uzamı 
maddeden arındırır eder gibidir, duvarı yok eder ve ötesinde 
bilinmeyen bir uzama kapı açar. Proje boyunca, ilgili 
aşındırma teknikli protfolyo seçkisi İlk Işıklar (1989-1990), 
leke baskı tekniğinin ışınım kalitelerini nasıl çağırabildiğini 
keşfeder. Sığ Uzam İnşası Ronin’de (1968), ışık, bir dikey 
mimari yarığın ardından fışkırır, katı bir düzlem olarak 
belirir ve karanlık duvarı yok eder. Kendisinin Uzam Bölme 
Yapıları’nın birisi olan Iltar (1976), duvarda, sisli boşlukta 
ya da ayrı bir odaya açılımda asılı duran renk paneli olarak 
alternatif bir okumaya olanak veren efektler yaratır. Bunlar, 
sanatçının Aten Devri ile bağlantılı önceki ışık ve uzam 
denemeleridir ve ziyaretçilere çeşitli algısal deneyimler 
yaşatırlar.       

Since the late 1960s Turrell has conceived a wide-ranging 
yet unified body of work that explores his specific 
aesthetic concerns: the use of light as a material that 
affects the medium of perception; a refined formal 
language based in geometry; an interest in the optical 
and emotional effects of color; an interplay between the 
solid and the ethereal; and an emphasis on quiet, almost 
reverential atmospheres of introspection and reflection. 
Building on his early research into sensory deprivation—in 
particular the Ganzfeld effect, in which viewers experience 
disorienting, unmodulated fields of color—Turrell pursues 
a state of reflexive vision that he calls “seeing yourself 

Prado (White), 1967

Ronin, 1968

Photo: Florian Holzherr 
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Afrum I (White), 1967 
Aten Reign, 2013, Guggenheim Museum, New York

Aten Reign, 2013, Guggenheim Museum, New York

Aten Reign, 2013, Guggenheim Museum, New York
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seeing,” in which one becomes aware of the function of 
one’s own senses and of the material aspects of light.
"Light is a powerful substance,” Turrell explains. “We have 
a primal connection to it. But, for something so powerful, 
situations for its felt presence are fragile. . . . I like to work 
with it so that you feel it physically, so you feel the presence 
of light inhabiting a space,” he says. “My desire is to set up 
a situation to which I take you and let you see. It becomes 
your experience."

One of the largest installations the artist has ever mounted 
and the result of nearly six years of planning, Aten Reign 
will materialize the light and the air that fill the expanse of 
the Guggenheim rotunda. The work proposes an entirely 
new encounter with the building, as attention is drawn away 
from the boundaries of the built environment and toward 
the interior space, creating what Turrell has described as 
“an architecture of space created with light.” For the first 
time, the rotunda can be experienced only from below—
not as an open void to be looked across, but as a mass of 
vibrant color that expands and contracts above the heads 
of visitors.

In Aten Reign, daylight enters from the museum’s oculus, 
streaming down to light the deepest layer of a massive 
assembly suspended from the ceiling of the museum. 
Using a series of interlocking cones lined with LED 
fixtures, the installation surrounds this core of daylight 
with five elliptical rings of shifting, colored light that 
echo the banded pattern of the museum's ramps. As is 
typical of Turrell’s work, the apparatus that creates the 
effect is mostly hidden from view, encouraging viewers to 
interpret what they see by means of their own perception. 
The work promotes a state of meditative contemplation 
in a communal viewing space, rekindling the museum’s 
founding identity as a “temple of spirit,” in the words of 
Hilla Rebay, the Guggenheim’s first director and a pioneer 
in the promotion of nonobjective art.

Aten Reign also relates to Turrell’s Roden Crater Project 
(1979– ), his magnum opus currently under construction 
in the desert outside Flagstaff, Arizona. When complete, 
the modified extinct volcano will house nearly two 
dozen separate installations, many carefully aligned 
with astronomical phenomena and all incorporating 
natural luminance. According to Turrell, the project was 
informed by the design of ancient observatories, which 
were oriented to celestial events. The Guggenheim itself 
echoes ancient architecture—Wright imagined it as an 
inverted ziggurat—and Aten Reign’s elliptical shape bears 
similarities to certain spaces at Roden Crater and Agua 
de Luz (an elliptical, stepped pyramid Turrell built in the 

Yucatan in 2012). Just as the natural world is an inspirational 
force for Turrell, so it was for Wright, who was fond of the 
open landscape of the American West, making his second 
home in Arizona.

Offering a complement and counterpoint to Aten Reign is 
a selection of Turrell’s early works, some drawn from the 
museum’s Panza Collection and others on loan. These pieces 
offer a sample of the artist’s various installation types and 
link the new project to his work of the 1960s and 1970s. In 
Afrum I (White) (1967), one of Turrell’s earliest Cross Corner 
Projections, visitors encounter a glowing cube floating in 
the corner of a room; what first appears to be a solid object 
resolves upon closer inspection into simple planes of light. 
The Single Wall Projection Prado (White) (1967), on the 
other hand, seems to dematerialize space, dissolving the 
wall and creating a passage to an unknown space beyond. 
Alongside these projections, selections from the related 
etching portfolio First Light (1989–90) explore how the 
aquatint technique can invoke qualities of radiance. In the 
Shallow Space Construction Ronin (1968), light emanates 
from behind a vertical architectural fissure, appearing as 
a solid plane and dematerializing the darkened wall. Iltar 
(1976), one of his Space Division Constructions, creates 
an effect that may be read alternately as a flat panel of 
color hanging on a wall, a foggy void, or an opening into a 
separate chamber. These works connect Aten Reign to the 
artist’s earliest experiments with light and space and offer 
visitors a variety of perceptual experiences.

Sanatçı hakkında

James Turrell, 1943 yılında Kuaker bir anne ve okul müdürü 
olan bir babanın çocuğu olarak Los Angeles’ta doğar, 
yazıldığı Pomona Koleji’nde fizyoloji ve matematik çalışır. 
Daha sonra Claremont Üniversitesi’nden Sanat dalından 
yüksek lisans derecesi alır. Pasadena Sanat Müzesi’nde 
1967 yılında açtığı ilk sergisinden beri yaygın bir izlenmeye 
sahiptir ve sonrasında Güney Kaliforniya’da Işık ve Uzam 
Hareketi kurucusu olmuştur. Çalışmaları, Stedelijk Müzesi, 
Amsterdam (1976); Amerikan Sanatı Whitney Müzesi, New 
York (1980);  İsrail Müzesi (1982); Çağdaş Sanatçılar Müzesi, 
Los Angeles (1984); MAK, Viyana (1998–99); Mattress 
Fabrikası, Pittsburgh (2002–03); ve Kunstmuseum 
Wolfsburg, Almanya (2009–10) gibiçok saygın müzelerle 
54. Venedik Bienali (2011) gibi etkinliklerde sergilenmiştir. 
Ayrıca sergilere ek olarak Solomon R. Guggenheim 
Müzesi, New York, Güzel Sanatlar Müzesi, Houston, ve Los 
Angeles Kenti Sanat Müzesi yaz 2013’te, Turrell’in sanatının 
solo olarak sergilendiği yerler arasında Akademi Sanat 
Müzesi, Easton, Maryland yer almıştır. Sanatçının çok 
sayıda kamusal koleksiyonda yer bulmuştur, Tate Modern, 

London; Los Angeles Kenti Sanat Müzesi; Güzel Sanatlar 
Müzesi, Houston; Solomon R. Guggenheim Müzesi, New 
York ve İsrail Müzesi, Tel-Aviv. Turrell, ilki 1974 yılında Kont 
Guiseppe Panza di Biumo için evi Varese İtalya’da olmak 
üzere Amerika, Avrupa ve Asya’da yetmişten fazla gökyüzü 
resmi yaratmıştır.

About the artist

Born in Los Angeles in 1943 to a Quaker mother and a father 
who was a school administrator, James Turrell attended 
Pomona College, where his studies concentrated on 
psychology and mathematics. He later received a master's 
degree in Art from Claremont Graduate School. Turrell’s 
work has been widely acclaimed and exhibited since his 
first showing at the Pasadena Art Museum in 1967, which 
established him as a leader in the nascent Light and Space 
Movement in Southern California. His work has since been 
presented at major venues including the Stedelijk Museum, 
Amsterdam (1976); the Whitney Museum of American Art, 
New York (1980); the Israel Museum (1982); the Museum 
of Contemporary Art, Los Angeles (1984); MAK, Vienna 
(1998–99); the Mattress Factory, Pittsburgh (2002–03); 
and the Kunstmuseum Wolfsburg, Germany (2009–10); and 
was included in the 54th Venice Biennale (2011). In addition 
to the exhibitions at the Solomon R. Guggenheim Museum, 
New York, the Museum of Fine Arts, Houston, and the Los 
Angeles County Museum of Art in summer 2013, Turrell’s art 
is on view in a solo exhibition at the Academy Art Museum, 
Easton, Maryland. The artist’s work is represented in 
numerous public collections including the Tate Modern, 
London; the Los Angeles County Museum of Art; the 
Museum of Fine Arts, Houston; the Solomon R. Guggenheim 
Museum, New York; and the Israel Museum, Jerusalem. 
Turrell has created more than seventy Skyspaces in the 
Americas, Europe, and Asia, with the first made in 1974 for 
Count Giuseppe Panza di Biumo at his home in Varese, Italy.

Photos: David Heald
Aten Reign, 2013, Guggenheim Museum, New York
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"GÖĞE BAKMA DURAĞI"
SKY SPOTTING STOP

İstanbul Modern’in The Museum of Modern 
Art, MoMA / MoMA PS1 işbirliğiyle 
yürüttüğü YAP İstanbul Modern: Yeni 
Mimarlık Programı'nın ilk ürünü olan “Göğe 
Bakma Durağı” 25 Haziran-20 Ekim 2013 
tarihleri arasında müzenin bahçesinde 
ziyaret edilebilecek.

YAP İstanbul Modern: Yeni Mimarlık Programı’nın ilk 
geçici yapısını gerçekleştirecek proje belirlendi. SO? 
Mimarlık ve Fikriyat tarafından tasarlanan 
“Göğe Bakma Durağı” başlıklı proje, haziran 
ayı başında İstanbul Modern’in bahçesinde 
uygulanacak ve 2013 yazı boyunca her yaştan 
müze ziyaretçisi tarafından, müzenin özellikle 
gençlere yönelik düzenleyeceği etkinlikler 
için kullanılacak. Kazanan tasarımın yanı sıra 
uluslararası YAP: Yeni Mimarlık Programı’na 
katılan tüm finalistlerin geliştirdiği öneriler 
ortak bir sergiyle İstanbul Modern, MoMA 
PS1, MAXXI ve CONSTRUCTO’da izleyiciyle 
buluşacak.

SO? MİMARLIK VE 
FİKRİYAT
 
“Göğe Bakma Durağı*”, İstanbul Modern’in 
üzerinde bulunduğu Boğaz’ın görünmeyen 
sularında süzülerek müzenin bahçesini gölgelendirecek, 
yaz ayları boyunca yerleştiği mekanı şehre yansıtacak. 
Boğaz’dan ve kentin yüksek noktalarından da 
algılanabilecek kısa ömürlü ama canlı ek, bahçeyi siluetin 
bir parçası haline getirecek. Bahçede bulunanlar, gündüzleri 
sallanan gölgelerin altında, hava karardığında ise değişen 
yansımaların içinde vakit geçirecekler. Bahçe zemininin 
hemen altına suya yerleştirilen dubaların üzerinde yükselen 
direkler deniz dalgalarının hareketleriyle yerleştirmeye 
değişken bir peyzaj görünümü kazandıracak ve durmaksızın 
kıpırdayan gölgeliklerle birlikte bahçeyi şehir içinde 
bir durağa dönüştürecek: Dinlenmek, toplanmak, oyun 
oynamak ya da gökyüzüne bakmak için bir durak.

“Sky spotting stop”, the first product of 
YAP Istanbul Modern: New Architecture 
Program cooperated with The Museum of 
Modern Art, MoMA / MoMA PS1, will be 
available to visitors in the garden of the 
museum between 25 June – 20 October 
2013.

YAP Istanbul Modern: The project to realize the first 
temporary structure of the New Architecture Program was 

determined. SO? Designed by Architecture 
and Ideas, the project named “Stop: Look at 
the Sky” will be carried out at the beginning of 
June in the garden of Istanbul Modern, and will 
attract visitors from every age for the summer 
2013, together with activities to be held for 
the young. Besides the winning project, all 
suggestions developed by all finalists taking 
part in the international YAP: New Architecture 
Program will meet with audiences by a joint 
exhibition at Istanbul Modern, MoMA PS1, 
MAXXI and CONSTRUCTO.

SO? ARCHITECTURE 
AND IDEAS

 
“Sky spotting stop” in Istanbul Modern, 
which located on the invisible waters of the 

Bosphorus, on the museum's garden overshadow filtered, 
settled to reflect the city attractions during the summer 
months.  The Bosphorus view, shady garden, changing 
illuminations, waves, dancing shades in the garded in the 
city. The Bosphorus and the perceived short-lived but 
lively addition to the high points of the city, the garden will 
become a part of the silhouette. People who stays in the 
garden during the day, under the swaying shadows, spend 
time in the dusk of the changing reflections. Pontoons are 
placed just below the water rising above the floor of the 
garden stands a landscape view of the sea waves move 
will save the variable placement and stop fidgeting with 
shades make your garden a stop in the city: is a stop where 
you can have a rest, gather with friends and family, play 
games or look at the sky.

"İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım
Şu kaçamak ışıklardan şu şeker kamışlarından

Bebe dişlerinden güneşlerden yaban otlarından
Durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar

Şu aranıp duran korkak ellerimi tut
Bu evleri atla bu evleri de bunları da

Göğe bakalım
... " *

 

"We both can be happy, let’s look at the sky
From those running lights, sugar canes

From baby teeth, suns, weeds
Take and save my eyes I waste without stopping

Hold my coward hands keep looking for
Skip these houses, and these, and these, too

Let’s look at the sky
... " *

 *Turgut Uyar (Dünyanın En Güzel Arabistanı)  - YKY
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LİDERLER İSTANBUL’DA BULUŞTU
LEADERS MET IN ISTANBUL

SÜRDÜRÜLEBİLİR MARKALAR

İstanbul, dünyanın en ilham verici küresel sürdürülebilir 
marka liderleri buluşmasına ev sahipliği yaptı. Dünyanın 
en güçlü pazarlama liderleri, sürdürülebilir gelecek için 
yaptıkları uygulamaları ve fikirlerini; Rio, Londra ve San 
Diego’dan sonra bu yıl ilk kez İstanbul’da Sürdürülebilirlik 
Akademisi tarafından gerçekleştirilen SustainableBrands 
Istanbul ’13 ‘da paylaştılar.

Bu yıl “Dünyayı geleceğini düşünen markalarla yeniliyoruz” 
sloganıyla düzenlenen konferansta, yarını şekillendirecek 
markaların bugünkü iş stratejileri ve geleceğe bakışları 
konuşuldu.

ABD’de yeni iş modellerine geçişte 6 yıldan bugüne 
şirketlerin referans noktası olan Sustainable Brands‘in 
Sürdürülebilirlik Akademisi ile yaptığı işbirliği ile artık 
her yıl Istanbul’da da gerçekleştirilecek olan Sustainable 
Brands Istanbul ‘un ilki, 16-17 Mayıs tarihlerinde dünyanın 
en ilham verici küresel sürdürülebilir marka liderlerini 
buluşturdu. 

“Dünyayı geleceğini düşünen markalarla yeniliyoruz” 
sloganıyla gerçekleşen ve iki gün boyunca İstanbul’da 
marka devrimi yaşanmasına yol açan konferansta; marka 
stratejileri, iletişim stratejileri, tasarımda global pazar 
trendleri, yenilikçi araştırmalar ve inovasyon çalışmaları 
masaya yatırıldı.

SUSTAINABLE  BRANDS Platformu  Hakkında

Sürdürülebilir Markalar Platformu, markaların geleceği 
şekillendirme konusunda oynadığı rolü anlamaya ve bu role 
güç kazandırmaya odaklanmış uluslararası bir topluluktur. 
Platform, dünyanın öncü şirketlerini, geleneksel tüketim 
modellerini sorgulamak ve yeni fikirler yaratmak amacıyla 
aynı çatı altında buluşturmaktadır.

Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından Amerika merkezli 
Sustainable Life Media  işbirliği ile gerçekleştirilen 
Sürdürülebilir Markalar Konferansı, sürdürülebilirlik, 
marka ve inovasyon konularında ilham almak, fikir alışverişi 
yapmak ve bilgi edinmek isteyen profesyoneller için dünya 
çapında bir başlangıç noktası kabul edilmektedir. Geleceğin 
daha iyi markalarını inşa etme konusunda hemfikir olan 
marka yöneticilerini bir araya getiren ve network yapma 
imkanı sağlayan bir platformdur.

Istanbul hosted the world's most inspiring global 
sustainable brand leaders conference. The world's most 
powerful marketing leaders shared their applications 
and ideas for a sustainable future in Istanbul Sustainable 
Brands '13, conducted this year the first time by the 
Sustainability Academy in Istanbul, just after Rio, London, 
and San Diego.

At the conference, which is held with the slogan "We are 
renewing the world with the brands who think about their 
future", the present business strategies and the future 
looks of the brands that will shape the future are discussed.

With the cooperation of the Sustainability Academy and 
Sustainable Brands, which is the point of reference of 
companies in transition to new business models in the 
United States during the last 6 years, will be now held 
every year also in Istanbul as Sustainable Brand Istanbul 's, 
where the first that was held between 16-17 May brought 
together at the world's most inspiring global leaders in 
sustainable brand.

At the conference, which took place with the slogan "We 
are renewing the world with the brands who think about 
their future" and that lead up to a two days brand revolution 
in Istanbul; brand strategies, communication strategies, 
global market trends in design, innovative research and 
innovation activities are discussed in details. 

About the SUSTAINABLE  BRANDS Platform

Sustainable Brands Platform is an international community 
that is focused to understand the role of the brands in 
shaping the future and to provide strength to this role. The 
Platform brings the world's leading companies together 
under the same roof, in order to question the traditional 
consumption patterns and to create new ideas.

The Sustainable Brands Conference, which is realized by 
Sustainability Academy in cooperation with the US-based 
Sustainable Life Media, is considered as a world-class 
starting point for professionals who want  to be inspired 
in sustainability, brand and innovation topics, exchange 
ideas and information. It is a platform that brings the brand 
managers, who agree on better building of future brands, 
together and that provide the opportunity to network.

SUSTAINABLE BRANDS
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2013 Teması: BYPASS / Theme of 2013: BYPASS
7-8 EKİM / OCTOBER 2013

ARKIMEET

ARKIMEET 2013, Kentlere Odaklanıyor. 

“Mimarlar İstanbul'da Buluşuyor” sloganıyla yola 
çıkılan etkinlikte tema “BYPASS” olarak belirlendi. 
Yerel ve küresel anlamda kent ve kentliye ait 
sorunların ve bu sorunlara cevap olarak üretilen 
çözümlerin ele alınacağı etkinlikte pek çok başka 
konu da masaya yatırılacak. 

En küçük ölçekten, kent ve hatta dünya ölçeğine 
uzanan farklı olguların ele alınacağı konferans 
ve panellerde hem pratik hem de teorik anlamda 
muhtelif kavramlar irdelenerek kent ve mimarinin 
ilişkisi analiz edilecek, aynı zamanda çeşitli 
sorulara cevaplar aranacak... Kentlere yapılan 
müdahaleler sürdürülebilir ve yenilenebilir 
kılınamazken mimarlar neler düşünüyor? Kamusal 
mekânlar, ulaşımla ilgili stratejiler, kent içi alanlar 
tutarsız yaklaşımlarla 'kestirmeden' planlanırken 
yapılan sözde sıhhileştirmeler geri dönülemez 
hastalıklı sonuçlara gebe olmakta. Kentli bireylerin 
ve özellikle de mimar ve diğer ilgili meslek 
profesyonellerinin dahil olamadığı, göz ardı 
edildiği ya da atlandığı süreçlerde ortaya çıkan kısa 
devrelerin sorumlularını bulmak çok da zor değil. Ya 
gerçek çözümler? Peki kuralları, çözümleri ve hatta 
sorunları belirleyen iktidar sahipleri bireylerin 
oyun alanı olan kentlerden kimleri / neleri bertaraf ediyor; 
sorunları, arızaları, sokak köpeklerini ya da kentli bireyleri?

Ünlü Çizer Cem Dinlenmiş "BYPASS"ı Ele Alıyor!

Türkiye ve dünyadaki farklı durumları tespit ederek kendine 
özgü çizimleriyle ifade eden Cem Dinlenmiş, ARKIMEET 
2013 tema metnini yorumlarak yaratacağı görsel bir ürünle 
konunun gelişimine katkıda bulunuyor. 

İstanbul özelinde yapılı çevre ve ulaşım konularını tek 
bir potada eriterek kentte yüzleşmek zorunda kalınan 
"kestirme"den geçici çözümler, bürokrasinin derman 
olamadığı çaresizlikler ve İstanbul'da kentli olmanın 
zorlukları gibi hususları ARKIMEET 2013'ün etki alanıyla 
paylaşıyor.

ARKIMEET 2013 etkinliklerine ve diğer tüm güncel bilgilere 
www.arkimeet.com web sitesinden ulaşılabiliyor.

ARKIMEET 2013 Focuses on the Cities.

In the event that is based on the slogan "Architects 
Meet in Istanbul", the theme was specified as 
"BYPASS".  The problems of cities and citizens, 
locally and globally, and the solutions in response 
to these problems, and many other topics will be 
discussed in the event.

In the conferences and panels, at which on 
different subjects ranging from the smallest scale 
to the scale of the city and even to the world scale 
is focused, the theoretical as well as the practical 
relationship between city and architecture will be 
analyzed by examining various concepts, but also 
answers to various questions will be looked for... 
What are architects thinking, while interventions 
in urban areas could not be rendered sustainable 
and renewable? While public areas, transport-
related strategies, urban areas are planned with 
inconsistent approaches by ‘cutting the corners', 
the so-called sanitation activities is expected to 
cause irreversible diseased results. It is not too 
hard to find the responsibles of the short-circuits 
resulting in the processes in which the Urban 
individuals, especially architects and other related 
professionals could not get involved, are ignored 

or bypassed.  What about the real solutions? Who / what 
the ruling parties, who determine the rules, the solutions 
and even the problems, are disposing from the cities that 
are the playgrounds of individuals; the problems, the 
failures, stray dogs or urban members?

Famous Illustrater Cem Dinlenmiş  Discusses "BYPASS" !

Cem Dinlenmiş, who is identifying the different states in 
Turkey and world with distinctive drawings, contributes 
to the development of the subject, with a visual product 
created by reviewing the ARKIMEET 2013 theme text.

The "short-cut" workarounds of Istanbul city, which were 
to be faced in the city by melting the environment and 
transport issues in a pot, helplessness that the bureaucracy 
could not remedy and matters such as the challenges 
of being urban in Istanbul, shares with ARKIMEET 2013’ 
influence area.

ARKIMEET 2013 activities and other latest information can 
be accessed from the website www.arkimeet.com

ARKIMEET 2013, Türkiye ve diğer ülkelerden 
mimarların buluşacağı bir etkinlik olarak 7-8 
Ekim 2013 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre 
Merkezi'nde Arkitera 
Mimarlık Merkezi tarafından 
VitrA öncü sponsorluğunda 
düzenleniyor

ARKIMEET 2013 is arranged by Arkitera 
Architecture Center with the leading sponsorship 
of Vitra as an event where architects from 

Turkey and other countries 
will meet in the Golden Horn 
Congress Center in Istanbul 
on 7-8 October 2013.
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SANATLA ÇALIŞAN ZİHİNLERE MAZOT NİYETİNE!
LIKE FUEL FOR THOSE WHOSE BRAINS WORK WITH ART

DADATART

Dadatart.com; 
Oğuz Kuş ve Ahmet Buğra Avcılar tarafından kurulmuş olan, 
çevrimiçi bir sanat projesidir. Eylül 2011’de yayına başlayan 
proje, alternatif fikirleri içinde barındıran ilham kaynağı 
olabilecek sanat projelerini, onları yaratan sanatçılarının 
ağzından aldığı bilgilerle yoğurmak ve Türkçe olarak 
ziyaretçisine sunmak gibi bir amaç güdüyor.

Dünyayı dönüştüren internetin, sanatın iletimi konusunda 
aktif rol oynayabileceğini ve onu daha etkileşimli bir yapıya 
büründürüp zenginleştireceğini düşünen Dadatart’ta, 
şimdiye kadar, dünyanın birçok farklı ülkesinden 
yayımlanan eserler ve tanıtılan sanatçılar bu düşünceyi 
kanıtlar nitelikte.

Bumerang Blog Ödülleri “En Tarz Blog” kategorisinde de 
ödüle layık görülen Dadatart, gelecek süreçte yenilikçi web 
teknolojileri ve sanatı buluşturan uygulamalar yaratarak 
Türkiye’de sanat üzerine yapılan projelere katkıda 
bulunmak istiyor. Manifestosunda da belirtildiği gibi 
Dadatart, “Yaratıcılığın uçsuz bucaksız ara sokaklarında 
otobüs kullanmak yerine, otostop yapan bir seyyah olmayı 
sürdürmektedir.”

Dadatart.com; 
Created by Oguz Kus and Ahmet Bugra Avcilar, Dadatart.
com is an online art project. Started to broadcast in 
September 2011, the project aims to harmonize art 
projects, which have different ideas and might be a source 
of inspiration, with the information obtained from their 
designers, and present it to the visitors in Turkish.

Works published and artists introduced from many 
different countries in the world have so far proven the idea 
in Dadatart which thinks that it can play a more active role 
in the delivery of the internet and art that transforms the 
world, and change its form to a more interactive structure 
and thus enrich it.
Winning an award in the category of “the Most Stylish 
Blog” of the Boomerang Blog Awards, Dadatart want to 
contribute in the future process to the projects on the art 
conducted in Turkey by carrying out practices that bring 
the innovative web technologies and the art together. 
As stated in its manifesto, Dadatart “continues to be a 
traveller travelling by hitchhiking instead of using a bus on 
the endless side-streets of the creativity.”
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NOTES ON STREET ART

GRAFFİTİ NEDİR?

Tarihte Graffiti Nerede?

Arkeologlar Pompei’de, Mısır’da ve Roma katakomblarında 
bulunan yazı, şekil ve çizimlere graffiti adını vermişlerdir.[1] 
Bunun yanısıra halka açık alana yazılan isim, tarih, slogan ve 
diğer tüm mesajlara da arkeolojide graffiti denmektedir.
[2] Graffiti İtalyanca olan ve çizme, işaretleme vb. anlam 
taşıyan “grafficar”  kelimesinin çoğul halidir. Günümüzde 
gündelik yaşamda graffiti tüm köklerini kent içerisine 
salmıştır. Stilize edilmiş harflerle yazılan takma adlar(tag) 
ve çeşitli karakterlerin şehir içerisindeki duvarlara, tren 
garlarına, trenlerin üzerine sprey boya ve marker aracılığı 
ile çizilmesi şeklinde devam eden bir sokak sanatıdır.

Günümüzde kent içerisinde yüzlercesini gördüğümüz 
graffitinin ilk çeşitlerini mağara resmi formunda 
hayvan kemikleri ve pigmentlerle mağaralara 
insanlığın başlangıcından beri yazılmaya başlanarak[3];  
Pompei’de, Mısır’da ve Roma’da bulunan duvar 
yazısı geleneği üzerinden yürüdüğünü söyleyerek 
günümüze geldiğini söylememiz mümkündür. 

Savulun, Taki 183 ve Modern Graffiti Geliyor!

Günümüz modern graffitisi ise şu anki şeklini 1960’lı yılların 
sonunda gençlerin çıkmayan markerlarla lakaplarının veya 
isimlerinin Taki183sonuna yaşadıkları caddenin numarasını 
ekleyerek duvarlara yazması ile başlamıştır. New York’ta 
ortaya çıkan modern graffitinin başlangıcı postacılık 
yapan Taki 183 lakaplı Yunan-Amerikan Demitrius adlı bir 
gence dayandırılır, Taki 183 lakabı adının kısaltması olan 
Demetaki’den ve Kuzey Manhattan’da bulunan Washington 
Height’in caddelerinden biri olan 183’ün numarasından 
gelmektedir. Fakat Taki 183’ün ilk graffiti sanatçısı veya 
ilk kral(king)* olduğunu söylememiz mümkün değildir, Taki 
183 medya tarafından ilk keşfedilen graffiti sanatçısıdır.
[4] Graffitinin başlangıcında Taki 183 ile beraber Julio 204, 
Frank 207, Joe 136 adlı sanatçıların da izleri görülür. Zaten 
Taki 183 21 Temmuz 1971’de New York Times’a verdiği 
söyleşide de “Yazdığım bu formu Julio 204’ten aldım fakat 
Julio 204 bu işi sadece 2 sene yaptı ve yakalandı.” diye 
eklemiştir.[5]

Taki 183’ün medya ile elde ettiği şöhretten sonra 
başlangıçta Amerika Birleşik Devletleri’nde birçok 
genç Taki 183 gibi meşhur olmak istemişlerdir. Bunun 
üzerine metrolar, duvarlar ve kamuya açık her türlü alan 
graffitilerle donatılmaya başlanmıştır. 70’lerin ve 80’lerin 
arasında altın çağını yaşayangraffiti bu süre içerisinde 
pek çok ünlü sanatçı yaratmıştır. Bu süre içerisinde graffiti 
stillerinde de değişiklik olmuştur. Kimi zaman çetelerin 
bölgelerini belirtmek için de kullandığı graffiti genel olarak 
halktan sıradan insanların dışavurum aracı olarak kendisini 
göstermiştir. 1970 ve 1980 arasında Seen, PJ, Duster, Dondi, 
Blade, Chino, Iz the Wiz gibi stilleriyle ve aktiflikleriyle 
fark yaratmış birçok graffiti sanatçısına rastlanmıştır. 

Graffiti Atlantik’i Geçiyor!

1982 yılında Style Wars ve 1983 yılında Wild Style olmak 
üzere graffiti, sokak yaşamı ve hip hop kültürü üzerine 
iki adet belgesel çekilmiştir. Ayrıca bunlar graffitinin 
ticarileştirilmesi konusunda da ilk adımlar oldukları gibi 
graffitinin ve sokak yaşamının ciddi şekilde medyaya 
taşındığı ilk projeler olmuşlardır. 1980’li yılların ortalarından 
itibaren Amerika Birleşik Devletleri graffiti konusunda 
yüksek ölçekte önlemler almıştır. Bu durum graffitinin 

anavatanı Amerika Birleşik Devletleri’nde graffiti sanatını 
yavaşlatmış olsa da Wild Style ve Style Wars gibi graffiti 
belgeselleri graffitinin Avrupa kıtasındaki yayılımını 
ateşlemiştir. Özellikle 1990’dan sonra etkisini yitirmeye 
başlayan dünya sınırlarıyla beraber graffiti sanatı tüm 
dünya üzerinde yayılım göstermeye başlamıştır. 

SOKAK SANATI ÜZERİNE NOTLAR

Altamira Mağarası Cave of Altamira

Where is graffiti in history?

Archeologists named the writings, figures and drawings 
as graffiti that were found in Pompei, Egypt and Roma 
catacombs. [1] In addition, names, slogans and all other 
messages written in public areas are also called graffiti in 
archeology. [2] The word “graffiti” is the plural form of the 
word “grafficar” in Italian which means drawing, pointing, 
etc. In today’s daily life, graffiti has its roots only inside 
the city. It is a form of street art enjoyed by drawing tags 
that are written in stylized letters and various characters 
by spray paints and markers on the walls of the city, train 
stations, trains.

It is possible to say that the first forms of graffiti, hundreds 
of forms of which we see in the city today, actually date 
back to the caves where hieroglyphs had been carved 
by animal bones and pigments ever since the beginning 
of humanity [3]; and continued from the tradition of wall 
writings found in Pompei, Egypt and Rome, and reached 
until today.

Watch out , Taki 183  and Modern Graffiti Comes!

Today’s modern graffiti took its current form by the young 
who started to draw their nicknames or names followed 
by the number of the street the live in on the walls by 
inerasable markers at the end of the 1960s: Taki183. The 
beginning of modern graffiti appearing in New York is 
attributed to a Greco-American young postman in the 
name of Demitrius nicknamed Taki 183. The taki comes 
from his name Demetaki and the 183 come from one of 
the streets of Washington Height in North Manhattan 
numbered 183. However, it is not possible to say that Taki 
183 was the first graffiti artist or king. Taki 183 is the first 
graffiti artist discovered by the media. [4] When graffiti 
came around, there were names such as Julio 204, Frank 
207, Joe 136 besides Taki 183. Taki 183 already said to New 
York Times on 21 July 1971: “I took this form of drawing from 
Julio 204, but Julio 204 did this job only for 2 years, and then 
he got caught.” [5]

Many young people wanted to become famous like Taki 
183 at first in the United States of America after Taki 183 
became famous through the media. Then metros, walls and 

any area open to the public started to have graffiti on them. 
Between the ‘70s and ‘80s graffiti reached its golden age 
and many artists emerged from that period. Graffiti styles 
also changed in that period. Used sometimes also by gangs 
to mark their regions, graffiti showed itself generally as 
a means of expression for ordinary people among the 
public. The years between 1970 and 1980 witnessed many 
graffiti artists, who made a difference by their styles and 
activeness, such as Seen, PJ, Duster, Dondi, Blade, Chino, Iz 
the Wiz.

 
Graffiti Cross the Atlantic!

Two documentaries were shot on street life and hip-hop 
culture, one of them being “Style Wars” in 1982, and the 
other “Wild Style” in 1983. They were also the first steps 
into the matter of making graffiti commercial, as well as 
the first projects by which graffiti and street life were 
largely moved to the media.

Since the mid-1980’s the United States of America have 
taken serious precautions against on the subject of 
graffiti. Even though the precautions taken in the homeland 
of graffiti slowed down the graffiti art, the graffiti 
documentaries such as Wild Style, and Style Wars helped 
spread graffiti across the Europe. The graffiti art started 
to spread over the world especially after 1990 when the 
world’s borders started to lose their effect. 

*Bir bölgede iyi graffiti yaptığını kanıtlamış kimse. 
*Someone prove his good work of graffiti in a region.

[1] “What is Graffiti”. http://www.sandiego.gov/graffiti/
whatis.shtml (27 May 2010).

[2] “Glossary”. http://arkarcheology.uark.edu/rockart/
index.html?pageName=Glossary (27 May 2010).

[3] Stowers George C.(1997). Graffiti Art: An Essay 
Concerning The Recognition of Some Forms of Graffiti 
As Art. http://www.hiphop-network.com/articles/
graffitiarticles/graffitiart.asp (27 May 2010).

[4] “Taki 183”. http://www.at149st.com/taki.html (28 May 
2010)

[5] Charles D. H. (1971). “Taki 183” Spawns Pen Pals. The New 
York Times. (21 July 1971)

Seen, Paris

by Oğuz Kuş
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Contract in Projects

Ersa kalitesi ve zamanında teslim süresiyle Türkiye ve Dünya’da tüm çeşitleriyle sabit 
mobilya, özel yapım dekorasyon, üst düzey iç mimari  hizmetleri ve anahtar teslimi 
çözümler sunan, proje çözüm ortakları arasında ileri gelen mobilya firmalarından biridir.

Ersa, with quality of works completed and timely delivery time is one of the leading 
interior contractor, providing a complete range of fit-outs, custom made decoration, 
high-end interior services and turnkey solutions in both Turkey and in the World.

CIP

TÜRKİYE’NİN EN POPÜLER TATİL MERKEZİ
MOST POPULAR HOLIDAY DESTINATION OF TURKEY

KAYA PALAZZO GOLF 
RESORT 

Türkiye’nin en popüler tatil merkezi Belek'te lüksün ve 
ihtişamın yeni adresi Kaya Plazzo Belek; 3.500 metrekarelik 
spa merkezi, deniz manzaralı odaları, çocuklara sınırsız 
eğlence sunan mini club'ı, özel havuzlu suit odaları, ihtişamlı 
kongrelerin vazgeçilmez adresi olacak Kongre Merkezi, 
dünya mutfaklarının en seçkin lezzetlerini sunan a la carte 
restaurantları ve birçok kişiye özel hizmetiyle Haziran 
2013'te misafirlerine kapılarını açıyor. 

Riu Kaya Palazzo Golf Resort, the new address of luxury 
and glory in the most popular holiday destination of Turkey, 
opens its doors to guests in June 2013 at facilities including 
a 3,500 square meter spa center, sea-view rooms, a mini 
club offering unlimited fun for kids, suites with private 
pools, a congress center promising to be the new address 
of magnificent congresses, a la carte restaurants offering 
the finest dining with selected flavors from the world 
cuisine and many other exclusive services.
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Kaya İzmir Thermal & Convention
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GRAMOFON SEVDALISI BİR KOLEKSİYONER
A GRAMOPHONE-LOVER COLLECTIONER

RAİF KARA

İnsanoğlunun İlk çalgısı,  kendi sesi olmuş, daha sonra kendi sesini 
yükseltebilmek, sesinin daha uzaklara gidebilmesini sağlamak için 
düdük benzeri  enstrümanlar  yapmış. Aynı zamanda el ve ayak 
vuruşlarıyla yansıttığı ritmi pekiştirmek için “vurmalı çalgılar” icat 
etmiş. Sazlıklardaki kamışlardan  esen rüzgârlarla çıkan sesleri 
duyup,  bunu kamışlara üfleyerek ses çıkarmayı başarıp, “üflemeli 
çalgılar” üretmiş. Ok atmak için kullanılan yaydaki  düzenekten 
çıkan sesle , “telli çalgı” fikrine ulaşmış…

Bütün bu etkilenmeler, arayışlar ve icatlar, insanın  müziğe  her 
dönem ve zamanda ihtiyacı olduğunu  gösteriyor. O nedenledir 
ki, müzik ruhun gıdası deriz… Yeni doğan bebeğimize önce ninni 
söyleriz... Dertlenir, müzik dinleriz… Eğlenmek ister, müzik 
dinleriz… Her çeşit merasimde; düğünde, bayramda, ölümde yanı 
başımızda her daim müzik olmuş  ve olacaktır da. Ve insanoğlu 
bulduğu pek çok enstrümanın sesini  kaydedip, tekrar tekrar 
dinleyebileceği, görsel estetiği ve ses kalitesiyle neredeyse  canlı 
söylenen ya da çalınan duygusu veren  aygıtı da icat etmiş.

The first musical instrument of humankind was its own voice.
Humankind later made musical instruments such as a whistle in 
order to raise its voice and make sure that it can reach far places. 
Meanwhile, humankind invented “percussion instruments” so as 
to enhance the rhythm that it reflected by hand clapping and foot 
tapping.  Hearing the sounds from the canes in the reeds because 
of the winds that blow, humankind managed to make a voice by 
blowing into the canes and invented “wind instruments”.  Out of the 
voice coming from the bow while shooting an arrow, humankind 
got to the idea of “string instruments”…

All these impressions, searches and inventions show that 
humankind has needed music in every period and always. 
Therefore, we say “Music is the food for the soul.”  For our newborn 
babies we first sing a lullaby… We listen to music when we get 
sorrowful… We listen to music when we want to have fun… Music 
has been and will be always with us at any kind of ceremonies; 
at weddings, at festivals, at funerals. And humankind has also 
invented a device that allows it to record the voices of many 
musical instruments and listen to them later; a device that makes 
one feel as if the voices are being sung or played alive thanks to its 
visual aesthetic and sound quality.

GRAMOFON / GRAMOPHONE
1877’de Edison’un fonografı keşfetmesi ve Emile Berliner’in 1887’de 
gramofonu bulmasıyla müzik dinleme zevki sadece aristokrasiye 
değil halka da mal olmuş. 1900’lü yılların başında, öncelikle 
İngiltere olmak üzere Fransa, Amerika, İtalya ve daha birçok 
ülkede gramofon yapılmaya başlanmış ve bunların en kalitelileri, 
özenle üretilen ve ömürlük olarak dizayn edilen ‘His Master’s 
Voice’, yani Sahibinin Sesi diye adlandırılan İngiliz gramofonları 
olmuş. Gramofon sesi insan kulağına en yakın sesmiş...  Dinleyip 
de etkilenmeyen yok. Titreşimle birbirimizi duyabildiğimiz gibi, 
o titreşimdeki doğal seste direkt insan sesini hissediyor  ve 
sanki gramofondan çıkan her ses sadece karşındakine canlı canlı  
söylüyor gibi. 
Bir gramofon sevdalısı; gramofonun estetik görüntüsüne  ve eşsiz 
sesine sevdalı bir koleksiyoner,  sevgili   Raif KARA (Gramofon ve Taş 
Plak Koleksiyoncusu) ile koleksiyonu konusunda sohbet edeceğiz. 
1962 yılında Ankara’da  doğmuş bir işadamıdır Raif KARA.  Ankara 
Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik 
bölümünden mezunu olmuş;  Irmak, Yağmur ve Umay isimli üç 
çocuk babasıdır.

 When Edison invented the phonograph in 1877, and Emile Berliner 
devised the gramophone in 1887, the pleasure of listening to 
music started to become what the public, too, enjoys besides 
the aristocracy. In early 1900s, primarily in England, and then in 
France, America, Italy and many other countries, gramophones 
were started to be made, and the highest quality of all those was 
the British gramophone “His Master’s Voice” which was made 
properly and designed to be lasting for a lifetime. The sound of a 
gramophone is said to be the closest one to the ears of humankind. 
There is no one that listens to it and does not get impressed as a 
result.  It allows us to hear each other by vibrations, as well as feel 
human voice directly in those vibrations and it is as if every voice 
coming out of the gramophone is singing live for who listens to it 
at the time. 

Today we will chat with a gramophone-lover and also a collector 
in love with the gramophone’s aesthetic appearance and 
matchless sound, a very dear man Raif KARA (Gramophone and 
Gramophone Record Collector) about his collection. Raif KARA 
is a businessman born in Ankara in 1962.  He graduated 
from the Department of Librarianship at the 
Faculty of Language History and Geography 
at Ankara University, and is a father to three 
children named Irmak, Yagmur, and Umay.

Sevgili Raif  bey  “Box in a Box İdea”  
okuyucuları için  koleksiyonunuzun 
yolculuğuna çıkalım istedik. 
Sizin hikayeniz nasıl başladı?

Mr. Raif, we wanted to take a journey 
to your collection for the readers of the 
“Box in a Box Idea”.  How did your story 
begin?

Eski eşya koleksiyon merakım  vardı, önce yakın 
çevremdeki  çeşitli eşyaları toplayarak başladım,  
ilerleyen yıllarda eskici ve antikacılarla devam eden 
iletişimim beni  1984 yılında  gramofonla karşılaştırdı. Gramofonun 
bana  diğer  tüm eski eşyalardan daha farklı bir haz verdiğini 
fark edince,  geçen 28 yılda topladığım çok nadide Gramofon 
ve taş plaklar beni bu konuda Türkiye’nin bilinen en kapsamlı 
koleksiyoncularından biri haline getirdi diyebilirim. 
 
I had an interest in collection of old things. 
First, I started with collecting old things in 
the immediate vicinity. The following years 
my communication continuing with junk 
dealers and antiquaries enabled me to 
meet with the gramophone in 1984. 

I can say that when I saw the gramophone 
giving me a different pleasure than 
any other old things did,  the rare 
gramophones and gramophone records 
that I have collected over the past 28 years 
have made me one of the most famous and 
comprehensive  collectors in that regard in 
Turkey  of the most known collectors in Turkey.

Koleksiyonunuz  yalnızca gramofonla sınırlı değil 
sanırım? 
I suppose your collection is not limited to gramophones only?

Evet değil, şu anda koleksiyonumda sesin kayıt edilebildiği 
dönem öncesi müzik cihazları olan LATERNA’ dan 2 adet ve 1877 
yılında Edison tarafından dünyada sesin ilk kaydedildiği cihaz 

olan FONOGRAF’ tan 4 adet bulunmaktadır. Koleksiyonda bu 
fonograflara ait kayıtları 1895 yılında yapılmış Türk 

ses tarihi açısından çok değerli; ilk Osmanlıca 
balmumu kovan paklardan 24 adet  ve ayrıca 

yabancı sanatçıların seslendirdiği vinil 
kovan plaklardan da 100 adet  bulunmakta. 

Gramofon ve Taş Plak Koleksiyonumda  
tamamı orijinal ve çalışır durumda olan 
“Victor”,  “Sahibinin Sesi”,  “Columbia”,  
“Pathe”, Polyphone”,  “Electrola”, gibi 
dünyaca tanınan markalara ait   116  

Adet GRAMOFON; Bu gramofonların 
arasında Dünyanın en küçük gramofonu 

olan ”Mikiphone” Osmanlı için özel üretilmiş 
altın kaplama “HİS MASTER’S VOİCE” marka 

gramofon ve hepsi birbirinden değerli borulu, 
mobilyalı, nadide pek çok özel gramofon ile 4 adet 

çocuk gramofonu en çok dikkat çekenlerdir.

Yes, it is not. Now there are 2 pieces of LATERNA which were 
music devices in the period before there was ever a voice record, 
and 4 pieces of PHONOGRAPH with which the first voice record 

was made by Edison in the world in 1877. In addition 
to approximately 100 vinyls cylinder records of 

foreign artists, there are also 24 Ottoman 
cylinder records of these phonographs 

in this collection and these records are 
made of wax in 1895 and so precious to 

Turkish music history. In my Gramophone 
and Gramophone Records Collection 
there are 116 original and working 
gramophones of world-famous brands 
such as “Victor”, “His Master’s Voice”, 

“Columbia”, “Pathe”, “Polyphone”, and 
“Electrola”. What draws attention is that 

among those gramophones is the world’s 
smallest gramophone “Mikiphone”, as well as 

a “HIS MASTER’S VOICE” brand gramophone 
which was specially made in golden cover for the 

Ottoman, and each one of them is more valuable than one 
another which have horns, woodworks, and are rare. There are 4 
gramophones for children besides the above mentioned ones.
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Taş plaklarınız ve onlara kayıtlı  müzikler konusunda neler 
söylersiniz?
What would you say about your gramophone records and musics 
recorded on them?

Çocuk gramofonlarına  ait 30 civarında özel plak var.  Ayrıca 
Hafız Burhan, Safiye Ayla, Deniz Kızı Eftelya, Münir Nurettin 
Selçuk, Yesari Asım Arsoy, Müzeyyen Senar, Hamiyet Yüceses, 
Zeki Müren, Abdullah Yüce gibi pek çok sanatçının doldurduğu 
ilk plaklar, Atatürk’ün sesinden 10.Yıl Nutku, İstiklal Marşımızın 
bestelenmemiş ve bestelenmiş değişik versiyonlarının ve Hafız 

Sadettin’in(KAYNAK) sesinden Türkçe ezanında olduğu çok değerli 
bir çok plak ve çok nadir bulunan 16 adet resimli taş plağım var.
 Çoğunluğu Türk Sanat Müziğinin çok  kıymetli hafız ve sanatçılarına 
ait 4.500 adet civarında taş plak ve 350.000 adet civarında da 
gramofon iğnesi ve gramofonlara ait pek çok afiş, broşür hediyelik 
eşya ve pek çok plak kılıfı da koleksiyonumda yer almakta.

There are about 30 special records for children’s gramophones.
There are also the first records of many music artists including 
Hafiz Burhan, Safiye Ayla, Deniz Kizi Eftelya, Münir Nurettin Selçuk, 
Yesari Asim Arsoy, Muzeyyen Senar, Hamiyet Yüceses, Zeki Muren 
and Abdullah Yuce, as well as many valuable records including 
the 10th Year Speech with the voice of Ataturk, the composed 
and non-composed versions of the Turkish National Anthem, and 
many other precious records such as the call for prayer in Turkish 
by Hafiz Saadettin (KAYNAK)’s voice, and 16 pictured records that 
are rarely found.

Approximately 4.500 gramophone records, most of which 
belong to esteemed hafizes and artists from Turkish Art Music, 
about 350.000 gramophone needles, as well as related affiches, 
brochures, souvenirs and many record sleeves are included in his 
collection. 
 
Peki sevgili Raif bey, gramofon Plakları ile Pick-up  Plaklarının 
farkı nedir? 
Well, Mr. Raif, what is the difference between gramophone 
records and pick-up records?

Gramofon plakları (Taş plaklar) farklı bir kategoridir. Yani 78 
devir diye adlandırılan plaklardır. Bu plaklar normalde sadece 
gramofonda çalınabilirler. Gramofonların yanı sıra özel üretimli 
pick-up’ larda ve bir de 78 devir seçeneği olan pick-up’ larda  
çalınabilirler. 

Fakat  pick-up’ ta dinlediğiniz bir taş plağın ses kalitesi gramofonda 
dinlemeye göre  % 40 civarında bir kayba uğramaktadır. Zira 
teknolojisi  gereği  gramofonda her  bir plağı dinlemek için bir iğne 
değişmektedir. Bu iğne çelikten mamuldür. Halbuki Pick-up’ larda  
elektrikli bir sistem vardır ve dış etkenler hariç aynı iğne binlerce 
kez plak çalabilmektedir. Yani 78 devirlik plaklar gramofon plağıdır. 

"Long Play"  diye de adlandırılan  33 devirlik plaklar ve 45’lik diye 
adlandırılan  küçük plaklar pick-up plağıdır ve sadece pick-up’ larda 
çalınabilirler. (Gramofonlarda çalınamazlar.)

Gramophone records fall into a different category. 
In other words, they are records of the ’78 Period. They can normally 
be played only by gramophones. Besides gramophones, they can 
be played also by special production pick-ups and those pick-ups 
that have an option for the ’78 Period records. However, the sound 
quality of a gramophone record played by a pick-up is lost by 
approximately 40% compared to being played by a gramophone. 
Because, the needle has to change each time you want to listen 
to a new record by a gramophone due to its technological nature. 
That needle is made of steel. As for pick-ups, however, they have 
an electronic system and only one needle can play thousands of 
records when external factors are excluded. So the ’78 Period 
records are gramophone records. 33’ records named “Long Play” 
and small records named 45’ are pick-up records and can be played 
only by pick-ups. (They cannot be played by a gramophone.)

Hayli zengin bir koleksiyon, peki bu varlığınızı sergileyip 
paylaşıyormusunuz?
Quite a rich collection, well, do you exhibit and share this 
property of yours? 
 
Elbette, 2009 yılı Nisan ayı içerisinde Ankara’da bulunan CEPA adlı 
bir alışveriş merkezinde 17 gün süreyle, gramofon ve taş plakları 
sevenlerle  “GEÇMİŞTEN GELEN SES” adlı  sergide buluşturdum.
Bu benim ilk sergim,  fakat diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti’nin 
de bu güne kadar  bu alandaki 2. sergisi olmuştur. 
 
Absolutely, for example, in April 2009 I held an exhibition named 
“THE VOICE COMING FROM THE PAST” at a shopping center 
called CEPA for 17 days for those who love gramophones and 
gramophone records. It was my first exhibition; however, on the 
other hand it has been the second exhibition of the Republic of 
Turkey in that regard.

Sergiye  olan ilgi nasıldı peki?
How was the people’s interest in the exhibition? 
 
Çok ilgi gördüğünü söyleyebilirim. Sergi süresince her gün öğle ve 
akşam saatlerinde canlı taş plak dinletileri ile açık kalan sergiyi 
17 gün boyunca 100.000 kişi ziyaret etti ve ziyaretçilerin  4320 si 
duygu ve düşüncelerini sergi defterine kaydetmiş. Ardından ikinci 
sergiyi 2010 yılında bu defa Kahraman Maraş’a taşıdık. Yine orada 
da  10 günde 5.000 kişinin ziyaret ettiği bilgisiyle mutlu  çok olduk.

I can say the exhibition drew great attention. During the exhibition 
every day at noon times and evenings live gramophone records 
were played, and 100.000 people visited the exhibition for 17 
days the exhibition was open, and 4320 of the visitors wrote their 
thoughts and feelings in the exhibition notebook. After that we 
moved the exhibition to Kahramanmaras for a second exhibition. 
And there, too, we got very happy to know that 5000 people 
visited the exhibition in 10 days.

Peki nasıl bir ziyaretçi profili vardı bu sergilerde?
Well, how the visitors’ profile in those exhibitions? 
 
Bu çeşit koleksiyon sergilerine  orta yaş ve üzeri kişilerin 
ilgi göstereceği düşünülür. Oysa  gördük ki,  sanıldığı gibi 
gramofonların ve taş plakların orta yaş ve üzeri yaştaki kişilere 
hitap  etmediği net olarak ortaya çıktı. Ziyaretçilerin yaşlara göre 
dağılımına bakıldığında ilk okul çocukları dahil tüm gençler ile 
orta yaş ve üzeri ziyaretçi sayılarının birbirine çok yakın olduğunu 
gördük.

Verdiğiniz bilgilere çok teşekkürler Raif bey…
Başucunuzdan müziğiniz eksik olmasın….
Raif Kara www.gramofonkoleksiyoncusu.com adlı sitesi 
vasıtasıyla da internet üzerinden koleksiyonunu meraklıların 
ziyaretine açmıştır.

Those who visit such collection exhibitions are likely to be people 
in their middle age or later. However, we very clearly saw that 
gramophones and gramophone records do not attract the attention 
of only the middle-aged and older people, unlike supposed to be 
so. When the visitors’ age distribution was analyzed, we saw that 
the number of the young people, including the elementary school 
children, was very close to that of the middle-aged and older 
people.

Thank you very much, Mr. Raif, for the information you have 
shared…
Let the music be always with you…
Raif Kara opened www.gramofonkoleksiyoncusu.com his 
collection online to the visitation of those who are interested.

by Perihan Yücel

Dünyanın en küçük gramofonu  /  World's the smallest gramophone  1924 
Sweden Mikiphone

1912 England The Gramophone 
Co Ltd. His Master's Voice

 1936 England Decca

1904 France Gramophone 
and Typewritter Ltd.  “Junior Monarch”

Gramofon İğneleri
Gramophone Needles
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CAN BAŞDOĞAN

Can Başdoğan Kimdir?
Who is Can Başdoğan?

1990’da Kapadokya doğdum,10 yıl burada yaşadıktan sonra eğitim 
amaçlı İzmir’e gelip, İzmir Ekonomi Üniversitesi İçmimarlık ve 
Çevre Tasarımı bölümünden mezun oldum.

I was born in Cappadocia in 1990, after living here for 10 years, I 
came to Izmir for the purpose of education and graduated from 
the Interior Architecture and Environmental Design Department 
of Izmir University of Economics.

 Sanatınızın adı nedir? Bize kısaca bahseder misiniz? 
What is the name of your art? Could you tell us in short?

Çevre Konsept Tasarımı ( Environment Concept Art) demek en 
doğrusu olur sanırım. Çevre konsept  tasarımcıları başta bilgisayar 
oyunları ve film sahneleri olmak üzere ihtiyaç olan sektörlere 

bir üretim (inşaat) kaygısı olmadan çevre tasarımı yaparlar ve 
bunlar tamamen hayali olabilir. Mesela 2500 yılındaki bir şehrin 
tasarımından tutunda, bir uzaylı ırkın evine kadar. 

Environmental Concept Design, I think is the right thing to say. 
Environmental concept designers, can do environmental design 
without concern for production (construction), for those sectors 
which have a need, especially for computer games and movie 
scenes sectors, and these could be completely imaginary. For 
example, from the design of the city in 2500, to the house of an 
alien race.

Siz nasıl Başladınız? Etkilendiğiniz çizerler var mı?
How did you start? Are there illustrators that influenced you?

Doğrusu 7 yaşından beri bilgisayar oyunları oynayan biri olarak 
sürekli kendi hayali mekanlarımı üreten biriydim ama çizim 
konusunda cesaretlenip elime marker almam “Manisa Tarzanı” 

çizeri Enis Temizel’den Fantastik İllüstrasyon seçmeli dersini 
aldıktan sonra başladı diyebilirim. Çizim tekniği olarak başlıca 
etkilendiğim sanatçılar Melike Acar ve Cecil Kim’dir.

Actually, as a person playing computer games since the age of 7, 
I was one that produced continuously his own imaginary spaces, 
but being courageous on drawing and taking the marker in the hand 
began after taking elective course on Illustration from the "Tarzan 
of Manisa" illustrator Enis Temizel, I can say. Melike Acar and Cecil 
Kim are the main artists, who influenced me with their technique 
of drawing.
 
Çizimleriniz tamamen imgelerden mi oluşuyor? Etkilendiğiniz 
mekanlar var mı?
Are your drawings composed entirely of images? Are there 
places that influencing you?

Tamamen imgelerden oluşuyor diyemem. Çizimlerimin çoğunu 
alıştırma amaçlı ya da ilerisi için bana fikir sunması için çiziyorum. 
İçmimarlık eğitimi aldığım için herhangi bir dış ya da iç mekan 
beni etkileyebiliyor ama terk edilmiş bir bina ya da bir fabrika 
gördüğümde büyülendiğimi söyleyebilirim.

I cannot say that it entirely consists of images. I draw most of my 
drawings for practicing purposes or to have some ideas for the 
future. Since I received education in interior design, any interior or 
external place is influencing me, but if I saw an abandoned building 
or a factory, then I’m mesmerized, I can say.

Sanırım daha çok geniş mekan çizmeyi tercih ediyorsunuz. 
Belirli bir sebebi var mı?
I think you prefer to draw large spaces. Is there a particular 
reason?

Şu anda farklı çevreleri deneyimlemeye çalıştığım için geniş 
mekanlar çiziyorum. Örneğin; gelecekte olabilecek bir şehri 
çizmeye çalışırken içinde barındırdığı teknolojiyi, farklı bina 
tiplerini, araçları gibi elemanları çizmeye başlıyorum. Bu da 
benim için hem hayal gücünü hem de çizim ve tasarım becerisini 
geliştirmek için harika bir fırsat yaratıyor. 

Currently I draw large spaces, since I try to experience different 
circles. For example, while trying to draw a future city, I begin first 
to draw the inherent technology, the different types of buildings, 
the elements like vehicles. And this creates a great opportunity for 
me to improve my imagination, as well as my drawing and design 
ability.

Çizim yaparken ne tür malzemeler kullanıyorsunuz? 
What kinds of material are you using when drawing?

Sketch aşamasında yumuşak uçlu kurşun kalem kullandıktan sonra 
rapido kalemlerle çizimi ortaya çıkartıyorum. Sadece sıcak ve 
soğuk gri tonlarda markerlarla renklendirme yapıyorum.

After using soft-tipped lead pencil during the sketch stage, I bring 
out the drawing with Rapido pens. I'm just coloring with markers in 
hot and cold shades of gray.

GENÇ SANATÇI İLE ÇEVRE KONSEPT TASARIMI ÜZERİNE SOHBET
CONVERSATION ABOUT ENVIRONMENT CONCEPT ART WITH YOUNG ARTIST
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Çizimlerinizle ilgili gelecek planlarınız var mı? Nelerdir?
Do you have plans about the future of your artwork? What are 
they?

Kendimi geliştirdikten sonra, yurt dışındaki concept art 
firmalarında çalışıp edineceğim iş tecrübesiyle Türkiye’ye dönüp 
öğrendiklerimi paylaşmayı çok isterim. Bunun haricinde ihtiyaç 
olunan konuya göre çizimlerimle iş ilişkileri kurmayı düşünüyorum. 
Çizgi film arka sahneleri, kitap kapaklarına, çizgi roman arka 
sahneleri, film senaryo çizimleri ve oyun alan tasarımına kadar her 
türlü teklife açığım. 

After improving myself, I will work in concept art companies abroad 
and with this experience will come back to Turkey, and would love 
to share what I have learned. Apart from this, I intend to establish 
business relations with my drawings regarding the subject needed. 
I'm open to any proposal, from drawings of cartoon background 
scenes, book covers, comic books background scenes and movie 
scenarios, to the games space design.
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A DESIGN STORY : ENVELOPE
BY ECE YALIM DESIGN STUDIO

BİR TASARIM HİKAYESİ 
ENVELOPE

Ofis ortamları değerlendirildiğinde çalışma alanlarının 
verimli kullanımının öneminin her  geçen gün daha 
çok arttığı günümüzde açık ofislerin kullanımı farklı 
ihtiyaçları da beraberinde getirmeye başladı. Ayrıca 
çalışma kültürünün değişmesi ile birlikte ihtiyaçlarında da 
değiştiğini gözlemliyoruz. Hayatımızdaki değişiklikler ile 
çalışma hayatımızı da buna göre adapte ediyoruz.  
Toplantı kültürü bundan 5 sene önce yalnızca kapalı 
alanlarda hayal edilirken artık insanların kısa süreli resmi 
veya rahat ortamlarda bir araya gelmeleri önemli bir unsur 
oldu. Bu kahve molası gibi de olsa, ya da kısa süreli 3 veya 4 
kişinin bir araya gelip belli konular hakkında konuştuğu bir 
durum da olsa toplanma kültürü değişmekte. 
Envelope modern ofis ortamlarında, masa başı işlerin 
azalmasına sebep olan kablosuz teknolojinin global 
anlamda yaygınlaşması sonucu çalışma alışkanlıklarındaki 
değişimlere cevap vermek üzere doğmuş bir oturma 
ünitesidir. Dolayısıyla ürün farklı ofis mobilyalarına 
tamamlayıcı olabilecek kalitede tasarlanmıştır. Bu hedef, 
basite indirgenmiş, sessiz tasarım dilinde kendini gösterir.

İş ortamında yorucu bilgisayar titreşiminden uzak, 
konsantre olmaya elverişli, sosyalleşmeye, fikir alışverişine 
izin veren nefes alma noktaları yaratırlar ki bu ortamlar iş 
yerinde yaratıcılığı, motivasyonu, verimliliği artırır

Yüz yüze yerleştirilen birimler yüksek sırt destekleri ve 
katlanabilen yan panelller sayesinde  mekanda yarı açık 
kutu gibi formlar oluşturur. Dolayısıyla, mekan içinde 
mekan kurgusu oluşturan bu oturma grubu, aynı zamanda 
toplantı mekanının sınırlarını tanımlayarak, kişisel çalışma 
veya yaratıcı takım çalışması ya da ziyaretçi toplantıları 
için ideal alanlar yaratırlar. 

Kolayca katlanabilen yan paneller sayesinde farklı kullanım 
senaryolarına cevap verebilecek, farklı mahremiyet 
dereceleri sağlayacak şekilde kişiselleştirilebilir. Paneller 
açıkken daha ferah, açılı, dinamik ve eğlenceli formlar 
yaratırlar. Bu esneklik minimum efor ile, çok fonksiyonluluk 
imkanını tanırken estetik açıdan da mekana kuvvetli bir dil 

getirir. Çoklu kullanımlarda yarattığı odacıklar sayesinde 
mekanla  yarışmadan bulunduğu atmosfere getirdiği 
mimari katkının yanında açık ofis çalışma ortamına 
sirkulasyon çözümleri getirir. 

Dış kısma seçilen renkler ile dolaylı kullanıcı iç mimar, 
ürünü kendi tasarım diline uygun hale getirir. İçeride 
seçilen renkler, kromaterapinin faydalarından yararlanarak 
kullanıcının duygusal ihtiyaçlarına cevap verir. Zorlu iş 
saatlerinde rahatlatıcı veya konsantrasyon artırıcı etki 
yaratması hedeflenmiştir. Sırt kısımdaki gelişi güzel 
yerleştirilmiş kumaş düğmeler ev konforuna gönderme 
yapma amaçlıdır.

Ürünün hareketli tasarım dili sebebiyle, prototip 
aşamasında, ürünün kullanıcısına formu ile ilgili interaktif 
bir kullanım senaryosu sunması üzerine odaklanan bir 
süreç yaşandı. Tabi bütün bu prototip süreci ürünü son 
haline getirmekteki büyük adımları sağlamış oldu.
Hareketli parçaların en iyi şekil çözümlenmesi gerekiyordu. 
Defalarca farklı çözümler ile denenen birleşim, katlanma 
detayları sayesinde,  kullanıcının yan panelleri gövdeye 
takıldıkları fermuarları menteşe gibi kullanarak, kolaylıkla 
kenara katlayabilir veya alt gövdede döşeme altında 
gizlenen kuvvetli mıknatıslar sayesinde yine kolayca 
kapatabilir olması sağlandı. 
Yüksek sırtlı oturum kısmında dikkati çeken rastgele dikilen 
kumaş parçalarından düğmeler ise tasarımın oyuncu dilinin 
bir parçasıydı. Ancak prototip aşamasında ilk rasgele 
dizilim o kadar beğenildi ki, bu tesadüfi sonuç ciddiyetle ele 
alındı ve bir kalıbı çıkarılıp diğerleri aynı şekilde üretilmeye 
devam etti.
Dolayısıyla, ürünü öne çıkaran bu interaktif yapısı doğal 
olarak final ürüne inanılmaz katkı sağlayan, her aşmasında 
üretici, tasarımcı, kullanıcıyı kapsayan interaktif ve bir o 
kadar da keyifli  bir prototip sürecini doğurmuş oldu.

Tasarım sürecinde ilk prototiplerde üretim firması 
alışkanlıklar ile kulakları sanki bir dolap kapağı gibi menteşe 
ile üretmişti. Ancak üründe farklı uygulamalar uygulamak 

istediğimizden bir giysi gibi fermuarları kullanmak istedik. 
Üründe ortalama oturma süresine göre sırt eğriliği 
konusunda yapılan çalışmalar sonrası ilk prottiplerde çok 
dik bir sırt ile karşılaştık. Buda belli bir süre sonrasında 
üründe oturumu imkansız hale getiriyordu. Yapılan açı 
revizyonu ile bu sorun çözülmüş oldu.

Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda farklı bir oturma kültürü 
için tasarlanan bu ürün yukarıda bahsedilen süreçlerden 
geçerek bugün ki ödül almaya hak kazanan bir ürün haline 
geldi .

The importance of use of the working areas more 
productively increases day by day when the office places 
are assessed, and the use of open offices started to 
bring about different needs. We also observe that needs 
change together with the change of the working culture. 
And accordingly we adapt our work life together with the 
changes in our life to it.  

The meeting traditions were dreamt to be in closed places 
5 years ago, but now it is important that people think about 
meetings on a short time and in formal or informal settings. 
It can be like a break for a cup of coffee, or 3 or 4 persons 
can gather and talk about certain matters. The point is the 
meeting traditions are changing. 
“Envelope” is a unit for sitting that came into being out 
of the need to meet the changing habits because of 
the wireless technology spreading globally which then 
reduced the amount of work done on desktop in modern 
office settings. Therefore, the product is designed so as 
to complement different office furniture. This goal shows 
itself in a simplified and silent design language.

They create breathing spots away from the buzzes of 
computers where you can concentrate, socialize, exchange 
ideas, which in return increase the creativity and motivation 
in workplace.

Forms such as half open box are created in the workplace 
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thanks to the units placed face to face, high back supports 
and foldable side panels. Therefore, this sitting furniture 
forming a place in the place also determines the borders 
of the meeting areas, and creates ideal areas for personal 
work, or creative team work, or visitors’ meetings. 

Easily foldable side panels can be customized so as to 
answer to different questions of use, allowing for different 
levels of privacy. When open, the panels create more open, 
angled, dynamic and fun forms. This flexibility provides 
multi-functionality with minimum effort, as well as makes 
the place aesthetically strong.

When in multiple uses, small rooms are formed, and an 
architectural contribution is made to the atmosphere of 
the place, as well as solutions for circulation are brought in 
the office working area. 

The user, indirectly an interior architect, customizes the 
product according to its own way of design by the colors 
chosen for the exterior parts. The colors chosen for the 
inside meet the user’s emotional needs by making use 
of the benefits of Chroma therapy. The goal is to create 

a relaxing or concentration-increasing effect in difficult 
work hours. Fabric buttons placed randomly at the back 
part aim to refer to the home comfort.

Thanks to the dynamic design of the product, there was 
a process focused on its presentation of an interactive 
usage scenario to its user in the prototype process. The 
whole prototype process naturally helped to a great extent 
for the product to take its final form.
The dynamic parts had to be analyzed in the best way. 
Thanks to the repeated tests of folding details conducted 
by different solutions, the user can fold the product easily 
to a side by using the side panels attached to the body 
by zippers like a hinge, or close it easily due to the strong 
magnets placed beneath the cover on the lower body. 
High back support has randomly placed fabric buttons, 
which is a sign of the playful language of its design. 
However, the first random placement of the sketches were 
liked so much that it was taken seriously by creating a form 
for it for later productions.
Therefore, the interactive structure that makes the 
product prominent naturally contributes to the final form 
of the product unbelievably, and creates an interactive 

and entertaining prototype process involving the 
manufacturer, designer, and the user at every stage.

In the designing process the manufacturing company 
manufactured the first prototypes by a hing like the door 
of a cabinet. However, as we want to implement different 
applications for the product, we wanted to use zippers like 
a dress. 

According to the studies carried out about the inclination 
of the back depending on the average time spent on the 
product sitting, we observed a very straight back in the 
first prototypes. This later made it impossible to sit for 
long times on the product. This problem was resolved with 
the revision of the angle.

This product which designed to meet the needs of different 
user, is a living culture through the above-mentioned 
processes, which today has become a product to be 
awarded.
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"FEMİNİZM, FALANİZM, FİLANİZM OLMASIN HAYATTA"
"NO FEMINISM, SUCHISM AND SUCHISM IN THE LAND OF LIVING"

DİLAN BOZYEL

Dilan Bozyel Kimdir? Fotoğraf hikayesi nasıl başladı?
Who is Dilan Bozyel? How did his story of photography start?

1985’ in en sıcak günü olan 1 Temmuz’ da Diyarbakır’ da dünyaya 
gelmiş.  Limasollu bir anne, Liceli bir babanın iki kulaklı, kalp dahil 
üç gözlü ortanca kızıyım.
9 yıl boyunca Trt Çocuk Radyosu’nda spikerlik ve seslendirmenlik 
yapmış, çocuk tiyatrolarında türlü türlü rollerde oynamış ve 
sonrasında da alakasız bir şekilde ingilizce işletme okumak 
için İstanbul’ a gönderilmiş, okul yanında hobi olsun diye 
müzik dergilerine yazmaya başlamış ve sonrasında yazılarının 
görsellerinin noksanlığından kendi yazılarına fotoğraf çekerek 
fotoğrafçılığa giriş yapmış Yengeç burçlu Balık yükselenli 
27sendromlu bir kadınım.
Evet en önemli noktayı atladım, işletme okurken bir anda okulu 
bırakıp; geçirdiği rahatsızlığının tedavisi boyunca odasında kendi 
fotoğraflarını çekip; Londra’ da London College of Communication 
ve London Academy of Art okullarına kabul edilmiş ve doğduğu 
yerden daha da uzaklaşarak fotoğraf  sanatının içine küt diye 
girmiş bir fotoğrafçıyım.

I am the middle daughter of a mother from Limasol and a father 
from Lice, who has two ears and three eyes, including a heart, who 
was born in Diyarbakır on 1 July, which is the hottest day of 1985.  
I am a women of Cancer, with the ascendant sign Pisces, having 27 
syndromes; who served as a announcer and a dubber for 9 years 
in TRT Children’s Radio; who performed various roles at Children’s 
Theatres, and following that, was sent to İstanbul, irrelatively, 
to study business in English; who started to write for the music 
magazines besides the school as a hobby and following that 
entered to photography by taking photos for her own articles due 
to the lack of visuality in her writings. 
Well I skipped the most important point; I am a photographer, who 
dropped out the school while studying business and took her own 
photos throughout the treatment of the illness she went through, 
and who were accepted to the schools of London College of 
Communication and London Academy of Art in London, and who 
entered into the art of photography with a sharp blow, moving 
further away from her hometown. 

Sanırım daha çok digital kullanıyorsunuz. Peki analog fotoğrafla 
aranız nasıl?
I think you mostly use digital. Well, how do you like analog 
photography?

Sanırım daha çok dijital kullanmıyorum : ) 35mm çek - at kameralar, 
analog kameralar, Polaroid kameralar hayatımın önemli bir kısmını 
kaplıyor. Ama online olarak paylaştığım karelerin çoğu dijital 
çekimlerimden oluşuyor, sanırım sabır sorunum var veya analog 
çekimlerimi baskıda görmekten daha zevk alıyorum. Biraz aklım 
karışmış da olabilir.

I think I don’t mostly use digital :) the 35mm shoot-throw away 
cameras, analog cameras, and Polaroid cameras take up a 
significant portion of my life.  But most of the frames that I share 
online consist of my digital shots; I think I have a problem of 
patience or I enjoy seeing my analog shots in print. I may somewhat 
be confused, too.   

Sizce bir fotoğraftaki estetik anlayışı nasıl olmalıdır? Sizin bir 
kriteriniz var mı?
How should the sense of aesthetics be in a photograph? Do you 
have a criterion?

Dünyanın tersine gidiyor oluşum inadımdan değil, yaradılışımdan 
kaynaklı sanırım. Dünya’ daki standart estetik anlayışına karşıyım. 
Güzellik yarışmalarına katılan ve sonuncu seçilen kadınları, 
erkekleri daha güzel buluşum da bundan sanırım : ) Sabit kriterlerim 
olmamasından yanayım ama ister istemez, insan tecrübe 
kazandıkça iş hayatında çoğunluktan, hedef kitlesinden bihaber 
veya zıt yaşayamıyor ve kendi zevklerini törpülemek zorunda 
kalıyor, dolayısıyla çoğunluğa, mevcut dünyaya ayak uyduruyor. 
Sağ ayağımı uyduruyorum sanırım ben. Biraz değil benim aklım çok 
karışmış da olabilir.

I think, the reason why I go opposite to the world is not because of 
my stubbornness, but it originates from my nature.  I am against 
the standard sense of aesthetics in the world.  I think this is the 
reason why I find the ladies and men, participating in the beauty 
contests and bringing up the rear, beautiful : ) I am in favour of not 

having permanent criteria, but as you gain experience, you cannot 
collide the majority and target audience in your business life,  and  
you remain obliged to file your pleasures, and accordingly, you 
string along with the existing world. I think I string along just my 
right leg. I may be confused too much, not somewhat.

Websitesinde yer alan hırçın kadın karakterlerini feminizmle 
bağdaştırabilir miyiz? Vermek istediğiniz bir mesaj var mı? 
Can we correlate the catamaran characters existing in the 
Website with feminism? Is there any message that you want to 
give?

Feminizm, falanizm, filanizm olmasın hayatta. Bir şeyleri bir 
şeylerizmle sınırlandırmayalım. Yoksa nefes alamayız, koca bir 
evrende yaşıyoruz. Niye inatla asansöre tıkayalım ki kendimizi. 
Canım istemiş öyle çekmişim, böyle yorumlanmış veya şöyle 
anlaşılmış. Sağ el işaret parmağımı yanağıma dayayıp ‘Ben bu 
eserimde şunu anlatmaya çalıştım’ dersem parmağımı ısırın lütfen. 
Ben bir sınıra dahil olmuyorsam, ürettiğim eserlerimi yorumlayan 
insanları da bir sınıra sokamam. Herkes özgür hissetsin.Özgürce 
kendi yorumlarını, anlamlarını üstüne yüklesin ki sanat denen o 
kutsal şey amacına doğru hizmet etmiş olsun.

No Feminism, suchism and suchism in the land of living. We 
shouldn’t limit things with ‘ism’s. Otherwise we cannot breathe.  
We are living in a huge universe. Why should we stubbornly bung 
up ourselves in an elevator? I wished and shoot in that way; it was 
interpreted this way or understood that way. If I prop my right 
index finger on my cheek and say ‘I tried to tell this and that in this 
work of mine’, please bite my finger. If I don’t get involved within 
a boundary, I cannot place the people, interpreting my works, in 
a limit, either. Let everybody feel free. Let them load their own 
remarks on it, so that the halidome, called art, serve for its purpose 
accurately.

Fotoğrafın dışında genel olarak sanata nasıl bakıyorsunuz? 
Sizce sanat kavramının bir tanımı olabilir mi?
How do you regard the arts other than photography, in general? 
Can the notion of art have a definition, in your opinion?
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Bazen doktor olan babam, beynimi ele geçiriyor. Öyle günlerde 
‘biz tembeller, üşengeçliğimizin ismine sanat diyoruz ve serseri 
gibi yaşıyoruz.’ diyorum. Soğuk bir duş ile kendime gelip, 
gülümsüyorum.Bana kutsal ve mucize geliyor sanat, düşünsenize 
birçok payda var 7milyar arasında ve beni Tanrı almış, hamurdan 
Dilan yaratmış ve sanat paydasının payındaki insanların arasına 
yerleştirmiş.Şükretmek gerek, şükretmek şükretmek. Sanat 
paydasında olmayanların da sanat paydasında toplananlar için 
şükretmeli sanki, saygısızlık olarak algılanmasın lütfen bu ricam.
Hayat başka türlü anlamlı olmaz, olamaz. İçimde taşıdığım yaşlı bir 
bohem kadın edasıyla söylüyorum bunu; Albert Einstein demiş ki; 
hayatı yaşamanın iki yolu vardır. Biri hiçbir şeyin mucize olmadığını 
düşünerek, diğeri her şeyin mucize olduğunu düşünerek.İşte ben 
mucize olduğunu düşünerek yaşamaktan yanayım... Zaten başka 
türlü çekilmez olurdu bu savaşlar, ayrılıklar, ölümler, aldatılmalar 
ve tüm güzel şeyler.

Sometimes my father, who is a doctor, lays his hands on my mind. 
On such days, I say ‘we, the idles, call our laziness art, and live 
driftingly’.  I recover myself with a shower, and smile. I consider 
the art holly and miracle, just think; there are lots of denominators 
among 7 billions, and God took me and created Dilan from paste, 
and placed among the other mankind in the dividend of the 
denominator of art. 
We must be grateful, grateful, and grateful. It seems as if those 
who are not in the denominator of art must be grateful for those 
gathering in the denominator of art; please don’t perceive this 
request of mine as disrespect. Life doesn’t become meaningful 
otherwise, it can’t. I am telling that with the manner of an old 
bohemian woman that I carry inside of me. Albert Einstein said; 
there are two ways to live your life. First one, by considering 
that nothing is a miracle, and the other one, by considering that 
everything is a miracle. I side with living by considering that 
everything is a miracle… After all; all these wars, separations, 
deaths, cuckoldries and all good things would be unbearable 
otherwise. 

Bazı fotoğraflarınız an fotoğrafıyken, birçoğu ise kurgu… Daha 
çok hangi tarzdan keyif alıyorsunuz? Neden?
While some of your photographs are instantaneous photos, 
most of them are phantasy… Which styles do you like more? 
Why?

Kurguyu seviyorum. Bu ne ego ne de tanrıcılık; bir sahne yaratmayı, 
bir masal anlatmayı seviyorum fotoğraflarımda. Uğraşmayı 
seviyorum, photoshopa bu yüzden bağlı değilim. Bir fonu dijital 
eklemektense, alıp ellerimle o fonu hazırlamayı, kesip biçmeyi, 
boyamayı, yorulmayı seviyorum. An karelerim ise günlük misali; 
bir şeyi sevdiğimde körü körüne bağlanıyorum. Bu sebeple çoğu 
sevdiğim şehirden, arkadaşımdan, ailemden, hayvanlardan ve 
sevdiğim adamlardan uzak yaşamayı tercih ediyorum. Canlılar 
hiçbir zaman elinde son kalan olmuyor. Yapayalnız kalıyorsun, 
ya ölüm ya ayrılık ya kalp kırıklığı oluyor, dönüp yatağına uzanıp 
tavana bakıyorsun; yine fotoğraf kalmış oluyor gözüne, kalbine. 
Bu sebeple an karelerim hiç bitmez, uyurken bile rüyamda 
fotoğraf çekiyorum. Tamam abartıyor veya çok kalbi yanıyor gibi 
görünüyorum böyle anlatırken ama n’apıyım, seviyorum. Bazen 
ayrı yaşamayı göze alabilecek kadar seviyorum hatta fotoğrafı. 
Hüzünlendim mi ne : )

I like phantasy. This is neither ego nor theism; I like creating a scene, 
telling a story with my photographs. I like striving, that’s why I don’t 
rest on photoshop. Rather than adding a background digitally, I like 
preparing that background with my own hands, cutting and slicing, 
painting, and getting tired. As for my instantaneous frames; when 
I like something, I get tied to it blindly. Because of that, I prefer 

living away from most of; the cities that l like, my friends, my 
family, animals and my loved men. The alive ones never become 
the last one remaining in your hands. You remain all alone, there 
is either death or separation or heartbreak; you turn back, lie 
down on your bed, and look at the ceiling; and still the photograph 
remains behind, to your eye, to your heart. For that reason, my 
instantaneous frames never end; I even take photos in my dreams 
while sleeping. Right, I look like exaggerating or as if my heart is 
torn out too much, while telling like this. But what can I do? I like it. 
I even like photography so much as to run the risk of living apart. 
Oh, have I felt sad:)

Birçok müzisyeni fotoğraflamışsınız. Bu fotoğrafları onların 
talebi üzerine mi yoksa isteğiniz üzerine mi çektiniz?
You have photographed lots of musician. Did you take those 
photos upon their request or upon your wish?

Müzik dergilerine yazarak başladığım için de olabilir, müzik 
yeteneğim olmamasına rağmen müziksiz yaşayamadığım için de 
olabilir. Müzik üreten 
insanlara ayrı tapıyorum. 
İyi, kötü, bana göre 
veya değil hepsine 
ayrı saygım var. Hayır 
Ajdar ve gibilerinden 
bahsetmiyorum bile 
:) Müzisyenlerle ilk 
çalışmaya başladığımdan 
beri aynı yolu 
uyguluyorum, şarkılarını 
dinliyorum; sözlerini 
inceliyorum, kendileriyle 
zaman geçirip 
dünyalarını izliyorum. 
Düşünsenize; notalar, 
kelimeleri görüntüye 
çeviriyor fotoğraf. 
Üstelik yine sanat 
paydasında yaşayan 
insanların bir araya 
gelerek ürettiği başka bir 
şey oluyor müzisyenleri 
fotoğraflamak. Çok 
anlamlı! Meğer sorunuz 
benim anlattıklarım 
değilmiş, ben yine 
heyecan ve aşkla gaza 
gelip konuşmuşum. Kusuruma, heyecanıma bakmayın lütfen. Talep 
ettiğim de oluyor, talep geldiği de oluyor. Hepimiz bir şekilde ya 
arkadaşız ya da çekim bahane oluyor arkadaş oluyoruz. Ve o dalga 
yayıldıkça yayılıyor.

It may either be because I got started writing for the music 
magazines or because I can’t live without music although I don’t 
don’ have a talent for music. I adore people producing music. I 
respect all of them regardless of they are good, bad, for me or not. 
No I don’t even make mention of Ajdar and the like :)  I follow the 

same path since I started to work first, together with musicians; 
I listen to their songs, review their sayings, spend time with 
them and observe their world. Just think; photographs change 
musical notes and words into images. Besides, photographing the 
musicians is something different, which people, living again in the 
denominator of art, produce by coming together. Very meaningful! 
To my surprise, your question is not why I am talking about; I talked 
again, getting carried away with enthusiasm and love. Please 
excuse my enthusiasm. There are times that I demand, and times 
I am demanded. We are all somehow friends or we become friends 
due to the shooting. And that wave spreads and spreads. 

Gelecekte tasarladığınız fotoğraf projeleri var mı? Bizimle 
paylaşabilir misiniz?
Do you have any projects that you plan for the future? Can you 
share them with us?

9 Mayıs - 27 Ekim ‘e kadar İstanbul Modern Sanat Müzesi Fotoğraf 
Galerisi’ nde Yakın Menzil isimli karma fotoğraf sergisinde kendi 

hayatımdan bahsettiğim 
bir fotoğraf serim var. 
‘Karışık Aklım ve Dunning 
Kruger Sendromum’ 
isimli. Gidenler olursa, 
olumlu-olumsuz yapıcı 
yorumlarını beklerim. 
Ve devamında inşallah 
bir çok tasarı proje var 
fakat gerçekleşmeye yüz 
tuttukça paylaşmaktan 
yanayım. 
Takip edebilirsiniz, 
twitter.com/dilanbozyel 
f a c e b o o k . c o m /
dilanbozyelofficial www.
dilanbozyel.com

I have a photograph 
exhibition till 9 May-
27 October at İstanbul 
Modern Art Museum 
Photograph Gallery, in 
the mixed photograph 
exhibition, named Yakın 
Menzil (Close Quarter), 
where I mention about 
my own life. With the 

name of ‘Karışık Aklım ve Dunning Kruger Sendromu (My Confused 
Mind and Dunning Kruger Syndrome)’. If anyone goes, I wait for his 
or her positive-negative constructive comments. And there are 
lots of intended projects later on, but I am in favor of sharing them 
when they are about to be actualized. 

You can follow;
twitter.com/dilanbozyel
 facebook.com/dilanbozyelofficial 
www.dilanbozyel.com
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Çarpıcı hatlara sahip ama son derece zarif. Ünlü İtalyan tasarımcı 
Claudio Bellini tarafından tasarlanan SO, basitliği ve 
işlevselliği bir arada sunan bütünsel bir çözüm.


