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HOW WAS IT BORN ?

BOX IN A BOX IDEA
NASIL DOĞDU ?

İstanbul Showroom

İstanbul Showroom

Ankara Showroom

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.
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ABOUT

BOXINABOXIDEA.COM
HAKKINDA

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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Comforto 62
Düzgün ve kusursuz tasarımıyla bütün çalışma ortamlarına ve
ofislere kolayca entegre olmasını sağlar.
Its straight, clean design makes it a chair for all work
settings and it integrates easily into any office environment.
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EZGİ BEYAZIT
be.net/ezgibeyazit

CAN ÇETİNKAYA
be.net/cancetinkaya

CANSU KIZILTAŞ
be.net/malaie
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1989 yılında Antakya’da doğdu. Sahne Dekor ve Kostüm
Bölümünde ön lisans yaptı. Çeşitli karma sergilerde yer aldı.
Bir dönem sanat eğitmeni olarak Gelişim Atölyesinde görev
aldı. Şimdi de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim
bölümünde lisans eğitiminin son yılında. İşleri Natama ve Bant
Mag’de yayınlandı. Diploma projesini hazırlanırken bir yandan
da freelance olarak illüstrasyon yapmaya devam ediyor.

Born in 1989, Ankara, she made associate-degree in the
Department of Stage Design and Costumes, taking part in
various exhibitions. She worked as an art instructor in Gelişim
Atölyesi for a certain period. Now, she is a senior in Mimar
Sinan Fine Arts University Department of Painting. Her works
were published in Natama and Bant Mag magazines. As
wells as preparing a diploma project, she continues to make
illustrations as freelance.

1988’de Ankara’da doğdu, Dokuz Eylül Üniversitesi, Grafik
Tasarım bölümünden bu sene mezun oldu, bir kaç yıldır da
freelance illüstrasyonlar yapıyor. Sabit Fikir, Bant Mag gibi
dergilere illüstrasyon çizmeye devam ediyor.

Born in 1988, Ankara, he graduated from Dokuz Eylül
University Department of Graphic Design, making illustrations
for a couple of years. He continues to make drawings in such
magazines as Sabit Fikir and Bant Mag magazines.

1990 yılında Balıkesir'de doğdu. Ortaöğretimi Balıkesir'de
tamamladıktan sonra sanat tarihi alanında lisans eğitimi
almak için bir süre Çanakkale’de bulundu ancak hayatına
fotoğrafla devam etme kararı alıp İstanbul'a yerleşti. Burada
usta fotoğrafçı Muammer Yanmaz'dan temel ve ileri seviye
fotoğraf eğitimi aldı. Balıkesir Güzel Sanatlar Galerisi’nde
'yabancı' isimli kişisel bir sergi açtı. Şuanda bir yandan felsefe
eğitimi alıp, bir yandan da doğum, düğün, sokak fotoğrafçılığı
ve projelerindeki çalışmalarına devam etmekte.

Born in 1990, Balıkesir, she resided in Çanakkale for a while
to get her graduate degree in the field of art history after
completing her secondary education, however; she decided to
continue her life taking photos, and settled in İstanbul. She was
trained by Muammer Yanmaz, a master photographer, on basic
and advanced photography. She opened a personal exhibition
called "alien" in the Gallery of Fine Arts in Balıkesir. She is
currently working in the projects like birth, wedding, and street
photography as well as taking a degree in philosophy.
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SANAL'DA ÖNE ÇIKANLAR
THE OUTSTANDINGS ON THE VIRTUAL
TELMO PIEPER
ÇOCUKLUĞA DÖNÜŞ

BACK TO CHILDHOOD

Hollandalı sanatçı Telmo Pieper, küçükken yaptığı basit
resimleri foto-realistik çalışmalar haline getirdi. 1989
doğumlu sanatçının ‘Kiddie Arts’ adını verdiği çalışmada, 4
yaşındayken çizdiği salyangozun, arının, arabanın ve diğer
resimlerin yeni halleri yer alıyor.

Telmo Pieper, a Dutch artist, has brought the simple
pictures he did during his childhood into photo-realistic
works. Born in 1989, the artist offers the new states of
snail, bee, car, and other pictures he drew when he was at
the age of 4 in his work named "Kiddie Arts".
www.telmopieper.com

AXEL DE STAMPA
HAREKETLİ BİNALAR

MOVING BUILDINGS

Mimar Axel de Stampa modern yapılara başka bir
gözle bakmak istemiş. Çeşitli mimari yapıları bilgisayar
programları ile parçalara ayırarak hareketli hale getirmiş
ve bu hareketli binaları gif formatında yayınlamış. Mimar
belki modern yapılar ile dalga geçmiş, belki de yalnızca
oyun oynamak istemiş.

Architect Axel de Stampa has tried to see the modern
buildings from a different perspective. Separating the
various architectural structures into the pieces and
rendering them movable, the artist published these
movable buildings in gif format. Maybe, he just mocked at
the modern buildings; maybe he wanted to play.
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JESSİCA TREMP
ATOMİK DURUMLAR
Genelde doğada kurmaca fotoğraflar çeken Jessica Tremp
isimli fotoğrafçı bu kez iç mekanda moda fotoğrafları
çekmiş. Fotoğraflarda renk uyumluluğu ile birlikte kıyafet
ve fon arasındaki uyumluluk da dikkat çekiyor. Modeller ise
fotoğrafçının farkında değilmiş gibi mutlu.

ATOMIC OCCASIONS
Taking fictional photographer in nature generally, Jessica
Tremp, the photographer, has taken indoor fashion
photography. Together with the colour harmony, the
harmony between clothing and background is also
remarkable. Models are happy as if they were not aware of
the photographer.
www.jessicatremp.com

JUSTIN PLUNKETT
ESRARENGİZ YAPILAR
Ben asla bir fotoğrafçı değilim diyen tasarımcı Justin
Plunkett illustrasyon konusundaki ustalığını fotoğrafik
görseller üretme konusunda da göstermiş. Plunkett
çeşitli bilgisayar programları ile ıssız ve tuhaf mekanlar
tasarlamış.

MYSTERIOUS STRUCTURES
Saying," On no account am I a photographer, Justin
Plunkett, the designer, has shown his skill in producing
images on the subject of illustration. Plunkett has
designed desolate and strange places by means of various
computer programs.
www.justinplunkett.com
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AHMET DOĞU İPEK
"SANATIN KİFAYETSİZ KALDIĞI ZAMANLAR VARDIR"
"THERE ARE TIMES WHEN THE ART IS POWERLESS"
Şener Yılmaz Aslan
sener.aslan@gmail.com

Öncelikle Ahmet Doğu İpek’in hikâyesini kendisinden
öğrenebilir miyiz? Senin için sanata adım atma süreci
nasıl başladı, şu an umduğun gibi gidiyor mu? Yoksa
“Nereden girdik bu işe?” diyor musun?
Sanata adım atma sürecini tek bir olayla açıklamak
mümkün değil sanırım. Çok klişedir ama sanat yapmak
genellikle çocuklukta oynayarak, bir şeyleri dönüştürerek
başlanan bir süreç. Doğduğum ve yetiştiğim yerde insanlar
her şeyini kendileri yapardı; evini, giysilerini, yolunu,
bahçesini, saçını, halısını… Yakınlarda bir yerde sizden
bağımsız, sizin için ürünler üreten, bunları size satan bir
endüstri olmadığından, herkes kendi ihtiyacını karşılamak
konusunda tecrübe ve beceri sahibi olmak zorundaydı.
Herkes her işi yapmanın yanında en az bir durum ya da
konu hakkında da kendini yetiştirir, usta olurdu. Tecrübe
ve bilginizin yetmediği spesifik durumlarda bu ustalar
devreye girerdi. Örneğin bir evi duvar ustalarıyla birlikte
yükseltebilirsiniz ama çatısını örmek için böyle bir ustaya
ihtiyaç duyulur, ahşap doğrama için başka, sıvası için de
başka ustaya.
İşte tam da böyle bir yerde, bunları izleyerek ve buna yer
yer dahil olarak büyüdüm. “Hayatımın bundan sonrasını
sanat üreterek geçireceğim” dediğim bir kırılma noktası
da yok. Bu 'sanata adım atma' halini hayatımın geri kalanı
için stratejik bir karar alarak değil, güdüsel olarak bir ara
yapmışım, hatırlamıyorum : )
Nitekim küçüklüğümden beri çizim ve üç boyutlu nesneler
üzerine kafa yorduğumu hatırlıyorum ancak ciddi anlamda
bu konuya eğilmem lise zamanlarıma denk geliyor. Sonra
üniversitede aldığım sanat eğitimi, üniversite sonrası
kafa karışıklıkları, çeşitli karşılaşmalar, farklı atölyelerle
ve kişilerle tanışmalar, kitaplar, okumalar, filmler, en
çok da yukarıda anlattığım çocukluğuma ait tanıklıklar,
yaşanmışlıklar…
Şu an yaptığım işten memnunum tabii ki. Aksini söylemem
şımarıklık olur herhalde.
Çalışmalarını şuan nerede yürütüyorsun, kendine ait bir
atölyen var mı?
Şu an Beyoğlu, Aynalıçeşme’deki ev-atölyemde
çalışıyorum. Atölyem bildiğimiz anlamdaki ressam/sanatçı
atölyelerine pek benzemiyor, küçük bir atölye burası. Evin
15 m2’lik küçük bir odasını atölyeye çevirdim. Çalıştığım
alanın küçük olması daha rahat kontrol etmemi, o da
konsantrasyonumu sağlıyor. Küçük eskizler ve karalamalar
dışında duvarda çalışıyorum. Teknik olarak bir iş bitmeden
diğerine pek geçemiyorum, kafam karışıyor, çok nadiren
aynı anda iki işi yaptığım oluyor. Tek bir duvar bana
yeterli olduğundan da dışarıda ayrıca bir atölye tutmaya
gerek duymadım. İleride yaptığım işlere ve ihtiyaçlara
bağlı olarak mekanı büyütebilir ya da başka bir yere
taşıyabilirim tabii.

Ahmet Doğu İpek
Fotoğraf / Photography : Sevil Tunaboylu

Yani küçük bir atölyede sadece bir resimle aylarca
boğuşuyorum denilebilir. Eş zamanlı başlayan gerçek
bir inşaatın resim bitmeden bittiğine tanık oldum. Her
şey kafamdaki görseli çok kaba hatlarıyla betimleyen,
bazen 4-5 çizgiden oluşan kılavuz bir eskizi oluşturmakla
başlıyor. Onun dışındaki her şey resmi işlediğim kağıdın
yüzeyinde ve biraz da doğaçlama ilerliyor.
Resim bir evreden sonra nasıl ilerleyeceğine neredeyse
kendisi karar veriyor. Çizeceğim bir yapının nasıl olması
gerektiğine ondan önce çizdiğim yapının kendisi kılavuz
oluyor, ona da bir önceki yapı. Yeni yapacağım da
sonrakiler için altlık oluşturuyor. Hal böyle olunca ilk
çizdiğim öğeyi, kubbeli yapılardaki kilit taşına benzetmek
yanlış olmaz. Diğer tüm yapıları ve her şeyi onun etrafına

örüyor, hepsini bu odak üzerine örgütlüyorum. İşte tam
bu noktada iş bir ‘oyuna’ dönüşüyor. Konsantrasyonumu
da bu oyun sağlıyor. Sonsuz bilinmeyenli ama kurallarını
da kendinizin koyduğu bir oyun :) Ha bir de gece çalışmak,
kahve ve müzik.
Eserlerinde siyahtan başka bir renk kullanmıyorsun,
bunun nedeni nedir? Bu yalnızca teknik bir tercih olmasa
gerek.
Eğer kompozisyonunuz distopik geleceğe dair karamsar
bir dünya betimliyorsa burada kullanacağınız rengin nasıl
bir renk olması gerektiğini açıkçası bilmiyorum.
Önceden renk kullandığım işlerim var ancak bir süredir,
özellikle de “Building Porn” özelinde sadece siyah boyayla

“Building Porn” serisi izlemesi bile zaman alan çok
detaylı işlerden oluşuyor. Bu eserlerinin üretiminde
konsantrasyonunu nasıl sağlıyorsun?
“Building Porn” serisi üzerinde en çok çalıştığım, en kafa
yorduğum ve çok fazla emek gerektiren işlerimden
biri oldu. Bir resmin bitmesi iki, bazen üç ayı buluyor.

Ahmet Doğu İpek, Dilsizlik
Her biri/ Each; 21x13 cm, Kağıt üzerine kurşunkalem, Pencil on paper 2006-2010
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Ahmet Doğu İpek, Building Porn- 7
Kağıt üzerine suluboya/ Watercolor on paper , 100x120cm, 2012

çalışıyorum. Bu seri için, siyahın, kafamda kurguladıklarımı
diğer her renkten daha iyi ifade ettiğini düşünüyorum.
Teknik olarak da işimi kolaylaştırıyor diyebilirim, beyaz
bir kağıt ve siyah bir boya, bu kadar. Bu aslında yukarıda
anlattığım çalışma şeklimle de alakalı. İşlerimdeki
renksizlik, tüm bildiklerimi ve verilerimi form olarak
çizgiye, renk olarak da siyaha indirgeyip neredeyse sıfır
noktasına çekip buradan sadece siyah bir çizgi ile yeniden
inşa etme fikrinden kaynaklanıyor.
Son dönemde yapılaşma, kentleşme, metropol
yaşamı üzerine yoğun bir sanat bombardımanı var, ne
düşünüyorsun bu konuda? Bunun etkili bir sebebi olmalı.
Bunu bir yere kadar anlayabiliyorum. Daha doğrusu
sanatçıların bu konuya kayıtsız kalmasını bekleyemeyiz
ama sanatçı bu konuyu işlerken kendini nasıl
konumlandırıyor, ona bakmakta fayda var. Üretilen sanatın
günlük hayata nüfuz edip tesir etmesi yıllar alabilir, bunun
için iş işten geçmiş olabilir…
Bahsettiğimiz konu entelektüel bir konuşmanın ya da
mimari bir estetiğin konusu olmaktan çoktan çıktı. Mevzu
artık çok fazla maruz kaldığımız, direkt günlük hayatımızı
etkileyen, hatta bir üst sokağımızda gerçekleşen bir yıkıma
dönüşmüş durumda. Hal böyle iken bunun sanatı nasıl
yapılır emin değilim. Ancak sanatın imkânları kullanılarak
bir söylem geliştirilebilir. “Ekümenopolis” filmi bunun iyi bir
örneği idi.
Düşün ki karşınızda sadece yıkımla meşgul bir canavar var,
ancak yıkarak büyüyebiliyor. Onu nasıl vazgeçirebilirsin,
nasıl sakinleştirebilirsin, ne anlatabilirsin? Onu
ilgilendirmiyorsun. Kaldı ki seni dinlemiyor zaten…
Sanatın kifayetsiz kaldığı zamanlar vardır: Sanat bir şeyi

öncelese dahi bunun üzerine etkisi olmayabilir. Orta Doğu
ve Filistin konusu üzerine en çok kafa yoran, düşünce
geliştiren, henüz bu bir sorun değilken bile öngörüde
bulunan Edward Said'in -sembolik de olsa- İsrail tankına
karşı taşı eline alması bunun en iyi örneğidir.
Bu konudaki her türlü direnişi haklı buluyorum ve
savunuyorum. Ama yine de bir sanatçıda iştah
uyandırmaya müsait bu konu hakkında nefsimize hâkim
olmak ve daha insani refleksler gösterme taraftarıyım.
Tabii konunun bir de manipülatif kısmı var. Belki de
seninle aynı sanat eğitimi almış bir grup insan da
sanatın imkanlarını kullanarak bu canavarı sevimli, şirin
göstermenin derdinde. Bu canavarla hasbelkader yolun
kesişse, ilk intiba onun insanoğlunun en kadim dostu
olduğu yönünde olabilir!
Yurtdışında da sergilere katılma fırsatın oldu,
Türkiye’deki sanat çevreleri ile karşılaştırdığında ne gibi
farklılıklar görüyorsun?
Genel anlamda sanat çevrelerini etkileyen tarihi,
coğrafi, politik vb. o kadar çok değişken var ki bunları
birbiriyle karşılaştırmak doğru değil diye düşünüyorum.
Diğer yandan sanat çevresinin hangi unsurunu
değerlendireceğinize göre de cevap tamamen değişebilir:
Sanatçıların üretim şartları mı, özel sektörün desteği
mi, devletin kültür sanat politikaları mı?.. Liste daha da
uzayabilir. Yurt dışındaki sanatçıların üretim alanlarına
maalesef çok tanık olamadım ama şu ana dek sahip
olduğum deneyimlerden tek söyleyebileceğim en azından
Avrupa ve Amerika’da, bilim ya da akademide olduğu
gibi sanat alanında da daha çok üretim desteği olduğu.
Maalesef sadece sanat alanında değil, her konuda hep
geriden takip etmek bu ülkenin kamburu.
Bizim ülkemizde sanatçılar kendi kendilerini yetiştiriyor.

Bu iyi bir şey de olabilir gerçi, emin değilim ama herkesin
arabayla gittiği bir yere yürüyerek gittiğinizi düşünün.
Yolda başınıza çok spesifik bir olay gelmediyse ve bu
yolculuğunuzu anlamlı kılmadıysa sadece yürümüş
olursunuz. Yorgunluğunuzla kalırsınız.
Sanatorium Galeri ile çalışmaya nasıl başladın? Bir
galeri ile çalışmanın sanatçı için avantajları nelerdir
sence?
Sanatorium’la iki senedir, 2012’den bu yana çalışıyorum.
Sanatorium daha deneysel işler sergileyen, aynı zamanda
üreten bir sanatçı inisiyatifinden galeriye dönüşen genç
bir galeri. Ben de tam bu dönüşüm sürecinde dahil oldum.
Birlikte yol almak, birlikte çalışmak hatta birlikte büyümek
gibi bir deneyimim oldu. Bunu kıymetli buluyorum. Bu
konuda şanslı sayılırım.
Tek galeri deneyimim bu olduğu için genelleme yapmam
belki doğru olmaz ama bir galeriyle çalışmak özellikle bu
işe yeni başlayanlar için biraz da kaçınılmaz gibi görünüyor.
Çünkü okuldan mezun olduktan sonra size yol gösterecek,
işlerinizi sergileyecek, uluslararası ya da yerel küratör,
kurum temsilcisi ve koleksiyoner grubuna tanıtacak bir
aracı gerekli oluyor. Eğer sanat dışında bir yoldan para
kazanmıyorsanız bu bir zorunluluk halini alabiliyor.
Teşekkürler...
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Ahmet Doğu İpek, Building Porn- 9
Kağıt üzerine suluboya / Watercolor on paper, 110x200cm, 2013

First, Could Ahmet Doğu İpek himself tell us his story?
How did the process of stepping-into-the-art start for
you, is it on the rails at the moment as you predicted? Or
else do you say “Is it a sad state of affairs for me now?"

various confrontations, meeting with different persons
and workshops, books, readings, movies, mostly the
testimonies and experience regarding my childhood as I
explained above, and ...

I guess it would not be probable to clarify the steppinginto-the art process with a single incident. It ıs a cliché, as
you recognize, but performing art is a process that starts
with playing and transforming something in childhood.
People would make everything for themselves in the city
where I was born; house, clothes, roads, gardens, hair,
carpets... Since there is no industry to provide you with
the production and sales of the products in the vicinity,
everybody had to have the skill and experience in meeting
their needs. As well as doing their jobs, everybody would
improve themselves on at least one subject or situation,
becoming craftsman. These masters would come into
the play where your experience could not be sufficient.
For example, you can erect a house with masons, but,
you also need another craftsman for roofing, another for
woodwork, and another for plaster.

Of course, I'm satisfied with what I am doing now. I
suppose it would be pertness to state otherwise.

I grew up in such a place where I would watch and partly be
included in these. There is also no breaking point for me
as saying "I'll spend my life hereafter producing art". This
"state of stepping-into-the-art" is not a strategic decision
for the rest of my life, I just made it as motivational, I
cannot remember now :)
Indeed, since my childhood, I remember pondering
drawings and three-dimensional objects, however, that I
seriously paid my attention to the subject coincided with
my high school years. An then the art education that I
received in the university, postgraduate confusion,

Ahmet Doğu İpek, İkinci Hasat V (detay/detail),
Kağıt üzerine kurşunkalem, Pencil on paper, 50x103 cm, 2014

Where are you performing your work currently, Do you
have any workshop belonging to you?

small studio for months. I witnessed to the completion of
a real building which started simultaneously before the
completion of the picture.
Everything starts with the forming a guide sketch
consisting of 4-5 lines that roughly describes the image
in my head. Everything except for this progresses on the
surface of the paper that I portrayed and with a little bit of
improvisation.

I am currently working at my home-studio in Aynalıçeşme,
Beyoğlu. My studio does have much resemblance to the
customary painter/artist studios; here is a small studio. I
turned a 15m2 room of the house into a studio. The smaller
the room I work in, the more I control myself, making my
attention be focused on. Apart from the small sketches
and scribbles, I work on the walls. Technically, I cannot
hunker down to a new work without completing one work, I
get confused and very rarely do two separate works at the
same time. Seeing that the one wall is sufficient for me, I
did not also need to rent a workshop outside.
Contingent on the needs and works that I will do in the
future, I can broaden the space or move somewhere else,
of course.

After a certain stage, the picture decides itself how to
progress. The structure itself that I previously drew
guides to the structure that I will draw as to how it should
be, and the previous one to this. The new works that I will
do forms a basis for the following. And yet, it would not
be false to compare the element that I drew first to the
keystone in the domed structures. I twist every structure
and everything around it, organizing all of these on this
focus. At this very point, the work turns into a "game". This
game ensures my concentration as well. A game with the
infinite unknowns but its rules are imposed by us :)
Oh, and also working at night, coffee and music
You don’t use any colour except for black in your works,
what is the reason for this? It should not be only a
technical choice.

"Building Porn" series is comprised of the detailed works
that take a long time to lookout. How can you achieve
concentration in the production of these works?

If your composition depicts a pessimistic world in
respect for the dystopian future, I frankly do not know
which colour should be used here.

"Building Porn" series was one of my works that I worked
on, pondered, and required a lot of labour. Completion
of a picture takes two, sometimes three months. That
is, it can be stated that I'm struggling with a picture in a

Previously, I had works on which I used colours, I only paint
black as very particular to "Building Porn". For this series,
I consider the black colour to represent better the thing
that I fictionalized in my head than any other colour.
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Ahmet Doğu İpek, İsimsiz
Tuval bezi üzerine suluboya/ Watercolor on canvas, 80x160 cm, 2014

I can say it makes my job easier technically; a sheet
of white paper and black paint, that's it. This actually
is related to the above-explained way I work. The
colourlessness in my works stems from the idea to rebuild with a black line by degrading all my knowledge and
information to a form of line, to black as a colour, almost
to the point of zero.
Recently, there is a heavy art bombardment on
construction, urbanization, metropolitan life, what do
you think about it? There should be an effective cause
of this.
I can understand this to a certain extent. More precisely,
we cannot expect artists to remain indifferent to this
issue, but it is useful to look at how the artist is positioning
itself when handling these issues. It may take years that
the produced art penetrates the daily life and influence on
it, and it may be too late for this…
The subject that we have been talking about has already
strayed from the topic of an intellectual conversation or
an architectural aesthetic. The subject has turned into a
situation that we are frequently exposed to, effects our
life, and even into a destruction that is taken place in our
adjacent neighbourhood. And yet, I am not pretty sure how
the art of this can be performed. However, a discourse
can be developed through using the art facilities.
"Ecumenopolis" movie was a good example for this.
Just think about it, there is a monster in front of you only
getting busy with destruction, however, it can grow by
breaking down. How can you dissuade it, how can you
calm it, and what can you tell it? You do not interest it.
Besides, it doesn't listen to you anyway… There are

Ahmet Doğu İpek, Keçiler (Aile fotoğrafı)
Kağıt üzerine kuruboya, Dry paint on paper 35x100cm, 2008

times when the art is powerless: Even if the art prioritizes
something, it would not effect on the other. Edward Said,
who had been pondering the Middle East and Palestinian
question, developed thinking, and predicted even in the
times when this problem did not exist, takes a stone in
hand- albeit symbolic- before the Israeli tanks which is the
best example of this.I acknowledge the resistance of all
kinds on this issue to be right and defend this. But, I'm of
opinion that we should get a grip ourselves and should no
show humanitarian reflexes on an appetizing subject for
an artist. Of course, the subject has also a manipulative
way. Having received art education same as you, a group
of people who have been seeking to show this monster as
nice and cute by utilizing the facilities of art. If your road
accidentally crosses with the road of the monster, the first
impression could be in a way that it is the oldest friend of
mankind
You have chances to participate in the overseas
exhibitions, what differences do you see in comparison
with the art circles in Turkey?
In general, there are so many historical, geographical,
political and so on factors affecting the art circles, I think
it would not be correct to compare them with each other.
On the other hand, the answer can be completely changed
depending on which art circle element will be assessed
by you; is it the production conditions of the artists, the
support of the private sector or art and cultural policies of
the state?.. The list may extend even more. Unfortunately,
even if I did not witness to the production of the foreign
artists, however, from the experience I had until now, the
only thing I can tell there is a lot of support in the Europe

and USA in the field of art as well as science and academia.
To our regret, lagging unceasingly behind is the hump of
this country not only in the field of art but also in every
subject. In our country, the artists cultivates themselves.
Perhaps, this could be a good thing though, but I am not
sure, just think that we walk on the road the others go by
car. If any specific event happens to you on the road and
this does not make your journey meaningful, this would be
only a walking. You would be left only with your fatigue.
How did you start working with Sanatorium Gallery?
What are the advantages of working with a gallery for
an artist in your opinion?
I've been working with Sanatorium for two years, since
2012. Sanatorium is a young gallery that shows more
experimental work and has been transformed from a
producing artist initiative. I was involved at the very time
when this conversion process was taken place. There has
been such an experiment as making headway together,
working together, and even growing together. I find this to
be precious. I must be kind of lucky in this regard.
It would not be right to generalize in that this is my only
gallery experience, but it seems somewhat inevitable
to work with a gallery especially for the newcomers
of this career. Because, after graduating from school,
you need a mediator in order to lead you, exhibit your
works, and introduce you to the group of international
or local curators, representatives of the institutions and
collectors. If you do not earn money through a way apart
from art, this can become a must.
Thank you...
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ERİNÇ SEYMEN
"MÜZİK BENİM EN ÖNEMLİ İLHAM KAYNAKLARIMDAN BİRİ"
"MUSIC IS ONE OF THE MOST IMPORTANT INSPIRATION SOURCES FOR ME"
Tuğçe Asya Yaldız

asyatugceyaldiz@gmail.com

Ülkemizde Çağdaş Sanat alanında
eserler veren sanatçılar arasında,
80 jenerasyonunun naif ama bir o
kadar da sivri, uç isimlerinden biri
Erinç Seymen.
Onu böyle tanıtmamın sebebi; şüphesiz ki yaptığı işler ve
hayatla 'alıp veremediği' şeylerin sürekliliğine duyduğu
heyecan. Onun işlerine baktığımda hissettiğim şeyse;
bazen bir tür sarsıntı, bazen kimliklerin 'öz' olarak ifade
edeceğim parçasıyla kurduğum bir çeşit etkileşim, bazen
rahatsızlık, bazen endişe, çoğu kez de vicdani bir tür
hesaplaşma.
"Seymen, 1980 yılında İstanbul'da doğmuş olup, 2006
yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Resim Bölümü’nden mezun olmuş ve 2010 yılında ise Yıldız
Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde Bob
Flanagan üzerine yazdığı tez ile yüksek lisansını
tamamlamıştır. Sanatçı, işlerinde bireysel konulardan
ziyade militarizm, cinsiyet kimliği, toplumsal cinsiyet,
cinsel yönelim kodları ve milliyetçilik gibi konular üzerinde
yoğunlaşmıştır. Ayrıca Siyahi, Kaos GL gibi dergilerde
yazdığı yazılarla da dikkat çekmektedir.

İstanbul'da, Helsinki'de ve Eindhoven’da kişisel sergiler
açan sanatçının katıldığı grup sergileri içinde ise “Along the
Gates of Urban” K&S Galerie Berlin (2004); “An Atlas of
Events”, Foundation Calouste Gulbenkian Lizbon (2007);
“I Myself am War!”, Open Space Viyana (2008); “İstanbul,
traversée”, Palais des Beaux Arts de Lille, Lille (2009);
“Ruh Halleri: Çığrından Çıkmış Bir Nesil”, Ecole Nationale
Superieure des Beaux-Arts Paris (2010) gibi sergiler yer
almaktadır."
Her türlü nefret söylemini, transfobiyi, ırkçı milliyetçiliği,
sınıfsal elitizmi sabote etme amacında olduğunu söyleyen
sanatçı, Türkiye'de süregelen çağdaş sanat pratiği
içerisinde "queer" bakışı da yansıttığı çalışmalarıyla
kendi tarzını harmanlamayı başarmış görünüyor. Bütün
bunların yanında kendini "queer" olarak tanımlamadığını
söyleyen sanatçı, kimliğinden ziyade işlerinin ön planda
olması gerektiğinin de altını çizmekte. Queer'i ise
sadece cinsel kimlik çatışmalarını değil aynı zamanda
sınıf mücadelelerini de içeren feminizm ile kardeş bir
disiplin olarak tanımlamakta. Ülkemizde eril bakışın
hakimiyetinden duyulan sıkıntıyı sıkça işlerinde yansıtan
ve böyle yönetilen bir ülkede aynı oranda milliyetçi
düşüncelerin de barındığını söyleyen sanatçı, sanat tarihi
yazımında da, bu düşüncenin aslında burjuvazinin tarihinin
yazılmasına sebebiyet verdiğinden söz etmekte.
Peki Erinç Seymen kendi kuşağı sanatçılar içerisinde
bizim için neden bu denli farklı bir yerde? Bunun nedeni
bence sahip olduğu -kendi tanımıyla- "norm dışı" ruhta
gizli. Böyle bir ruha sahip olmak sanırım müzikle de bu
denli iç içe olmaktan geçiyor. İşlerinde müziğin çok önemli
bir yer tuttuğunu ifade eden sanatçı,Slovenyalı sanatçı
ikilisi Son:DA ile üç ayrı ülkede yaptığı ve ses ile görüntü
manipülasyonuyla baskı, sansür ve aşırı milliyetçilik gibi
konuları irdeleyen performansların kaydından oluşan
“Bir Şiir İçin Performans” üçlemesi ile İstanbul Modern’in
kuruluşunun 10. yılı kapsamında hazırlanan ‘‘Çok Sesli’’ adlı
sergide de görsel sanatlar ve müzik ilişkisini irdeleyen
diğer sanatçılarla beraber yer alıyor. Sergi 27 Haziran 27 Kasım 2014 tarihleri arasında seyircisiyle buluşmaya
devam edecek diyor; sanatçıyla yaptığımız röportajı
sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Çalışmalarınız içerisinde müziğin önemli bir yer
tuttuğunu görüyoruz. Sizin için müzik nasıl bir ifade gücü
teşkil ediyor?
Müzik, üretimimin en büyük dilimi değil ama kişisel
sergilerimin belirleyicisi bir parçası. Yerleştirmenin
diğer öğeleri gibi müzik de sergi tecrübesini kökten
değiştirebilecek bir bileşen- misafir ağırlarken, ışığın ya da
oda ısısının misafirimizle geçireceğimiz zamanın kaderini
değiştirebileceğini biliriz. Bunun ötesinde müzik benim en
önemli ilham kaynaklarımdan biri. Scott Walker, müziğini,
yazdığı şiirlerden hareketle kurduğunu söylüyordu,
benim için de tersi geçerli; evet, bir yapıta başlarken
elimde kavramlar, imgeler, buluşlar oluyor ama yapıt nihai
formuna bazen müziğin yardımıyla kavuşuyor.
Türkiye'de görsel sanatlar ile müzik arasındaki
etkileşimin tarihsel sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz?

ERİNÇ SEYMEN
İKNA ODASI / PERSUASION ROOM, 2008
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas
100 x 70 cm, 39.37 x 27.56 inches
Sanatçının ve Rampa’nın izniyle

İstanbul Modern'de açılan "Çok sesli" sergisi bu soruya
verilebilecek cevaplardan biri, bana kalırsa önemli bir
teşebbüs. Bu gibi disiplinlerarası araştırmalar yapan
sergilerin artmasını çok isterim. Müzik ve görsel sanatlar
etkileşimini kurcalamak için başka yollar da mevcut, belki
daha serbest metinler çıkabilir.

Erinç Seymen
Fotoğraf/Photographer : Can Akgümüş

"Sevdiğim bir sanatçı üzerine
bir müzikoloğun ya da bir müzik
tutkununun yazması beni çok
heyecanlandırırdı."
Mesela Murat Morova'nın sanatı hangi bestecilerle
ilişkilendirilebilir? Tersini düşünürsek, Mehmet Can
Özer'in Mehmet Siyah Kalem'in resimlerinden hareketle
ortaya çıkardığı "Siyah Kalem Dansı" isimli büyüleyici bir
bestesi var. Türkiye'de (müzik alanında) buna benzer çok
sayıda örnek olduğundan şüpheliyim ama yine de bir yapıtı
başka bir disiplinde üretilmiş yapıtla bağıntılandırmak için
sanatçının doğrudan refaranslar vermesi gerektiğini de
düşünmüyorum. Beden politikalarına odaklanan bir sanatçı
üzerine bir tıp insanı da yazı yazma cüretini gösterebilmeli.
Ünlü bir müzisyen olarak dünyaya gelseydiniz kim olmak
isterdiniz? Neden?
Kesinlikle Alfred Schnittke. Hem çok tanıdık, hem de son
derece yabancı- Klasik Batı Müziği tarihini yutup karanlık
ve parlak taşlar halinde kusan bir Gargantua gibi. Başka
hiçbir besteciyle kolay kolay karşılaştırılamayacak, özgün
bir teatralliği var. Avant-garde müziğin güçlü kurumlar ve
hamiler tarafından desteklendiği Batı Avrupa'dan bile onun
kadar tuhafı çıkmadı ki, Rusya'dan böyle bir figür çıkmış
olması hepten şaşırtıcı. İçinde yetiştiği müzikal iklimin
muhafazakarlığına direnmiş olmasının yanında polistilizmi
bu kadar uçlara götürüp olgunluğunu koruyabilmiş çok az
besteci vardır.
İşitsel anlamda tüketmekten en keyif aldığınız tarzlar
nelerdir?
Bugünlerde en sık dinlediğim besteciler arasında Ben
Frost, Rima Khcheich, Venetian Snares ve Toivo Tulev
olduğunu söylemekle yetineyim.
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ERİNÇ SEYMEN
KLİNİKTE BİR GÜN / A DAY AT CLINIC, 2009
Kağıt üzerine mürekkepli kalem / Ink pen on paper
92 x 70 cm, 36.22 x 27.56 inches
Sanatçının ve Rampa’nın izniyle
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Kendi ürettiğiniz müzik hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Öncelikle söylemeliyim ki, 7-8 yıldır sadece görsel
yapıtlarıma cevap veren/eşlik eden işitsel ürünler
veriyorum. Uzun süre tek başıma müzik ürettim ancak artık
sadece Murat Balcı'yla ortaklaşa üretiyorum. Müziğimiz
için bir görsel yapıtı veya o yapıtta baskın olan bir kavramı
çıkış noktası olarak seçiyor, sonra bu kavramlara uygun
tınıları arıyoruz. Burada "görselden işitsele tercüme"den
ziyade son derece öznel soyutlamalardan bahsediyorum
elbette, kimi izleyicilerin kullandığımız sesler ile görsel
yapıt arasında bağlantı kurmakta zorlanabileceğinin
farkındayız. Dijital ortamda işleyip üst üste bindirdiğimiz
akustik sesler aracılığıyla armonik bütünlükten ziyade
tını kolajları oluşturmanın peşindeyiz. Tını kolajı diyorum
çünkü "kompozisyon" terimi yaptığımız şeyi tam manasıyla
karşılıyor mu, emin değilim. Bu kayıtlarda büyük inişler
çıkışlar yok, daha çok, sonsuz kadar devam edebilecek ses
kütlelerinden kesitler gibiler.
Sizce Türkiye'deki sanat yazımının en büyük eksiği
nedir?
Sanatçılar üzerine -çoğunlukla- sergiler vesilesiyle
yazı yazılmasından şikayetçiyim doğrusu. Mesela
karşılaştırmalı ve geriye dönük yazıların çoğalmasını
arzu ediyorum. Emek sömürüsü farklı nesillere ait, farklı
kentlerde yaşayan ve üreten sanatçılar tarafından nasıl
ele alınmış? Edebi referanslar kullananan sanatçılar
arasında ne gibi yaklaşım ayrışmaları ve ortaklıklar var?
Toplumsal cinsiyet sanatçıların malzeme seçimlerine nasıl
yansıyor? Bu gibi incelemelere girişmek için sanatçıların,
değil periyodik olarak sergi açmaları, hayatta olmaları
dahi gerekmiyor. Böyle metinler hiç yazılmıyor değil ama
sayıları, üretilen yapıtların sayısıyla kıyaslandığında
hayli düşük. Bu noktada sanat eleştirmenlerinin ve sanat
tarihçilerinin kurumlar ve yayınlarca yeterli derecede
desteklenmediğini ve hayatlarını idame ettirmek için
zamanlarının çoğunu kaplayan işlerde çalışmak zorunda
kaldıklarını da hesaba katmak gerekiyor şüphesiz, ancak
internet çağında olduğumuz göz önünde bulundurulursa,
metinlerini basit bir blog ve sosyal medya aracılığıyla
okuyucuyla buluşturmak bakımından da avantajlılar.
Bu avantajın yakın gelecekte daha etkili biçimde
kullanılacağını ümit ediyorum.
Kendi sanatınızı tanımlarken "bir tür kumar" demiştiniz;
nedir kumara benzettiğiniz yanı?
Akademide bize öğretilen (çok sert bulunacaksa, hadi,
"öğütlenen" diyelim) şuydu: bir ressam "kendini bulmak"
için uzun zaman uğraşıp didinir, çeşitli deneyler yapar,
nihayet, onun imzasına dönüşecek bir formülde karar
kılar ve bu formülden kolay kolay vazgeçmez. Sanatında
yeni formüller ve buluşlar sayesinde gerçekleşecek
değişimlerse on yıllara yayılmalıdır. Bu, bir sanatçının
benimseyebileceği bir tavır olabilir, itirazım yok. Ömrü
boyunca aynı formüle sadık kalmış ve hayranı olduğum
sanatçılar var. Ama her sanatçının bu tavrı benimsemesini
bekleyemeyiz. Ben izleyicinin takdirini kazandığımı
hissettiğim bir alana çakılı kalmayı değil, hem malzeme
hem de üslup bakımından elimden geldiğince çok sayıda
deney yapmak ve risk almak istiyorum. Sık sık yer
değiştirmek, izleyiciyi yitirmek ve ilgisini zorlamak gibi
riskler taşıyor, "kumar" diye isimlendirilebilecek hususiyet
bu. Kumar oynamazsam, sanat üretme heyecanımı
kaybederim.
Bildiğimiz kadarıyla "vox populi" adında bir YouTube
kanalına sahipsiniz. Buradaki paylaşımlarınızda dikkat
ettiğiniz şeyler nelerdir?
Youtube, tıpkı milyonlarca insan gibi benim de müzik
keşfetmek için kullandığım en önemli kaynaklardan biri.
Hayranı olduğum bazı müzisyen ve bestecileri, sadece
albümlerini satın alarak değil yapıtlarını kanalıma
yükleyerek desteklemek istiyorum. Kanalımın öyle
binlerce takipçisi falan yok, yüklediğim parçalar da en
fazla birkaç yüz kez dinleniyor ama o müzisyenle birkaç
dinleyicinin tanışmasına sebep olmak bile benim için
yeterli bir kazanım.
Teşekkürler...
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Of the artists who work in the
field of Contemporary Art, Erinç
Seymen is one of the naive
yet pointed names of the 80's
generation.
The reason why I have introduced him in this way is
undoubtedly his works and his enthusiasm for the continuity
of the things on which "he fails to agree with" the life.
When looked at his works, what I feel is sometimes a kind
of tremor, sometimes a type of interaction which I set up
with the part of the identities that I will express as "self",
sometimes uncomfortableness, and mostly a heartsearching.
"Born in İstanbul in 1980, Seymen graduated from Mimar
Sinan University of Fine Arts, Department of Painting in
2006 and completed his master degree at Yıldız Technical
University, Faculty of Art and Design, writing up a thesis on
Bob Flanagan. The artist has mostly focused his attention
on militarism, gender identity, social gender, codes of sexual
orientation, and nationalism rather than individual subjects.
Moreover, He has been attracting a great deal of attention
with his articles in such magazines as Siyahi and KAOS GL.
Holding solo exhibitions in İstanbul, Helsinki and Eindhoven,
the artist has taken part in such group exhibitions as
“Along the Gates of Urban” K&S Galerie Berlin (2004); “An
Atlas of Events”, Foundation Calouste Gulbenkian Lisbon
(2007); “I Myself am War!”, Open Space Vienna (2008);
“İstanbul, traversée”, Palais des Beaux Arts de Lille, Lille
(2009); “Moods: A Generation in Complete Disorder”, Ecole
Nationale Superieure des Beaux-Arts Paris (2010)
Saying that he has the aim of sabotaging all kinds of hate
speech, transphobia, racist nationalism, class elitism, the
artist seems to have succeeded in blending his own style
with his works that also reflect the "queer" style within
the contemporary art practice ongoing in Turkey. Besides
all these, the artist, who defines himself no as a "queer",
highlights that his works, not his identity, should come to
the forefront, describing Queer as a fellow discipline with
feminism that includes not only sexual identity conflicts but
also the class struggle. Frequently reflecting the distress
experienced in our country out of the hegemony of the
masculine perspective in his works and saying that the
same proportion nationalistic feelings are hosted in such a
country governed in this way, the artist also stated that this
idea, in writing the art history as well, actually caused the
history of bourgeoisie to be written.
Well, why is Erinç Seymen in such a different place for us
among the other artists of same generation as him? In
my opinion, the reason for this -with his own definition- is
hidden in the "extracanonical" soul he has. Having such a
soul, I dare say, requires to be intertwined with the music.
Expressing the music play a great role in his works, the
artist takes place with a "Performance for a Poem" trilogy
comprised of the performances scrutinizing such subjects
as extreme nationalism and censorship, pressure with sound
and visual manipulation that he had performed in three
different countries with Slovenian artist duo son:DA in an
exhibition named "Plurivocality" which was prepared within
the scope of the 10th foundation anniversary of İstanbul
Modern, along with the other artists questioning the
relationship between the music and the visual arts. Saying
that the exhibition will continue to welcome the audience
between 27th June and 27th November 2014, we would like
to share the interview with you that we’ve made with the
artist.
We see that the music holds a very significant place in
your works. How does music constitute an expression
power for you?
Music is not the biggest portion of my production but a
decisive part of my solo exhibitions. As the other elements

ERİNÇ SEYMEN
VATANSEVER / PATRIOT, 2009
Kağıt üzerine mürekkepli kalem / Ink pen on paper
76 x 56 cm, 29.92 x 22.05 inches
Sanatçının ve Rampa’nın izniyle
Fotoğraf / Photographer: Can Akgümüş

of the placement, music is a component that can change
the exhibition experience radically as well- when hosting a
guest, we know the light and room temperature will change
the fate of time we will share with the guest. Furthermore,
music is one of the most important inspiration sources for
me. Scott Walker was saying that he composed his music
based on the poems that he wrote, I have the exact opposite
situation; yes, when I start a work, I have concepts, images,
and inventions in my hands, however, it can reach its ultimate
form with the help of music.
How do you evaluate the historical process of the
interaction between visual arts and music?
One of the answers that can be given to this question is
"Plurivocality" exhibition held at Istanbul Contemporary,
seemingly an important undertaking. I would love the
increase the number of the exhibitions doing such
interdisciplinary researches. There are also other ways
to rake up the interaction between music and visual arts,
maybe more free texts will be available.

It would greatly excite me that a
musicologist or a devotee of music
writes on my favourite artist.
For example, which composers can be associated with the
art of Murat Morova? If we consider the opposite, Mehmet
Can Özer has a fascinating composition named "Siyah
Kalem Dansı” that he brought out based on the paintings
of Mehmed Siyah Kalem. I doubt that there are so many
samples (in music) similar to these in Turkey, however,
I don't think at any rate that the artists needs to give
direct references in order to associate a work with a work
produced in another discipline. A physician can also presume
to write on an artist focused on the body policies.
If you were born into the world as a famous musician, who
would you like to be? Why?
Alfred Schnittke, definitely. Very familiar yet so stranger - as
a Gargantuan that swallows the History of Western Classical
Music and vomits these in the forms of dark and bright
stones. He has a unique theatricality that cannot easily be
confused with any other composer. It is quite surprising that
a figure like him emerged in Russia, even though someone
as unusual as him did not show up in Western Europe where
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ERİNÇ SEYMEN
SERVA EX MACHINA, 2010
Kağıt üzerine mürekkepli kalem / Ink pen on paper
63 x 88 cm, 24.8 x 34.65 inches
Sanatçının ve Rampa’nın izniyle
Fotoğraf / Photographer: Can Akgümüş

avant-garde music was supported by the strong institutions
and protectors. Besides resisting the conservatism of the
musical climate in which he grown up, he was one of the few
composers to convey the polystylism up to these endpoints
and could protect it.
What do you enjoy most about the styles in terms of aural
sense?
It would be sufficient to say Ben Frost, Rima Khcheich,
Venetian Snares, and Toivo Tulev were among my favourite
composers in these days.
What can you say about the music that you produce?
First of all, I've been offering aural products to only answer/
accompany my visual works for 7-8 years. I produced music
on my own for a long time, but I am currently producing
jointly with Mural Balcı. Using a visual work or predominant
concept within that work as a base at first, we search the
sounds compatible with these concepts. Here, what I've
been talking about is the highly subjective abstraction
rather than "translation from visual to auditory", we are
aware that some audience will have difficulty in establishing
a connection between the visual work and the sounds we
have used. Through the acoustic sound that we have handled
and overlapped in the digital, we are seeking to create
sound collages rather than the harmonic coherence. I’m
saying sound collage, because, I am not pretty sure whether
"composition" word matches up to what we have been

doing to the full. There has no major ups and downs in this
recordings, just like sections of the mass of sound that can
continue to the end of time.
What is the biggest deficiency in art writing according to
you?
I feel uncomfortable with the articles on -mostly- artists on
the occasion of the exhibitions. For example, what I want is
the proliferation of comparative and retrospective articles.
How was labour exploitation dealt with by the artists who
were residing in different cities and belonging to different
generations? What kinds of approach dissimilation and
affiliates were there between the artists using literary
references? How does social gender reflect in the artists’
choices? Artists do not have to be alive to proceed to these
kinds of undertakings, let alone holding an exhibition. It
doesn't mean these kinds of articles are not written, but
very low compared with the number of the works produced.
At this point, beyond any doubt, we should consider that the
critics and art historians are not sufficiently supported by
the institutions and they have to work in the jobs covering
most of their time in order to keep their head above water,
however, when we take into account that we are in the
internet era, they are also advantageous in that they can
transmit the articles to the reader via a simple blog or social
media. I hope this advantage will be more effectively utilized
in the near future.
When you define your art, you say, "a kind of gambling;
which side do you compare to gambling?

What taught us in the academy (if it comes so strict, let's say
"exhorted") is: a painter struggles and strains for a long time
to "find himself or herself", conducts various experiments,
and finally, decides on a formula that will transform into
his or her signature and do not easily give up this formula.
The changes to be realized thanks to the new formula and
inventions should extend to tens of years. This could be an
attitude that can be adopted by an artist, I have no objection.
There are artists, which I admire, that stuck to the same
formula for life. However, we cannot expect from every
artist to adopt this attitude. I want to take risk and perform
many experiments as much as I can in terms of both style
and material, not to be rooted to a place where I feel gaining
appreciation of my audience. Moving frequently carries
risks like losing the audience and forcing their interest,
which is a feature that can be termed as "gambling". If I do
not gamble, I lose my enthusiasm for producing art.
As far as we know, you have a YouTube channel named
"vox populi". What do you take note of the things you
share here?
Just like millions of people, I also use YouTube in order to
discovery music as one of the most important sources. I
want to support the musicians and composers that I am of
not only by buying their albums but by sharing their works,
uploading my channel. There are not thousands of followers
of my channel, the pieces that I uploaded are listened by a
few listeners, but it is a sufficient achievement for me to
cause a few listeners to discuss.

Thank you....
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VARVARA

SÜNGERE BELGESEL
TOWARDS SPONGE DOCUMENTARY
Deniz Tarsus

dentarsus@gmail.com

Arkadaşının ölümü süngerden,
denizden. Kendisi de vurgun yiyip
sakat kalabilir ya da ölebilirdi.
Süngerciler, eskiden denizde yatıp
kalkarken, tekneden limana adım
atmazken artık toprağa bağlı
yaşıyorlar. Bahçe bakıp sebze
ekiyorlar, ağaç büyütüyorlar.
Ancak hala denize aşıklar. “Deniz
nasıl?” dediğimizde derin nefesler
çekip uzaklara dalıyor kimi. “Deniz
başka güzel” diyebiliyor belki. Kaç
arkadaşını kurban verdiğini hesap
edemese de, deniz gene de güzel
o adama. Gözleri başka bakıyor
geçmişe döndüğünde.

söylediğine göre elleri kolları hep parçalanıyor, zor iş. 4
ayın sonunda ben okuyacağım diyip tekneden kaçıyor
amcam. Bunca çileli çalışmaya göre bu yaşlı adamlar nasıl
kuvvetliler, çocuk gibi de enerji dolular, şaşırmamak güç.
Üç dönem var süngercilikte. (Meyarizma)Mermer Devri,
Forma Dalgıçlığı, Kankava Tekne dönemi. Forma dalgıçlığı
en tehlikelisi. Astronot kıyafeti gibi, herkesin aşina olduğu
bu forma içinde belli başlı teçhizatlar mevcut. Bunlardan
biri de, varvara. Varvara, kıyafetteki havayı tutan ya
da bırakan düğme, bir nevi sibop. Bu sayede su yüzüne
çıkmanı veya derinlere batmanı sağlıyor. Ancak varvarayı
boşladığın, unuttuğun anda formanın içine biriken hava
seni su yüzüne fırlatıp vurgun yemene, ölmene sebep
olabilir. Gebeşoğlu’nun anlattığına göre bu yüzden çok
fazla ölüm görmüşler. Peki bu kadar tehlikeye rağmen
neden bu işi yapmaya devam etmişler? Sanırım akla gelen
ilk ve belki de en önemli soru bu. Bodrum o dönemde çorak
arazi, bomboş. Sürgün yeri. İş yok, güç yok. Yol bile yok.
Gençler evlenmek ister. Düğün için, yeni ev için para lazım

Deniz Tarsus

Çok garip ritüelleri de var gün içinde, keyifle anlatıyorlar.
Sabah erkenden kalkılır, güverte temizlenir. Kahvaltıda
azıcık bisküvi yenir. Sonra sırayla dalmalar başlar. Akşama
kadar da toplanan süngerler güverteye serilir, kurumaya
bırakılır. Sünger çiğnenir, dışındaki siyah zar temizlenir.
Hele ki süngeri toplanıp çiğnedikleri kısmı röportaj

Babam, babamın babası, onun da babası Bodrumlu. Kaç
kuşaktır orada yaşıyoruz, bilmiyorum. Dedem zamanında
denizden çıkmazmış, babam ve amcam da öyle. Deniz
tutkusu onlardan bana geçmiş. Babam sünger avcılarından
hep bahsederdi. Garip meslek. Beni de tetikleyen kısım,
açıkçası babamın bu tutkusu oldu. Varvara için yollara
düşmeden evvel, kimlere gidebiliriz, ne konuşabiliriz
araştırdık. Sonra çekimlere başladık.
Karşımıza çıkan insanların çoğunun yaş aralığı ve sağlıkları
dikkatimi çekti. Hepsi 65-90 yaş aralığında. Ancak ne
kadar dinçler. Güçlü kuvvetliler, hele ki sünger dönemlerini
sorduğumuzda gözleri parlıyor. Nasıl keyifle anlattıklarını
tarif etmek zor. Bir yanda başka bir soru var. Çok yıpratıcı
iş. Hatta Şalapa Mehmet’le konuşurken amcamdan
bahsediyor bir yerde. Amcam okumak istemeyince dedem
sünger teknesine veriyor çalışsın diye. Şalapa Mehmet’e
emanet ediyor. Eti senin kemiği benim hesabı. Amcam
dört ay sünger teknesiyle gidiyor. Şalapa Mehmet’in

tabi. Sünger o dönemde çok kıymetli. Yunan tüccarlar
süngeri çok büyük meblağlara satıyorlar, getirisi çok.
Tüccarla %40-%50 oranında anlaşıyor süngerci. Daha ne
olsun. 5 defa sefere giden düğün parasını çıkarıyor. 5 defa
sefere giden ev inşa ediyor. Ölmezse…

esnasında o kadar keyifli anlatıyorlar ki, gülümsememek
elde değil. Bir de dalma kısmı var. Bir kişi günde 3 defa
dalıyor. Çok az yemek yemesi gerekiyor, gün boyu
diyetteler. Yemeği fazla kaçırırsan vurgun yeme ihtimalin
artıyor çünkü, tehlikeli. Teknedeki kompresör, balık
adama hortumla hava basıyor. Böylelikle dalgıç 40-50
metrelerde sünger avlayabiliyor. Bazıları 60-70 metreyi
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gördüğünü söylüyor. Çok eskiden çırılçıplak giriyorlar,
sonradan deniz gözlüğü, palet, mayo giyiliyor, işin yöntemi
bir miktar değişiyor. Görüştüğümüz sünger avcılarının
hepsi askerde balık adam olarak eğitim görmüş. Bu sayede
hayattalar. Şalapa Mehmet mesela, “Ben bütün balık
adam kitaplarını devirdim, okudum hep!” diyor. Oradan
öğrendikleri yöntemler sayesinde vurgun almıyorlar.
“Eğitimini almazsan, her meslek kadar tehlikeli,” diyip
sıradanlaştıranlar da var.
Süngercilik artık ölü meslek. Nedeni ise 1986-87 yıllarında
süngere gelen virüs. Denizde ne kadar sünger varsa
hepsini erittiğini anlatıyor süngerciler. Belki de bir nedeni
Kankava tekne. Trol teknelerin atası. Denizin dibini baştan
sona tarayan bir düzeneği var. Su dibinde ne kadar balık
yuvası, bitki örtüsü, vs. varsa hepsini yok ediyor. Denizin
de bir direnci var sonuçta. Virüsü getiren, güçlendiren
nedenlerden biri bu belki de, kimbilir.
Sonuç olarak belgeselin röportaj çekimleri bitti sayılır.
Kaba kurgusunu bitirdik, 15 dakika. Ancak filmde
sadece dialog ve röportaj olmamalı dedik ve ritmini
zenginleştirme kararı aldık. Dedik ki, seyirci bahsi geçen
olayları animasyonlarla izleyip takip edebilsin. Tabi asıl
amacım, belgeselin konuşan kafalardan ibaret olmaması.
Öylesi epeyce sıkıcı. Animasyon eklenirse izlenirliği,
kurgusu, ritmi ve görselliği güç kazanır. O yüzden post
prodüksiyon aşamasında çalışmalarımız devam ediyor.
Temmuz sonu birkaç çekim daha yapmak için Kalimnos
Adası’nı ziyaret edeceğim. Orada faal çalışan sünger
dükkanlarının olduğunu öğrendik. Ulaştığımız birkaç
süngerciyle daha röportaj yapıp çekimleri sonlandıracağız
ve animasyon eklendikten sonra belgeseli bitireceğiz.

The death of his friend came from
sponge, the sea. He himself could
become permanently disabled or die
from the bends. While the spongedivers lived and breathed sea and
did not take a shore from the boats
in the days of old, they are obliged to
live on soil now, gardening, cultivating
and planting. However, they are still
the sea lovers. When we ask "How
is the sea", some of them take deep
breathes, being lost in thoughts. "Sea
is beyond comparison" replied he, for
all I know. Although he did not reckon
he lost how many friends to the sea,
the sea still cuts a fine figure for that
man. When he looked into the past,
his eyes was bright with desire.
My father, my father’s father and his father's father
were from Bodrum. We have been living there for many
generations. My grandfather was into the sea, so were my
father and uncle. My passion for the sea was handed over
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from them to me. My father used to tell of the spongers.
What triggered me off was this passion of my father.
Before falling into the road for Varvara, we investigated
that to whom we could go and on what we could talk. Then
the shooting began.

The age range and the healthiness of the people caught my
attention, within the range between 65 and 90, however;
how much vigorous, strong they were, above all, their eyes
were glowing when we asked about the sponge periods.
Their pleasure of telling us is very hard to describe. On
one side there is another question; very stressful job.
Moreover, when we were talking with Mehmet the Shallop,
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he mentioned my uncle at some point. When my uncle did
not want to go to school, my grandfather gave him to the
sponge boat, entrusting him to Mehmet the Shallop with
the thought of being as rough as he would want with him,
so that he would work therein. My uncle set sail on that
sponge boat for four months. According to the accounts
of Mehmet the Shallop, his arms and hands got injured,
though job. At the end of the 4th month, saying that he
wanted to go to school, my uncle run away from the boat.
It is hard not to be surprised how much strong and full of
energy like children these old men despite their enduring
work.
There are three periods in the sponge fishery; Marble Age,
Skafandra (Deep Sea Diving) and Kankava Boat age. Like
an astronaut suit, Skafandra was the most dangerous,
including certain equipment with which everybody was
familiar. Varvara, one of these equipment, is kind of a
valve, holding and releasing the air. The deep submersion
and surfacing are ensured by means of this. The air
accumulated in varvara, when you neglect and forget it,
could lead you to die from the bends, throwing up to the
surface. According to the accounts of Gebeşoğlu, they
saw too many death incidents. So, what did they continue
to do this job, despite so much danger? I think this is the
first and the most important question that comes to
mind. Bodrum, the place of exile, was bare and empty in
that period. No roads, jobs and power. The young people
want to get married and need money for wedding and
hose. Sponge was very valuable in that period. The greek
merchants sold the sponges, which is of high income, at a
premium. The sponge-diver agreed with the merchant at
a rate of 40%-50%. What do you want else? Someone
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to set sail five times compensates the wedding expenses.
Someone to set sail five times builds a house. If he doesn't
die…
They have so strange rituals, enjoying to tell; waking up
early in the morning, cleaning the deck, eating a little bit
of biscuits in breakfast, then diving in turns, laying the
sponges which have been collected during the day on the
deck, allowing them to dry. Sponges are squelched and
the enclosing black membrane is peeled off. Especially, he
was so enjoying to tell the part of squelching the sponge
by gathering that it would impossible not to smile. And
comes a diving part. One person dives thrice a day. He
must eat very little, so they are on a diet during the day.
When you overeat, the possibility of the bends rises. The
compressor on board pumps air to the diver through a
hose. Thus the diver can fish the sponge in 40-50 meters.
Some says that they saw the depth of 60-70 meters.
In very old days, the dive in the nude, then the method
of the job slightly undergoes a little bit change with the
utilization of googles, flippers, and swimwear. All of the
sponge divers that we interviewed have been trained as
diver in their military services. Therefore they are alive.
For example, Mehmet, the Shallop, says, "I've read and
digested all diver books!" They do not bring themselves
into a state of the bends due to the methods they learned
from them. There are some who banalizes by saying “It is
as dangerous as any profession, unless you are trained.".
Sponge fishery is now a dead profession. The cause of this
was the virus coming to sponge, melting all of the sponges
in the sea away, told the sponge-divers. Maybe the other
reason is Kankava boats, the ancestor of the trawler
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boats, which have a mechanism to trawl the bottom of the
sea from beginning ot end, destroying how many bottom
dwellings like fish-nests, underwater flora and fauna.
Eventually, the sea has a resistance as well. Maybe this
is one of the reasons that brought and strengthened the
virus, who know?
As a result, the interview shoots of the documentary
are almost over. We finished the rough cut. However, we
decided to enrich the rhythm, saying that there would
not only dialogues and interview in the film. And we also
said that the audience could follow the aforesaid events
with the help of animations. Of course, my main goal is
the documentary will not only be composed of the talking
heads. This would be quite boring. If the animation is
added, the rating, editing, rhythm, and visualization gain
strength. That's why our work continues in the stage of
post-production. For a couple of shots, I am going to visit
Kalymnos Island. We have learned that there are sponge
shops which are active there. The shots will be terminated
after the interviews with a couple of sponge-divers and
the documentary will be finished following the addition of
the animation.

www.deniztarsus.com
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VideoBOX

VIDEO RÖPORTAJ SERİSİ / VIDEO INTERVIEW SERIES
Daha önce heykeltraş Onur Çanka,
cam sanatçısı Egemen Kemal
Vuruşan ve tasarımcı Gamze Yalçın ile
yapmış olduğumuz video röportajlara
şimdi de Bizon Stüdyo'dan tasarımcı
Murat Yılmaz, freelance olarak
çalışan illustratör Sedat Girgin, Hoşaf
Atölye'den grafik tasarımcı Şeyda
Ünal ve Timuçin Öncül ile devam
ediyoruz.

Bizon Studio
Murat Yılmaz : 2011 Yılı Kütahya Dumlupınar Seramik
Bölümü mezunuyum. Sakarya Üniversitesi’nde yüksek
lisansıma devam etmekteyim aynı zamanda. Okulun
bitmesiyle birlikte böyle bir proje ypamaya başladık.
3 arkadaşla birlikte Bizon’u kurduk. Seramik, heykel
ve takı bizim birinci branşımız olan işler ve bu branşta
birsürü ürün tasarımı ve ürün çıkarmaya devam ediyoruz.
O malzeme arayışı sırasında bu kağıt malzeme ile
tanıştık. Oradan işte tabureler, aydınlatmalar, şapkalar

vs. Derken betona bulaştık ve betonla ürün tasarımlara
yapmaya başladık. Beton ile ahşapı birleştirdik. İki farklı
malzemeyi birleştirdiğimizde de farklı bir doku çıktığını
ve insanların aslında bu dokulardan etkilendiğini gördük.
Daha sonra şapka yapalım, eğlenceli olsun, her insana
ulaşsın, kullanabilsin ve aynı zamanda geri dönüşümlü bir
malzeme olduğu için de bu döngüye de bir katkımız olur
diye düşündük.
Yer olarak Moda'yı seçmemizin bir sebebi var tabiki.
Hepimizin çocukluğunun, gençliğinin geçtiği bir lokasyon
burası. Hikaye bu şekilde kendi kendine alıp gitti zaten,
şuanda da keyifli bir noktaya geldi.
Murat Yılmaz : I graduated from Kütahya Dumlupınar
University, Department of Ceramics in 2011. Also, I am
continuing my master degree at the University of Sakarya
at the same time. After finishing my school, we started

to design. We established Bizon with my three friends.
Ceramics, sculpture and jewelry, which are our first branch
of our work, and we are continuing to design and produce
in this industry. While looking for materials we met this
paper material. After doing stools, lightings, hats, and
etc., then we got involved in concrete and started to make
designs with concrete. We combined wood with concrete.
When we combined two different materials, we saw that a
different texture emerged and people were really affected
by these materials. Then let's make hats, have fun, let
every people contact and use and also we thought it would
be a contribution for a material to be recycled in this cycle.
There's a reason why we have chosen Moda, as a location,
of course. This is a location where all of us passed our
childhood and youth. And the story went in this way, and
now reached quite an enjoyable point.

Fotoğraflar / Photographer : Şener Yılmaz Aslan

As earlier made with sculptor Onur
Çanka, glass artist Egemen Kemal
Vuruşan and designer Gamze
Yalçın, the video interviews are
continuing with Murat Yılmaz
workind as designer in Bizon Studio,
Sedat Girgin working as freelance
illustrator, Şeyda Ünal and Timuçin
Öncül working as graphic designers in
Hoşaf Workshop.
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Sedat Girgin (İllüstrator Illustrator)
İlk başta Güzel sanatlar lisesine devam ettim. Güzel
sanatlar lisesinde temel sanat eğitiminden sonra Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Endüstri Ürünleri
Tasarımı Bölümü’ne girdim. Bölümde devam ederken
desen çizmeye devam ediyordum. Aslında resim bölümü
istiyordum fakat o dönemki maddi şartlar nedeni ile
daha garanti meslek sahibi olmak anlamında Endüstriyel
Tasarım Bölümüne girdim. Daha sonra çok sayıda çocuk
kitabı yapmaya başladım, Can Yayınlarına başladım.
O dönem yenilik peşindelermiş, ona tam denk geldim.
Sonra çok beğenildi işlerim, biraz farklı bulundu tarzım.
Genel çocuk kitabı resimlemeleri dışında, daha farklı bir
alternatif olarak iyi buldular.
Çizimlerimi yaparken aslında tamamen o anki duyguyu
yansıtmaya çalışıyorum. Genelde bir hikaye üzerinden
çizim yapmayı seviyorum. Ben lise zamanında Egon
Schielle’den çok etkilenmiştim. Onun resimlerine sürekli
bakardım, duygusu çok hoşuma giderdi. Yani çizgi tadı,
o rahatlığı. Herhalde ona çok fazla bakmışım, biraz onun
etkisini taşıyorum gibi geliyor. Yaptığım işi görünce “a
bunu Sedat yapmıştır” dedirtebiliyorsam, o benim için
tamamdır.
Hiçbirşeyin farkında olmadan müzik yapmaya başladık.
Davul çalarken çok rahatladığımı hissediyorum. Yani
bazen çok zor oluyor hakikaten, işlerin arasında stüdyolara
girmek provalar yapmak, konserlere koşmak, kayıtlara
koşmak zor olabiliyor ama yaptığım bir işin yanında bir iş
daha olması beni biraz rahatlatıyor. Müzik olmazsa olmaz
oldu.

At first, I attended the fine arts high school. After
receiving basic art education in fine art school, I entered
Mimar Sinan University, Department of Industrial Design.
When I was attending my department, I continued to
draw patterns. In fact, I wanted to attend the painting
department, however, because of the financial conditions
at that time, I entered the Department of Industrial Design
for the sake of having a guaranteed profession. And then,
I began to practice in children's books in droves, entering
Can publications. They were in pursuit of innovation at
that time, with which I coincided to the full. Then, my works
gained appreciation and my style was found to be slightly
different. Apart from general children illustrations, it was
found to be good as a good alternative.
While doing my drawings I actually try to reflect the sense
I feel at the moment. Generally, I love to draw out through
a story. When studying in high school, I was influenced
by Egon Schielle very much. I was looking his pictures
constantly and I enjoyed his feelings. I mean the taste of
his drawings and his comfort. I guess I so looked him a lot
that I feel like carrying a bit of his influence. When I see
my works, if I get somebody to say, “Oh. Sedat must have
made it”, it is certainly acceptable for me.
We started to make music without considering anything.
I feel very relax while playing drums. Sometimes, going
studio and rehearsing while having work, giving concerts,
and recording can be really hard but having extra job while
I already have a job comforts me a little bit more. Music is
indispensable.

july · 2014 · temmuz
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Timuçin Öncül : Marmara Güzel Sanatlar Üniversitesinde
Şeyda ile tanıştık. Şeyda o sıralar defter yapıyordu ve biz
de bunu biraz daha profesyonel hale getirmek istedik.
Şeyda Ünal : Okuldaki bitirme projesinde bir konu
belirledim. Seyehat etmek üzerine bir konuydu. Kadıköy
haritası ile başladım işe. Önce Kadıköy haritasını yaptım,
turistik bir harita bu, içinde mekanlar var, dışarıdan gelen
birinin Kadıköy’ü gezebileceği bir rota var. Onun dışında
yan ürün olarak da kartpostallar ve defterler tasarladım.
Tamamen seyehatinizde yanınızda bulundurabileceğiniz,
içini doldurabileceğiniz, içinde farklı yönlendirmeler olan
bir defter ile başladı olay.

Timuçin Öncül: We met with Şeyda in Marmara University,
Department of Fine Arts. In that time Şeyda was making
notebooks and we wanted to make this a little bit
professional.
Şeyda Ünal: I set a topic for the final project at school. It
was about travelling. I started with the map of Kadıköy. I
made Kadıköy map which is touristic and includes cafes
and route for people coming from foreign places. Apart
from this, I designed postcards and books. The event
began with a book with a different orientations in itself,
which you can utterly carry with you on your vacation, you
can fill it in

Ben kendi kendime defter yapma çalışıyordum birgün,
Timuçin’e hediye etmek üzere. Daha sonra Kadıköy’de
dükkanı olan bir mücellit ile tanıştım. Onun yanında
çıraklık ettim. Haftanın bir günü gidip yaptığı işleri
gözlemliyordum. Kağıt nasıl katlanır, nasıl müdehale
edilir, nasıl tamir edilir. Biraz bunları gözlemleme olanağı
buldum onun yanında. Klasik cilt yapmayı öğrendim.
Defter kapaklarında serigrafi ve linol baslı, uno baskı gibi
teknikler uygulayacağız şimdi. Geleneksel tekniklerle
bitkilerin suyundan elde edilen boya ile kağıtları boyayıp
biraz daha özel defterler yapmayı düşünüyoruz.
Timuçin Öncül : Defterlerin satışına şöyle başladık. Önce
bir arkadaşın kafasi var oraya götürdük, daha sonra bir
iki tane dükkana götürdük ve internet sitesine sunduk.
Onlar kabul ettiler ve biraz yaygınlaşmaya başladı. Biz
de daha sonradan defterleri bir kutuya koyarak satmaya
karar verdik. Moda’da bir bisikletin arkasında haftasonları
akşam saatlerinde birkaç saat Şeyda ile çıkıp tamamen
işborta mantığına yönelik defter satmaya başladık. Bize
gelen tepkiler o kadar iyi olmaya başladıki, oradan farklı
işler almaya başladık.
Şeyda Ünal : Hoşaf Atölye ürünlerini İstanbul’da birçok
tasarım ürünleri satan dükkanlardan, web sitelerinden
bulabilirsiniz. Ayrıca sosyal medyada da en çok
Facebook’da aktif olmak üzere ürünlerimize ulaşabilir ve
etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.

One day I was trying to make my own book, it was a gift
for Timuçin. Then I met a bookbinder who has a shop in
Kadıköy. I worked as an apprentice beside him. I was going
there one day in a week and observing his works. How
paper is folded, how to intervene, how it is fixed. I found
little opportunity to observe them with him. I learned to
make classic cover. We will apply serigraphy and linoleum
covering techniques such as Uno press to book cover. We
think making special notebooks by painting them by using
traditional techniques like water color obtained from
plants.
Timuçin Öncül: We started following the sale of the books.
First, we took them to our friend who has a cafe and then
we took them to one or two more shops and finally we
presented them in website. They accepted and it started
to spread a little. After all we decided to sell books by
putting them in a box. With Şeyda, we started to sell books
as catchpenny in Moda at the weekends towards evening
for a couple of hours. Responses that we got started to be
so good that we started to get different orders there.
Şeyda Ünal : You can find Hoşaf Atelye products in many
shops which sell design products in Istanbul and on many
websites. You can also access to our products, mostly on
Facebook, and you can be informed about our activities as
well.

Fotoğraflar / Photographer : Şener Yılmaz Aslan

Hoşaf Atölye
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ÇERKES KÖYLERİ

"EVLERİN KAPISI HİÇ KİLİTLİ DEĞİL"
"THE DOOR OF THE HOUSES ARE NEVER LOCKED"
Denef Huvaj

denefhuvaj@gmail.com

Biliyorum ki çok ıssız ve yıkık
bulacaksınız fotoğrafları. Tam da
anlatmak istediğim bu çünkü. Yazları
toplanıp oyunlar oynadığımız, komşu
köylere düğünlere, söyleşilere
gittiğimiz köylerimiz çok yalnız
kışları. Karpuz tarlalarına geceleri
macera olsun diye girdiğimiz
amcalarımız çok daha yaşlı. Sokağın
bir başında yollarını kesmeyelim
diye beklediğimiz dedelerimiz öleli
çok oldu. Kendi derelerini kurutan
fabrikalarda çalışan çocukluk
arkadaşımız ekmek mücadelesinden
başka bir şey düşünemiyor şimdi.

Aslında kim olduğumuzu keşfettiğimiz, her bir yerinde
çocukluğumuzu bıraktığımız, anneannelerimizi,
babaannelerimizi emanet ettiğimiz toprakları çok yalnız
bıraktık. Kendimizi büyük şehirlerde var etmeye çalışırken
aslında en temiz, en biz halimizle var olduğumuz yerleri bir
köşede öylece unuttuk.
Çerkes köyleri projesine geçen yaz başladım. Benim
için en kıymetli, manevi yanı en baskın proje diyebilirim.
Çocukluğum köylerde geçti ve bunun için çok şanslı
olduğumu düşünüyorum. Köy kültürü bambaşka bir
şey bence, çok kendinden şekillenen bir karakteri var.
Zorluklarının yanında, fazlaca özgürlük barındırıyor içinde.
Proje çok ince bir çizgideydi aslında. Bazı tepkiler de aldım
şovenizm yapmayın diye. Aslında tamamen olduğu gibi
bir şey. Sadece var olanı ortaya koyuyor. Başında benim
yazdığım giriş yazısı dışında hepsi çok yaşlı insanların
anlattığı hikayelerden ibaret. Ne varsa o.
Geçen yaz, anneannemin evinde bir süre kalmak için
köye (projedeki ilk köy olan Karaçalılık köyüne) gittim.
Anneannemi kaybettiğimden beri ilk kez gidebiliyordum,
aslında biraz yüzleşmek gibi oldu. Orada epey vakit
geçirdim. Aklımda uzun süredir buraya dair bir seri yapmak
vardı fakat kaldığım günler boyunca şekil değiştirdi.
Öncelikle yaşlı nüfusun çok olduğu ve çok terk edilmiş

Denef Huvaj

vaziyette olduğu üzerine, bir çok eksikleri olduğunu fark
ettim. Daha sonra yeni nesilin bir önceki kuşaktan bile
nasıl kopuk yetiştiğini fark etmek beni çok üzdü. Çünkü
Çerkes köylerinin kendine has çok özel bir harmonisi
vardır. Ve bilmeden anlamadan onun içinde şekillenirsiniz.
Çok güçlü bir saygı unsuru vardır. Sokağın başından
ilerleyen bir yaşlıyı dahi gördüğünüzde karşıdan karşıya
geçmezsiniz. Bir ortama kadın veya erkek kim girerse
girsin ayağa kalkarsınız. Evlerin kapısı hiç kilitli değildir,
komşulara saygısızlık sayılır. Kadın ve erkek arasında
değişik bir denge vardır. Karşı cinsle iç içe çok sıkı bir

Yekpare
Dereköy
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Dereköy

dostluk ve güvenle büyürsünüz. Düğünler genelde akşam
başlar ve sabaha karşı biter. Başka bir köyde ise köyün
gençleri birleşip bir otobüs tutar ve tek tek evleri gezip
kızların ailelerinden izin alıp onları düğünlere götürür. İzin
vermemek kapıya gelen delikanlıya büyük saygısızlıktır ve
hoş karşılanmaz. Bir köyde düğün veya cenaze var ise o bir
evin değil bütün köyündür. Bütün köy ve gençler organize
olur. Düğün öncesi köyün gençleri toplanıp, yemek
servisinden, misafirleri karşılayacak komiteye, kalacak
misafirlerin kalacakları eve kadar aralarında görev dağılımı
yaparlar. Düğünler sabaha karşı biter ve genelde düğünden
sonra sabaha kadar bir evde yahut köyün kahvesinde zexes
yani toplantılar yapılır. Toplantılarda bazı oyunlar oynanır.
Kaşenler (kavalye ya da flört diyebiliriz) birbirleriyle
sohbet edip şakalaşırlar. Bu toplantılara büyükler karışmaz
ve dahil olmaz. Kontrol etmek gençlere saygısızlık,
güvensizlik göstergesi olacağı için hiç karışmazlar. Köy
olmasına rağmen tarla zamanları dışında herkes birbirine

saygıdan temiz ve şık giyinir. Gecelikli veya pijamalı birini
evine baskın yapmadığınız sürece görmeniz mümkün
değildir.
Köye bir misafir kız geldiğinde köyün erkekleri mizansen
olarak birbirileriyle atışır, bir birlerine cezalar vererek,
şakalar yaparak toplantılar düzenleyerek misafiri onure
ederler. Aynı şey erkek misafir içinde geçerli tabi.
Köylerde sınıfsal ayrımın pek farkına varamazsınız.
Gösteriş ayıptır. Bütün düğünler, şenlikler aynı şekilde
bahçelerde olur. Evler birbirine benzer. En büyük ayıp
kadına şiddettir. En keskin ceza afarozdur. Toplum dışına
itilmek yani.
Bunun gibi bir çok şey. Daha sayfalarca yazabilirim tabii
ama kısaca bu kadar anlatabilirim. Geçen ay üçüncü
bir amaç daha eklendi projeye. Biliyorsunuz bu köyler
kafkaysadan sürülmüş köyler. Ve bir çoğunun köyleri

akrabaları, dedelerin mezarları Kafkasyada bulunuyor.
Bir çok insan geri döndü ve orada yaşıyor. Fakat burada
kalanlar hep geldikleri yerlere karşı merak ve özlem
içindeler. Özellikle yaşlılar. Ve orada yaşayanlar ise
Türkiye'ye yerleşmiş akrabalarını merak ediyorlar.
Bandırma Belediye başkanı Dursun Mirza'nın sponsorluğu
ile Kafkasyaya gittim. Daha önce yaşadığım bölgeler,
babam orada yaşıyordu, mezarı orada şimdi ve erkek
kardeşim orada yaşıyor. O yüzden dillere hakim olduğum
için hiç zorlanmadığım çok güzel bir gezi oldu. Kendi
köyümün Yani Karaçalılık köyünün ve bir kaç köyün, geldiği
köy olan Penexes'i , başka bir köy Psenif'i, Türkiye’de
bir kısmı Düzce’ye yerleşmiş olan Abhazya da Anhua
köyünü buldum ve fotografladım. Böylece Kafkasyayla
da bir köprü haline geldi proje. Buradaki köylerinde
kendi fotograflarını sergilerken, geldikleri köyleri
de sergileyebilecek, onlara özlem duydukları yerleri
gösterebilceğim. Aynı şekildeki Kafkasyada da aynı şeyi
yapacağım.
Çok yorucu ama bi o kadar keyif aldığım bazen ekonomik
olarak zorlandığım ama vaz geçmediğim bir proje. Ben bu
kültürde büyüdüğüm için, ve en çok buna hakim olduğum
için çerkes köyleri. Ama umarım başka arkdaşlarda bu
tarz çalışmalara el atar. İnanın çok mutlu olurum. Dağ
tepelerindeki yörük köylerini görmeyi çok isterim mesela.
Bu kadar plastik bir yaşama, kargaşaya boğulmuşken,
köylülük söyleminin bir hakaret biçimine dönüşmesinden
de bu kadar da rahatsızken, köylerin en büyük hazinelerden
biri olduğunu ısrarla söylemekten ve projeyle gözler önüne
sermekten çok büyük zevk alıyorum.

Afıpsıp Kuban

Penexes
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Abhazya Anhua

I know you will find the photos to
be very desolate and in ruins. For
the reason, that is what I precisely
want to tell. Our villages, where we
used to play by gathering and going
to the neighbouring villages for
the weddings and communions in
summers, are very lonely in winters.
Our uncles, whose watermelon
fields that we used to enter at nights
for adventure, are much older. Our
grandfathers, for which we were
waiting not to block their ways at the
beginning of the street, were dead
long ago. Our childhood friends, who
are working in the factories that have
dried up their own creeks, do not
think anything apart from struggle
for bread now.
Actually, we left the soils so alone on which we discovered
our identity and left our childhood in every place, and
to which we entrusted our paternal and maternal
grandmothers. While trying to bring ourselves into being in
the big cities, we forgot the places where we had existed
with our untainted state.

I began the Circassian villages’ project last summer. I'd say
it is the most precious project with the most sentimental
value for me. I spent my childhood in the village and I think
that I am very lucky for that. The village culture is very
different in my opinion, having characteristics to take
shape by itself. Besides the difficulties, too much freedom
is harboured in itself.
The project was actually on a very thin line. I got some
response, telling me not to be a chauvinist. In fact,
everything is completely as they are. Just revealing what
there is. Apart from the introductory article I wrote at the
beginning, it is comprised of the stories all of which were
told by the very old people. It is what it is.
Last summer, I went to the village (to Karaçalılık village
which is the first village in the project) to stay my at
grandmother's house for a while. It was my first time
since I lost my grandmother, actually it was a little bit
confrontation. I spent a lot of time there. I have been
thinking for a long time to make a series, however, it took
another shape during my visiting days. First, I realized
there are a lot missing things upon that much of the
population is older and in an abandoned situation. And
then, it made me so depressed to realize how much
the new generation disconnected from the previous
generation. Because Circassian village has very special
harmony on its part. And you take a form in it without
understanding and knowing.
There is a very strong element of respect. You cannot
across the street when you even realize an elderly
advancing at the beginning of the street. You stand up,
if any one, no matter they are woman or men, enter into
an environment. The door of the houses are never locked
which is deemed as disrespectfulness to the neighbours.
There is a balance between man and woman. You grow

up in confidence and friendship tightly intertwined
with the opposite sex. The weddings usually starts in
the evening and ends in the morning. If the wedding is
in another village, the youth of the village takes girls to
the wedding by renting a bus and visiting the houses
one by one to get permission from the families of them.
Not to give permission to the young boy who is at the
door is deemed as disrespectfulness and not welcomed.
If there is a wedding or a funeral in a village, it belongs
to the entire village not to that house. All of the young
people and the village are organized. Gathering together
before the wedding, the young people distribute the
duties among themselves from the dining service and the
committee to welcome the guests to the houses at which
the guest will stay. The weddings end up in the morning
and zexes, the meetings, are made in a house or in the
village coffee house till the dawn. Some games are played
at the meetings. Kashens (can also be said as cavalier or
boyfriend) joke and chat with each other. The elderly do
not interfere and are not involved in these meetings. They
never interfere in that controlling can be thought to be
disrespectfulness. Even if it is village, everybody is neatly
dressed. It is not possible to see someone in nightdresses
or pyjamas as long as you won't make a surprise visit.
When a girl guest comes to the village, the boys of the
village bicker with each other as mise en scene, giving
punishment to one another, joking and holding meeting
to pay respect to the guest. The same thing applies to
male guests, of course. In the villages, you can not realize
class distinction. Flaunt is considered to be shame. All
weddings and festivals happen in the gardens in the same
way. Houses look alike. The biggest shame is the violence
against women. The sharpest penalty is ostracization, that
is, the social exclusion.
So many things that can be comparable to this. I can write
pages and pages, but I could tell that much briefly.
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Kara Çalılık

A third object was added to the project last month as
well. As you know, these villages were driven from the
Caucasus. And the villages, relatives and graves of the
grandfathers of most of them are in the Caucasus. A lot
of people returned and live there. But those staying here
wonder and long for there. And those living there wonder
their relatives living in Turkey. I went to the Caucasus with
the sponsorship of Bandırma Mayor Dursun Mirza. The
regions that I used to live, my father used to live, his grave
is there, and my brother is living there now. Therefore,
it was a very trip in that I have a full command of the
languages. I found and photographed the village, Penexes,
from which my village, Karaçalılık village came from, and
Penexes from which a few of villages came from, the other
village, Psenif, and yet another village, Anhui of Abkhazia,
some of its people came to settle in Düzce. Thus, the
project turned out to be a bridge in the Caucasus. While
exhibiting their photographs in their own villages, I can
exhibit the villages from which they came and the places
they have longed for. In the same way, I will do the same
thing in the Caucasus.
It was a project that I enjoyed so much and sometimes
have economic difficulties but I've never given up. Since
I was raised in this culture and mostly possesses this;
the Circassian villages. But I hope that other fellows
will have a bash at these kinds of works. Believe me, I'd
be very happy. For example, I'd like to see the nomad
villages in the mountain tops. When overwhelmed with
such a plastic life and confusion, disturbed with that the
discourse of the peasantry turns into an action, I find
pleasure in persistently saying that the villages are the
greatest treasures and in bringing this into the light with
the project.

Kara Çalılık

www.cerkeskoyleri.com
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VELVELE
Tuğçe Asya Yaldız

asyatugceyaldiz@gmail.com

İstanbul'un eğlenceli "Gypsy Rock" grubu,
farklı müzik tarzları ve renkli kadrosuyla
2008 yılından beri Velvele adı altında
dinleyicileri ile buluşuyor. Çıktıkları
sahnelerdeyse enerjilerini seyirciye
geçirmeyi öncelik edinmiş grup, gün
geçtikçe artan hayran kitlelerine, oldukça
keyifli performanslarıyla harmanlanmış bir
müzik ziyafeti sunuyor. Velvele; oldukça
kalabalık bir ekipten doğmuş, Balkan
ve Roman müziğinin Rock ve Blues alt
yapılarla yoğrulup, birbiriyle neredeyse
kardeş grup üyelerinin enerjisinde vücut
bulmuş oldukça sıcak bir sound. Öyle ki;
bu soundu deneyimlemiş sokak, vapur ya
da sahne dinleyicileri kesiştikleri noktanın
dans etmek olduğunu söylüyor ve grup
üyeleri de bunu doğrular şekilde ekliyor
: "Hindistan'dan doğduk; göç yollarından
geçip en batıya varma niyetindeyiz.Yol
uzun... De hadi eşlik edin; tadını çıkaralım!"
Vokalde Esra Arslan, gitarda Serdar Avcıoğlu, klarnette
Sedat Güçlü, bas gitarda Emrah Karataş, buzuki ve
cümbüşte Görkem Tekin, perküsyonda Serhat Mertal
Kayan ve son olarak davulda Ali Berkan Karlıdağ'dan
oluşan yedi kişilik bu 'kafa ekip'le yolculukları sırasında
yaptığımız röportajımızı sizlerle paylaşıyor ve "Hadi
eşlik edin!" diyoruz.
Müziğe nasıl başladınız?
Görkem: Benim ilkokul öğretmenim mandolin çalıyordu. Bir
koro kurmuştu, çok sesli. O dönemin şartlarına göre epey
iyiydik, batı müziği yapıyorduk. Beni de o koroya seçmişti. O
bir farkındalık yarattı galiba. Sonra ailemle konuştuk. Ailem
de bir enstrüman çalmamı çok istiyordu zaten. Derken ben bir
bağlama kursuna yazıldım. Biraz çekingen bir çocuktum ama
bağlamayı elime aldığım andan beri bir daha bırakamadım.
Sonra devam etti. KTÜ Maliye Bölümü'nü kazandım. İki sene
dayanabildim, sonra konservatuvar sınavlarına hazırlandım ve
İTÜ'ye girdim. Bağlamanın yanına yeni enstrümanlar ekledim;
buzuki, cümbüş, peküsyon vs. Bu süreç grubun da kuruluşuna
tekabül ediyor. Ben 4-5 yaşlarında bile normal çocuklar
gibi oyuncak yerine dayımdan kalan kırık mandolin, gitar ve
kasetlerimle oynuyordum. Kaset dinliyordum. Çok ağır müzikler
dinliyordum ama. (Gülüyorlar.)
Serdar: Benim de Görkem'inkinden çok farklı değil aslında.
İlkokul'da yavaştan kendini tanıyorsun.Ailemde müzisyenler
vardı. O zamanlar teyzemin eşi çok tatlı bağlama çalardı. Dayım
da ney, bağlama çalıyordu. Çok yakın olmasak da görüyordum,
biliyordum. Ortaokula geçtiğimde müzik öğretmenim inanılmaz
güzel bağlama çalıyordu. Zaten Gaziantep Üniversitesi'ni
birincilikle bitirmiş. Ben bu sazı istiyorum dedim kendime.
Annem önce pembe plastik bir şey almıştı bana. Arif Sağ kaseti
takılıyordu; taklit ediyordum. Dalga geçiyorlardı. Sonra bir
bağlama buldular bana da.
Sedat: Sekiz yaşında bağlama çalarak başladım ben. Güzel
sanatlar lisesinde klarnete geçtim ve Konya'dan İstanbul'a ders
alamaya geliyordum. İTÜ'ye girdim ve kısa süre sonra Velvele ile
tanıştım. Aslında halk müziği şan eğitimi benim alanım. Grubun
da ikinci vokaliyim.

Bağlamadan yetiştik diyorsunuz yani ?
Görkem: Aynen bağlamadan yetiştik. Grupta herkes bağlama
çalıyordu en başta.
Serdar: Esra çalamıyordu yalnızca, üzülüyordu. (Gülüyorlar.)
Zaten halk müziğini sevmemizin sebebi de bu galiba. Halkların
müziğini yapıyor olma sebebimiz bu olmalı. Ben liseye doğru
gitara başladım. Sonra ara verdim, bağlamaya döndüm yine.
Marmara Üniversitesi ÇEKO bölümünü kazandım. O sırada
çıktım Tunceli'den. Görkem'le tanışmam aslında gitara yeniden
başlamama sebep oldu diyebilirim ben de.

Velvele fikri nasıl doğdu?
Serdar: Üniversite devam ederken ilk yıllar ben Beyoğlu'nda
Araf adında bir yerde çalışmaya başladım. Orda çok enteresan
şeyler çalıyorlardı. Balkan müzikleri, Roman müzikleri, Hint
müzikleri çalıyorlardı. Aklınıza gelebilecek bütün halkların
müziklerini çalıyorlardı.Ayrıca orda çıkan Gruplar ve sanatçılar
vardı: Luxus gibi, Cümbüş Cemaat gibi, Selim hoca (Selim
Sesler) gibi. Onlar da benim çok ilgimi çekti. Ben sanırım bu
müziği yapabilirim dedim. O dönem öğrenci kollektiflerindeydik
aynı zamanda.Orda da kendi aramızda bir müzik topluluğu
oluşturmuştuk. Görkem de onun Karadeniz ayağındaydı.Bir gün
Ankara'ya eyleme gittik. Trende halaylar, oynamalar, çalmalar...
Görkem'le Ankara'da tanıştık. Ekip fikri orda çıktı. İstanbul'da
bir şeyler yapılabilir diye düşündük ancak ben İstanbul'da
Görkem'in telefonlarını açmadım.(Görkem onaylıyor ve
gülüyorlar.) Sonra ekip olduk.
Görkem: Stüdyoya girdiğimizde ne çalacağımızı bilmiyorduk.
Ortak arkadaşlarımız vardı ve stüdyoya gittik. Sonra herkes bir
şeyler önerdi. Bir doğu batı sentezi yaptık. Alışılmışın dışında
bir şeyler yapmak istiyorduk.
Serdar: Ben Blues öğrendim ve halk müziği için çok uygun
olduğunu gördüm. Rock müzik de çok uygundu. "Neden
olmasın?" dedik. İkisi birden elbette ki ilerleyemiyor, cidden
sağlam bir sentez gerekiyordu ki bu da yıllar içinde oturabilecek
bir şey.Hatta hala tam ulaştığımı söyleyemem.
Görkem: Ben bağlamayı klasik bağlama gibi çalmıyordum.
Farklı sesler arıyorsunuz. Tabii ki mi, fa, sol basıyorsunuz ama
elimden geldiğince tekniği değiştirmeye çalışıyordum. Zaten
repertuar direkt halk müziği repertuarı değil, çaldıklarımızın
kendi içinde bir ruhu var. Bir deneme yanılma yöntemi aslında.
Serdar: Bir süre doğaçlama gitti. Doğaçlamalardan introlar,
ezgiler çıktı, şarkılar çıktı.
Görkem: Eserlerin başına, ortasına ya da sonuna hep
kendimizden bir şeyler ekledik.

Biraz da isimden bahsedelim, nereden geldiğine dair.
Serdar: Bir prova çıkışı çay içiyorduk Beşiktaş'ta. Simit yiyip
kahvaltı etmece bir yandan da.Yoğun bir gece geçirmiştik. Orda
o zamanki klarnetçimiz Alican: "Velvele neden olmasın?" dedi.
Velvele Türk müziğinde bir usül aslında. Aynı zamanda kaosu da

çağrıştırıyor. Bu çok hoşumuza gitti. Çünkü o ara biraz da kaos
halinde çalıyorduk.
Görkem: Sonra bir daha da adımızı değiştirmedik. Söylendiği
günden bu yana öylece kaldı.
Serdar: Süreç içinde ismin kişiliğimize çok oturduğunu fark
ettik.Bence iki anlamı da çok hoş.

Hem sokakta hem de barda çalmış müzisyenler olarak
sokak ve bar müziğini karşılaştıracak olsanız neler
söyleyebilirsiniz?
Serdar: Sokak müziği samimi aslında. Çok daha samimi ama bir
yandan da riskli. Nasıl riskli? Barda kendini dinletebiliyorsun,
insanlar seni dinlemeye geliyor zaten. Sokakta gelip duyup
gidebiliyorlar.Çok da kulağında kalamıyorsun o insanların. Belki
cdler satılabilir kalıcı olmak adına. Biz bunu hiç düşünmedik
ama. Bar yani sahne bizi geliştirdi. Sistemi öğretti.
Görkem: Bar biraz daha sorumluluk isteyen bir şey. Sokakta
çalarken kimse sana çıkıp da vay efendim neden böyle çaldın
demez. Barda beklenti yüksektir. Sokakta özgürsün, dinleyici ile
arana maddi hiçbir şey girmiyor.
Serdar: Sokağın sesle ilgili bir sorunu da var. Çok iyi
duyamadığında iyi çalamayabiliyorsun. Yine de bar da sıkıcı
bence güzel olan büyük sahneler. Örneğin festivallerde de
çaldık oldukça eğlenceliydi.
(Tam o sırada bir sokak müzisyeni akordeonla oturduğumuz
kahveye girer. Gülüşmeler.)
Görkem: Muhtemelen herkes katılacaktır bu söylediğime.
Büyük bir sahnede açık havada müzik yapmak, sahnede
çalmak işin tekniği açısından çok önemli. Yani sound dediğimiz
olay. Tonmaister, ses karşı taraf için bir şey ifade etmese
de müzisyenler için çok şey ifade eder.Çok ufak bir eksiklik
bile bütün motivasyonunu düşürebiliyor, bütün gecen öyle
geçebiliyor.
Serdar: İnsanları hüzünlendirecek müziği yapmak çok kolay.
Eğlendirmek çok zor ama biz bunu başardık. İnsanlara göbek
attırabiliyoruz. Çok rahatız çünkü.

Konserleriniz ve dinleyici kitlenizden bahsedersek neler
söyleyebilirsiniz?
Serdar: Aslında her yaştan dinleyicimiz var. TEGEV'de çaldık.
En eğlendiğim sahnelerden biriydi. En büyük dinleyicimiz 10
yaşındaydı. Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastahanesi'ne gittik, orda
hastalara çaldık. Herkes deliler gibi eğlendi. (Gülüyoruz.)
Görkem: Genel olarak kitle gençlerden oluşuyor ama. Araf'ta
özellikle erasmus öğrencilerine çaldık çokça. Bizi Avrupa'dan
dinleyen insanlar çok fazla. Üniversite öğrencileri ve genel
olarak 'açık kafalar'a hitap ediyoruz sanırım.
Serdar: İspanya'dan gelip yarın döneceğiz, sizi dinlemeye
geldik dediklerinde çok şaşırmıştım. Ters gelenler de
oldu mesela çok katı düşünenler de var. Belli formların
değiştirilmemesi gerektiğine inanıyorlar. Roman müziğini
sadece Romanlar yapmalı diyenler olabiliyor. Biz kendimizi
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biliyoruz ama. Üç dört kişiye de çalabiliriz. Oraya bir kişi bile
geliyorsa çalacaksın.

Albüm ve turne fikri hakkında ne düşünüyorsunuz?
Görkem: Albüm geliyor çok yakında. Daha önce çok turne
yaptık ama albümle beraber daha sistemli, daha profesyonel
olacak her şey.Düzenli bir konser trafiği olacak. Şehir dışı ve
yurt dışı konserler düşünüyoruz. Ekim gibi albüm çıktıktan
sonra kış dönemi albüm tanıtımı ve İstanbul konserleri olacak
sonrasında dolaşmaya başlarız.
Serdar: Turnedeki yorgunluğu bile çok seviyoruz. Başka
işler 'angarya' gelirken turne öyle olmuyor. Şuradan ekmek
almaya üşenen insanlar olarak konu müzik olunca çok başka
düşünüyoruz. İlk defa seni dinleyen insanların deneyimlerini
paylaşmak çok keyifli. İkinci parçada seni yakaladıklarını
hissetmek çok keyifli.Bunları görmek enerji veriyor. Altı
sene önce grubu kurduğumuzdaki düşünceler değişse bile
aynı heyecanı yaşıyoruz ve aynı heyecanı yaşayamayan
müzisyenlerle de yollarımız ayrılıyor. Yoksa yürüyemezsin.
Ücretsiz onlarca konser veriyoruz. Bunu kaldıramayan
insanlarla da olmaz mesela.

Cemaat de öyleydi ama hepsinden biraz daha farklı bir şeyler
istiyorduk. Her gelen kendinden bir şeyler de eritti bu potada,
sevdiği şeylerden de.

En son ekip olarak kimin konserine gittiniz?
Sedat: Massive Attack ancak gecenin sonunu kimse
hatırlamıyor. (Gülüyorlar.)

Grubun enerjisini neye borçlu olduğunuzu
düşünüyorsunuz?
Hep bir ağızdan : Dostluğumuza!

Grup üyelerinin müzik dışı uğraşlarından bahseder
misiniz?
kısmı tamamen müzisyen adamlarız. Serdar Çeko okudu.
Muhasebecimiz var, gazetecilik okuyup lokantada çalışanımız
var ama müzisyeniz.

Bu kadronun müzik çatısı altında bir araya gelmediğini
düşünseniz, sizi bir araya getiren uğraş ne olurdu?

Görkem: Emin misin duymak istediğine? (Gülüyoruz.)

yapmasak bile konserlere giderdik.
Sedat: Ben bizi müziksiz düşünemiyorum ya.
Serdar: Bizim tanışma sebebimiz müzik, yoksa başka türlüsü
olmazdı bence de.

Görkem: Çok iyi bir arkadaş grubu olur bizden. Müzik

İlerleyen zamanlarda kendi bestelerinize daha çok yer
vermeyi düşünüyor musunuz?
Serdar: Kesinlikle bestelerimiz olacak. Üretim çok önemli
çünkü. Beste çalışmalarımız var. Hazır ve fikir olarak oluşmuş
şeyler de var. Zaten band olarak varsan ve kendi söyleyeceğin
sözler yoksa çok da anlamlı değilsin demektir.Yok olursun.
Bundan sonra daha çok olacak.
Görkem: ihtiyaç zaten bu. Kusma gereği duyuyorsun bir süre
sonra.
Sedat: Kafamız rahatladığında çok daha başarılı bestelerle
devam edeceğimize inanıyorum. Biz bir araya gelince
sıkılmıyoruz çünkü, mutlaka içimize sinecek bir şeyler
çıkarıyoruz.Ben evde mesela Serdar'ın bestesini mırıldanırken
bulabiliyorum kendimi.

Peki bundan sonraki durağınız ya da hedefiniz belli mi ?

Serdar: Velveleyle tanışmış insanlarla kurduğumuz ilişki,

Serdar: Ben grup kurulduğunda büyük bir konser vereyim

samimiyet çok güzel. Gittiğimiz şehirlerde buluşuyoruz,
görüşüyoruz. Ukala bir ekip olamadık, sevemedik onu. Araf'ta
mesela kulis olarak sokağı kullandık ve bizle konuşmak
isteyenler oraya geliyordu. Sedat biraz farklı işte, o daha elitist.
(Kahkahalar...) İki kere sahneyi bırakıp hastahaneye gitmek
zorunda kaldık. Bir defa Esra'yı götürdük. Diğerinde beni
götürüp, Serhat'ı yatırdık.(Gülüşmeler...) Grubun en önemli
özelliği çok iyi arkadaş olmamız. Ev arkadaşlığı yapabiliyoruz.
Bu yakınlık bizim çok komik ve ilginç şeyler yaşamamıza sebep
oluyor.
Sedat: Bir defa Esra sahneden düştü, Serdar burnuyla bana
tutundu. (Kahkahalar) Böyle anlarda dalga geçip, gülüp, devam
ediyoruz.

bırakacağım demiştim.Sonra şunu da yapayım bırakacağım
bunu da yapayım bırakacağıma dönüştü bu ve anladım ki bu
hedeflerde bir sınırlama yok. Şimdi albüm düşünüyoruz işte.
Ege'ye gitmeyi ya da daha çok turneyi planlıyoruz ve dahası
Avrupa planımız var. "Biz neden Avrupa'lılara da bu müziği
anlatmıyoruz ki?" diyorum. Halkların müzikleri kesinlikle
Avrupa'da da bilinmeli.

(Grup elemanlarının grup için öneminden bahsetmeye
başlıyorlar)

Eminiz seveceksiniz...

Sedat Velvele için çok öemli özellikle yaptığı düzenlemelerle.
Esra grubu kurmuş gibi. Öyle bir emeği var. Bütün idari işler de
dahil çok emeği var. Selim Sesler'le de çalıştı sonrasında bize
de aktardı bu tecrübeleri. Annemiz gibi. Berkan da emeğini
saklamaz çalışır, Emrah da öyle. Serhat'la Berkan sayesinde
tanıştık. Perküsyon anlamında aldığı sorumluluklarla bize çok
şey kattı. Serdar eşittir Velvele. Fazla söze gerek yok. Görkem
de kurucularından olarak aynı vizyona sahip. Her katılan grup
üyesi kendinden çok çok şey katıyor.

Tarzınızı benzettiğiniz ya da örnek aldığınız müzisyenler
varsa bu isimler kimlerdir?
"Biz tekiz!" diyerek kahkaha atıyorlar.
Serdar: Luxus kesinlikle örnek aldığımız gruplardan. Cümbüş

hot sound, kneaded with Rock and Blues
infrastructure of Balkan and Gypsy music
that was found the body through the energy
of the brother and sister group members.
So, the street, ferry and stage audience
who have experienced this sound say that
dance is the intersection point of them, and
the group members add by confirming “We
were born in India and intend to reach the
West passing through migration routes.
Road is long… Well, come on, accompany
us; let’s get the utmost enjoyment out of
this!”

Görkem: Öğretmenlik yapanlarımız var ama çok büyük bir

Yolculuklardan bahsetmişken, ekip olarak beraber
yolculuklara çıkıyor musunuz? Varsa ilginç anılarınız
duymak isteriz.
Serdar: Dümdüz yolda aynı şerit üzerindeki oteli bulamayıp
kaybolduk. Görkem çok sinirli döndü mesela kaybolduğu
için. (Gülüyorlar.) Çok ilginç onlarca şey yaşıyoruz. Bizimle
gelen insanlar da çok eğleniyor. Edirne'ye konsere giderken
bizi götüren özel aracın şoförü sarhoş oldu ve bizi geri
götüremeyeceğini düşünen menajerimizle tartışırken ben
girdim araya. Adam cidden sarhoştu ve benim araca binmemle
basıp gitti. Haliyle grubun gitaristi kaçırılmış oldu. Böbreğimi
düşünüyorum o ara.(Gülüşmeler)
Görkem: VIP araçla gidip otobüsle geri döndük.
Serdar: Arabalıvapurda aracımız bozuldu. Velvele 7 kişi, otobüs
vurduruyoruz falan. Enstrümanlar güvendeydi ama kendimizi
bildiğimizden sağlam caseler kullanıyoruz. Bir konsere çıkmayıp
mangal yaptığımız oldu. Burhaniye bana bir Fender Strat borçlu.
Yağmurda çaldık zira, sahnenin üstü açıktı.(Gülüyorlar.) Kasım
ve Aralık aylarında denize girebiliyoruz mesela.
Sedat: Burhaniye konserine Serdar Şubat ayında capri
pantolonla geldiğinden ve çok yağmur yağdığından zor anlar
yaşadık. (Gülüyor.) İkinci şarkının yarısında sel oldu, şarkı bitene
kadar çaldık mecburen. Klarnetim için çok üzülmüştüm, üstelik
yeniydi. Görkem'in hiç umrunda olmadı mesela.
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Sedat: Eminiz onlar da kendilerinden bir şeyler bulacaklardır.
Son olarak dinleyicilerinize ve sizi yeni tanıyacak olan sanat
severlere söyleyeceğiniz bir şeyler var mı?

Velvele: Ulaşılması zor bir grup değiliz! Gelin ve bizi dinleyin!
TEŞEKKÜRLER...

The amusing "Gypsy Rock" band of Istanbul
has been meeting with the audience
since 2008 under the name of Velvele,
offering different styles and colourful
crew. Giving high priority to convey its
energy to the audience, the group has
been offering a feast of music blended
with quite an enjoyable performance to
its ever-increasing followers. Arising from
a very crowded team, Velvele is a pretty

The crew is comprised of seven members as vocals Esra
Arslan, guitar Serdar Avcıoğlu, clarinet Sedat Güçlü, bass
guitar Emrah Karataş, bouzouki and chumbush (a mandolin
with a metal body) Görkem Tekin, percussion Serhat Mertal
Kayan and finally drummer Ali Berkan Karlıdağ. Now we share
the interview that we made with this friendly crew during their
journey, saying “accompany us!”
How did you get into music?
Görkem: My elementary school teacher was playing the
mandolin and formed a polyphonic choir. We were pretty good
under the terms of that period, making western music. He chose
me to choir. I guess he created an awareness. Then I talked with
my family. My family already wanted me to play an instrument
as well. Then I enrolled on baglama (a long-necked, stringed
instrument) course. I was a little bit shy boy but I’ve never left
baglama from the moment I got it in my hands. Then it continued.
I won BTU Department of Finance and had to endure there two
years. I prepared for the conservatory exams and then went to
ITU. I have added new instruments to my baglama; bouzouki,
chumbush, percussion, and etc. This process corresponds to the
formation of the group. Even at the age of 4-5, I was playing with
my guitar, cassettes and a broken mandolin handed me from my
uncle instead of the toys as most normal kids do. I was listening
to the tape. But I was listening to very slow music. (Laughter)
Serdar: Mine, not so different from Görkem. You started to
slightly realize yourself. There were musicians in my family.
At that time, my aunt’s husband was playing baglama very
melodiously. My uncle was playing nay and baglama. Even if we
were not so close, I could see and know it. When I was in the
middle school, my music teacher was playing baglama incredibly
beautiful. He had already graduated from the University of
Gaziantep in the first rank. I told myself I wanted this instrument.
My mother had bought me a pink plastic thing before. Listening
to the tapes of Arif Sağ, I was imitating him. They were mocking
at me. Then they found a baglama for me.
Sedat: I started playing baglama at the age of eight. I passed
to clarinet in the Fine Arts High School, coming from Konya to
İstanbul to take courses. I enrolled in ITU and met with Velvele
soon after this. In fact, my field is folk music vocal training. I am
the second vocal of the group.
So, are you saying “We have grown from baglama?
Görkem: Yes, exactly, we have grown from baglama. Everyone in
the group was playing baglama in the beginning
Serdar: Esra could not play and was sorry for this. (Laughter).
Anyhow, I think this is the reason that we love folk music. This
must be the reason why we are making the music of the people. I
started guitar toward the high school. Then I took a break. I won
Marmara University Labour, Economics and Industrial Relations
department. I got out of Tunceli then. I’d say I met with Görkem
that caused me to start guitar again.
How the idea of “Velvele” was born?
Serdar: When I was attending the university, I began to play in a
place called Araf in Beyoğlu. They were playing very interesting
things in there; Balkan music, Gipsy Music, and Indian Music.
All folk’s music that you can imagine were being played there.
Furthermore, there were groups and artists playing there; such
as Luxus, Cümbüş Cemaat, and Selim hodja (Selim Sesler). They
also drew my attention. We were at the student collectives at the
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same time, forming a music group among us. Görkem was at the
Black Sea side of that. We went to Ankara for an action. Halay,
dance, playing in the train… We met with Görkem in Ankara. The
crew idea came there. We thought we might do something in
İstanbul, however I did not respond to calls of Görkem in İstanbul
(Görkem approves and laughs). Then we became a crew.
Görkem: We did not know what we were going to play when we
entered into the studio. We had mutual friends and we went to
the studio. Then everyone suggested something. And we made
a synthesis of east and west. We wanted to create something
unconventional.
Serdar: I found out that the blues is very suitable for the folk
music. Rock music was also very convenient. “Why not” said we.
Both, of course, cannot progress, a firm synthesis was needed
and this would be something that could be settled over the
course of years. Even I cannot say I exactly reached.
Görkem: I did not play baglama as a conventional one. You are
looking for different sounds. Of course, you were pushing mi,
fa, sol but I tried to change the technique as much as I could
do. Anyhow, the repertoire was not a repertoire of folk music
in a straight line, what we were playing had a spirit of its own.
Actually, it was a trial and error method.
Serdar: We went to improvise for a while. Intros, songs were
released from the improvisations.
Görkem: We added something of ourselves to the beginning,
middle and end of the works.

Let’s talk about the name a little bit, where it came
from?
Serdar: We were drinking tea in Beşiktaş after a rehearsal.
Having breakfast with bagels. On the other hand we had a
demanding night. Our clarinettist Alican said” Why not Velvele”
there at that time. Velvele is a rhythmic pattern in Turkish Music
as well. We loved it. Because we were playing in a state of chaos
a little bit then.
Görkem: After then, we have never changed our name. It has
been like that since it was told.
Serdar: We realized the name much fitted our personality
during the process. In my opinion, both meanings are pleasant

As the musicians who played both in the bars and on the
streets, what can you say in comparison bar music to
street music?
Serdar: Street music is intimate actually. Much more intimate
but it is also risky. How can it be risky? You can make yourselves
be listened to, people come to listen to you anyway. In the street,
they hear and go. In the ears of that people will you not be longlasting. Maybe CD sales can be made in order to be permanent.
We have never thought about it. Bar, that is stage, made us
develop, teaching us the system.
Görkem: Bar needs more responsibility. In the street, no one
says to you, Oh! Why did you play like this? There is a high
expectation in the bar. You’re free in the street, nothing comes in
between you and the audience.
Serdar: Streets have problems with sound as well. You cannot
play well as you cannot hear well. Anyhow, bars are boring, the
large stages are the beautiful in my opinion. For example, we
played in the festivals which was quite fun.
(Just then, a street musician with accordion enters the coffee we
sit. Laughter)
Görkem: Probably everyone will agree with what I’m going to
say. Making music on a large stage, outdoors, playing on the
stage is very important in terms of the technique of the work.
So the event that we call sound. Although sound does mean
anything to the opposite side, musicians mean a lot. Even a very
slight deficiency can reduce all motivation, the whole night can
pass like that.
Serdar: It is very easy to make music that makes people feel
gloomy. To amuse is very difficult but we made it. We can make
people belly-dance. Because we are so relaxed.

What can you say about your concerts and audience?
Serdar: We actually have listeners of all ages. We played at
EDFT (Education Volunteer Foundation of Turkey). One of the
stages that I enjoyed most. Our oldest audience was 10 years
old. We went to the Mental and Neurological Diseases Hospital
and played to the patients there. Everyone had fun like crazy.
(Laughter)
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Görkem: The audience generally consists of young people. We
played to the Erasmus students mostly in Araf. People from
Europe who listen to us are quite a lot. I think we are addressing
to the university students and open minded people.
Serdar: I was very surprised when they said that they had came
from Spain and would go back the other day, they were here
to listen to us. There are those feeling inappropriate or those
thinking firmly, for example. They believe that the certain forms
don’t need to be changed. Some can say the Gipsy Music should
be made by only the Gipsies. We know ourselves though. We can
play to three to four people as well. You will play even if there is
one people there.

july · 2014 · temmuz

Sesler and then transmitted this experience to us as well. Like
our Mom. Berkan does not his labour, works. So does Emrah. We
met with Serhat thanks to Berkan. The responsibility he took
in terms of percussion made a great contribution to us. Serdar
is equal to Velvele. No need to say more. Görkem has the same
vision as one of the founders. Every participating group member
adds a lot out of himself or herself.

Is there any musicians to whom you compare your style
or take him or her as a model, if any, who are they?
"We are unique!" says they with laughter.

What do you think album or tour?

Serdar: Luxus is certainly one of the groups that we take as a

Görkem: Album is coming soon. We have toured together many

model. So is Cümbüş Cemaat. However, we wanted something
different from all of them. Every coming people have melted
something of him or herself in this pot, so were the loved-things.

times before, but everything will be more professional and
systematic with the album. There will be regular concert traffic.
We think out of town and overseas concerts. In October, after the
album coming on the market, there will be album presentation
and İstanbul concerts and then we begin to wander.
Serdar: We love even the intensity on tour. While some works
comes as “chore”, tour does not come so. While we are too lazy
to take a bread out of here, we think very differently when it
comes to music. It is very enjoyable to share the experience of
the people who listen to you for the first time. It is very pleasant
to feel they catch you in the second song. Seeing them gives us
energy. Even if the thought have changed since we founded the
group six years ago, we feel the same excitement and sever the
ties with the musicians who do not feel the same excitement. Or
else, you cannot walk. We are giving concerts free of charge. For
example, there are people that cannot bear this.
Speaking of journeys, do you travel together as a crew? If any,
we’d like to hear the interesting memories.

Görkem: Are you sure that you want to hear? (Laughter)
Serdar: We were lost on a straight road, not finding the hotel
on the strip. For example, Görkem returned as very frustrated
in that he was lost. (Laughter) We are living so many interesting
things. The people coming with us have so much fun. While going
to Edirne for a concert, the driver of private vehicle was very
drunk, and when he was discussing with our manager, who thinks
that he could not take us back, I interfered suddenly with the
discussion. The guy was really very drunk and he drove and got
lost as soon as I got on the vehicle. Naturally, the guitarist of the
group was kidnapped. I was thinking my kidney. (Laughter)
Görkem: We went on a VIP vehicle and returned on a bus.
Serdar: Our vehicle broke down on the ferry. Velvele, 7 people
made a jump-start to the bus. The instruments were safe, we
have been using robust cases since we knew ourselves. We did
not give a concert, we had a barbecue instead. Burhaniye owes
me a Fender Strat. We played in the rain, because the top of the
stage was open. (Laughter) We can swim during the months of
November and December as well.

Sedat: Since Serdar came to Burhaniye concert in shorts in
February and it rained a lot, we had hard times. (Laughter) There
was a flood in the half of the second song, we played till the song
was finished out of necessity. I was very sorry for my clarinet,
moreover, it was new. Görkem did not care at all.
Serdar: The relationship that we founded with the people who
have met with Velvele is very good. We see and meet each other
in the cities where we go. We could not be a cocky crew, did not
love it. For example, in Araf, we used the street as backstage,
the people wanting to talk to us came there. Sedat is a little bit
different, more elitist. (Laughter…) We had to go to hospital
twice, leaving the stage. We took Esra to hospital once. And
in the other time, I was taken but Sedat was admitted to the
hospital. (Laughter…) The most important feature of the group
is that we are good friends. We can share home together. This
closeness causes us to live funny and strange things.
Sedat: Esra fell off the stage once. Serdar clung to me with
his nose. (Laughter) We joked, laughed and continued at such
moments.

Whose concert did you go in the most recent as a crew?
Sedat: Massive Attack, but no one remembers the end of the
night. (Laughter)

What do you think the energy of the group is owed?
In unison: Our Friendship!

Could you mention the occupations of the group
members outside of the music?
Görkem: Teachers are among us, but most of us are completely
musicians. Serdar studied Labour, Economics and Industrial
Relations. We have an accountant, and one who studied
journalism is working in a restaurant, but we all are musicians.

If you think that this crew do not come together under
the roof of music, which occupation would make you
come together?
Görkem: We would be a very good group of friends. We would go
to the concerts even if we do not make music.
Sedat: Oh, I cannot think of you without music.
Serdar: The reason that we met is music, or else, according to
me, there won’t be any other option.

Do you think to give more space to your own
compositions in the future?
Serdar: There will absolutely be our compositions. Cause
production is very important. There are composition works
belonging to us. There are other things formed as idea or ready.
And yet, if you exist as a band, and you do not have something to
say, you are not so meaningful. You disappear. More will come
after this.
Görkem: It is already a need. You need to vomit after a while.
Sedat: I believe that we can progress with more successful
compositions when we feel relieved. We do not get bored when
we come together in that we can produce something with which
we are fully satisfied. For example, I can find myself murmuring
Serdar’s composition at home.

So, what is your next stop or goal after this?
Serdar: When the group was founded, I said that I would leave
after I have given a big concert. Then it turns out to be that I will
quit when I have done this, when I have done that, and I found out
there is no limits for these goals. Currently, we think making an
album. We also think going to the Aegean, planning to tour, even
more we have Europe plans. I say “Why don’t we go and tell our
music to the Europeans?” The music of the folk should be known
in Europe.
Sedat: We are sure they will find something of themselves.
Finally, do you have anything to say to your audience and the art
lovers that will know you in a little while?

(They start to mention the importance of the group
members in the group)

Velvele: We are not a group that is hard to reach. Come and listen
to us. We are sure you will love...

Sedat is very important for Velvele, especially with his
arrangements. Esra seems to have founded the group. She has
a labour, including administrative works. She worked with Selim

THANKS
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ŞEHİRDE YOGA
YOGA IN THE CITY

Zeynep Bölükbaşı

Farkında mısınız bilmem ama
İstanbul’da hayatımız hızlanıp
karmaşıklaştıkça şehri saran bir
panzehir gibi yoga.
Beş yıla yakın Hürriyet’in Kelebek ekinde ‘Çekirge’ olarak zıp
zıp zıpladım her hafta. O köşeyi yazma fikrini geliştirdiğimde
amacım, başta kendim olmak üzere, şehirde yaşayan ve adeta
robotlaşan insanlara, ‘bi durun!’ demekti. Bi durun ve kendinizi
fark edin. Siz kimsiniz? Neden mutlu olmakta zorlanıyorsunuz?
Neden nefes alamıyorsunuz? Neden hep koşuyorsunuz? Neden
bu kadar çok hastalanıyorsunuz? Bu soruların cevabını hep
birlikte bulmaya çalıştık yıllarca. Bulmak için yola çıkmak bile
güzeldi. Çünkü hayat aksiyondayken akar.
O zamanlarda Tai Chi hocam olan Sermed Tezel, bana ‘dinamik
teslimiyet’ kavramını öğretmişti. Elinden gelenin en iyisini
yap ve teslim ol Çekirge, derdi. Nur içinde yatsın. Evet, ben
onun çekirgesiydim, yani öğrencisi. Çekirgelik, zamanla hayat
felsefem halini aldı. Ömrümün sonuna kadar öğrenci kalacağım.
Yine şehir hayatına dönersek, bizi teslim alan yetişme
telaşı ve hız, ilk halletmemiz gereken konudur. ‘Farkındalıkla
yavaşlatılmış, kendi haline bırakılmış beden, zihin ve ruh
hali kişinin en verimli bütünlüğünü ortaya çıkarır. Tüm
bedensel işlevlerimiz tabiatın özünde programlandığı gibi
kalabilseydi metabolizmamız, sinir ve hormon sistemlerimiz
bizi kendiliğinden mükemmele taşır ve hep orada tutardı.
Ancak bizler, artık tabiatın değil medeniyetin gösterdiği
doğrultuda yaşıyoruz. Rasyonel ve duygusal beynimiz kendini
medeniyete göre ayarlarken özündeki programda zaman zaman
değişiklikler yapıyor, bizler de bu değişime uyum sağlamaya
çabalarken tökezliyoruz. İhtiyacımız olan, bu uyumu başlatan ve
başarılı kılan ‘şuurlu yavaşlık’tır’ (*) der Sermed Hoca…
Yavaşlığın farkındalığının tadına varmak için yolu bulmak size
kalmıştır. Ben buna tai chi ve yoga ile ulaştım. Bunlar sayesinde
‘nefes’imin farkına vardım. Sanılmasın ki bir dağın tepesindeki
manastırda nurlar içinde bir hayatım var. Her fani insanın
yaşadığı ne varsa tecrübe ettim çok şükür! Zaten önemli olan,
aklımızı kaçırmadan, egzos dumanlı, gürültülü, kalabalık ve
mutsuz şehirlerde sakin olabilmek, yavaşlığın, yani aslında
kendinizin farkına varabilmek. Nasıl mı? O da size kalmış,
benim naçizane önerim, sizi mutlu eden neyse onu yapın. Bunu
kişilere, mekanlara bağlamayın. Her şeyden bağımsız sizi mutlu
eden ne? Bulmaya çalışın. En büyük meydan okuma, hiçliktir.
Herkesin ‘bir şey’ veya ‘birisi’ olduğu toplumda ‘HİÇ’ olabilmek
büyük cesaret ve kendini bilmektir. Sessizce meydan okuyun;
önce kendinize. Bakın bakalım neler oluyor ?

Tam da caz zamanıyken İstanbul’da, onun sloganından
esinlenmiş olmalıyım başlıkta: Şehirde Yoga… Peki bu
yazının ‘yoga’sı nerede? İşte geliyor…
Tai Chi beni yavaşlatıp hayatı akışına bırakmayı öğretti
ve ondan sonra hayatıma pek çok yeni yol ve insan ekledi.
Yoga bunların başındaydı; bir kendini dönüştürme ve
gerçekleştirme şekliydi. Tasarım için farkındalık gerekir.
Kendinizi de tasarlayabilirsiniz. Hızlıysanız yavaşlayabilir,
sinirliyseniz sakinleşebilir, şişman olduğunuzu düşünüyorsanız
zayıflayabilirsiniz. Aslında ne isterseniz, o olur. Bunu fark
ettiğimde 2000’li yılların ilk yarısıydı… O zaman uzaylı gibi
bakıyorlardı bana. Oysa üzerinden fazla değil, on yıl geçti
ve AVM’lerde, müzelerde, okullarda yoga yapılır oldu. Dört
yaşındaki oğlumla her fırsatta gittiğimiz ve çok sevdiğimiz ‘
İyi Cüceler Kitabevi’nde bu kış önceliğimiz kitap değil, çocuk
yogası dersleri halini aldı... Şimdi, yani sıcak yaz günlerinde
İstanbul’daysanız, güne huzurlu bir başlangıç için iki önerim
olacak:

• 8 Temmuz’dan itibaren her Salı 10:00’da Zorlu Center Meydan
Katı Açık Park alanında gerçekleşen yoga seansıyla şehrin orta
yerinde, ücretsiz yoga yapabilirsiniz. Bilstore mağazalarında
satılan Lole Women adlı Kanadalı bir markanın felsefesi bu.
Marka, daha önce dünyada MoMA, Grand Palais, Royal Ontario
Müzesi gibi farklı mekanlarda düzenlemiş yoga seanslarını.
Bilgi ve rezervasyon için: 0533 931 29 32 lole@bilsar.com
• İstanbul’da bir diğer farklı ve ücretsiz yoga mekanı ise
Emirgan’daki Sakıp Sabancı Müzesi. Bu yıl ikincisi düzenlenen
SSM Bahçesi’nde Yoga dersleri 18 Haziran’da başladı.
Ağustos sonuna kadar her Çarşamba sabah 08:30-09:45
saatleri arasındaki dersler her seviyeye açık ve Cihangir Yoga
eğitmenleriyle gerçekleştiriliyor. İsterseniz bağışta bulunarak
SSM Eğitim programlarına katkıda bulunabiliyorsunuz.
Bilgi için: 0212 277 22 00

I don't know if you are aware that
yoga is like an antidote surrounding
the city as our lives are speeding
up and becoming more complex in
İstanbul.
I bounced like a pogo-stick as a "Grasshopper" for nearly five
years in Kelebek supplement of Hürriyet. When I developed
the idea of writing in that column, my purpose was to say "just
stop!" to, chiefly me, the people who were living in the city and
became almost androids. Just stop and become aware of
yourselves. Who are you? Why do you have difficulty in being
happy? Why don't you breathe? Why are you always running?

Why do you become ill so frequently? We have tried to find the
answers to these questions all together for many years. It was
nice to set off to find. Because life flows when it is in action.
At that time, Sermed Tezel, my Tai Chi master, taught me the
concept of "dynamic submission. He would say “take your
best shot and surrender, Grasshopper." May he rest in peace.
Yes, I was his grasshopper, that is to say his student. Being
a grasshopper would become my philosophy of life over the
course of time. I will remain as a student till the end of my life.
When we get back to the city life, being in a rush and speed to
which we resign ourselves are the first issue to be dealt with."
State of body, mind and spirit which is slowed with awareness
and left to its own devices reveals the most efficient integrity
of that person. If all bodily functions remained as programmed
in the essence of nature, our metabolism, nervous and
hormonal systems would move us to the perfection and always
keep us there. However, we are living in the direction shown by
the civilization, not by nature. When our rational and emotional
brain is getting itself set on the civilization, it sometimes makes
changes in the program or its essence, and we stumble as we
try to accommodate ourselves to this change. What we need is

"conscious slowness" (*), which starts this harmony and lead
it to success, says Master Sermed…
It is up to you to enjoy the awareness of slowness. I reached
this with tai chi and yoga. I became aware of my breath
thanks to this. Do not suppose that I have a peaceful life in a
monastery at the top of a mountain. Thanks God! I experienced
whatever a mortal have lived. Anyway, it is important to be
calm, become aware of slowness, that is to say ourselves
indeed, without losing our minds in the noisy, crowded and
miserable cities with exhaust fumes. How is that? It is up to
you, my humble suggestion, do whatever makes you happy. Do
not attribute this to the places or people. What is it to make
you happy independent of anything? Try to find it. The biggest
challenge is nothingness. "To be nothing is great courage and
knowing yourself" in a society where everyone is “something"
or “someone.” Challenge quietly; to yourself first. Let's what will
go on?
While it was at the very time of Jazz in Istanbul. I might be
inspired by his motto in the title; Yoga in the city... So where
is yoga part of this article? Here it comes…
Tai chi taught me to slow down and let the life flow and then
added many new ways and people to my life. Yoga was the most
important of them; a form to transform and realize yourself.
Design needs awareness. You can also design yourself. If you
are fast-moving, you can slow down; if you are angry, you can
calm down; if you think you are fat, you can lose weight. In fact,
whatever you want becomes fact. It was the first half of 2000's
when I realized this. At that time, they were looking at me as
I was an alien. However, not much, a decade has passed over
that and yoga was started to be practiced in shopping malls,
museums and schools. In "İyi Cüceler Bookstore" to which I
have been going and love with my four-year-old son in every
opportunity, our priorities, books, were replaced with children
yoga lessons in this winter... Now, so you are in İstanbul on hot
summer days, I'll give you two recommendations to start the
day peacefully:
• From July 8, every Tuesday at 10:00, you can practice yoga
free of charge with yoga sessions taken place in Square Floor
Open Park in Zorlu Center. It is a philosophy of a Canadian
brand called Lole Women which is sold at Bilstore shops. The
Brand organized yoga sessions at different venues like MoMA,
Grand Palais, Royal Ontario Museum.
For information and reservations: 0533 931 29 32 lole@
bilsar.com
• Another free yoga venue in İstanbul is Sakıp Sabancı Museum
in Emirgan. Yoga lessons took place in SSM Garden on June
18 in its second year. Till the end of August, every Wednesday,
between 08:30-09:45, the sessions are carried out at every
level with Cihangir Yoga Trainers. If you want, you can make
contribution to SSM Training programs by donating.
For information: 0212 277 22 00
(*) Evrenle Kucaklaşmak- Tai Chi’nin Getirdikleri / Sermed Tezel
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KIŞ UYKUSU

AYDINLANAMAMIŞLIĞIN HİKAYESİ
A STORY OF THE UNENLIGHTENED

Benan Aka

benanaka7@gmail.com

Cannes ödüllü Nuri Bilge Ceylan
Filmi Kış Uykusu bir “Beyaz
Türk’ün” Anadolu yaşamı içinde ki
sıkışmışlığını en doğal en gerçekçi
şekliyle anlatıyor. Senaryosunu
eşi Ebru Ceylan ile birlikte 6 ayda
tamamlayan Nuri Bilge, filmin
çekimlerini ise 3,5 ayda tamamlamış.
Nuri Bilge Ceylan sinemasında, her filminde var olan
Çehovyen tutumunu Shakespeare ile harmanlamış Kış
Uykusun da. Ceylan’ın o mükemmeliyetçi görsel estetiğini
koruyarak kurguda üstün bir düzeye ulaşıp edebi lezzet
veren bir yapıta dönüşmüş film. Ataerkil toplumun yarı
aydınını ve onun feodaliteden hiç kopmayan iktidar algısını
ve “Beyaz Türk” kavramına çok derin bir eleştiri getiriyor.
Filmin adı “Kış Uykusu” sahiden 3 saat 15 dakika süren
film adının hakkını veriyor ve o kış uykusunun miskinliğini,
tedirginliğini ve hep bir arada kalmış olma durumunu
veriyor izleyiciye. İlk sekansta “Kış Uykusu”; pencereden
bakmakta olan Aydın’ın (Haluk Bilginer) kafasının içindedir
ve kameranın arkadan yaklaşıp kafasının tüm ekranı
kaplaması gibi bu uyku her yeri kaplamıştır. Artık Aydın’ın
uykusu ona yakın herkese bulaşacaktır. Uyku, yaşarken
ölmek haliyse eğer Aydın’ın her şeye hakim halleri de tam
olarak yanında olanların heveslerini yaşarken öldürmesidir.

Film özetle; emekli tiyatrocu Aydın’ın; oyunculuğu
bıraktıktan sonra Kapadokya'ya babasından yadigar
kalan butik oteli işletmek ve babasının mallarına göz
kulak olmak için geri dönmesi üzerine İstanbul’da ki elitist
hayatını taşıdığı otelde ki hayatıdır. Aydın bu gözlerden
ırak otelin içerisindeki gündelik yaşamıyla, hem yerel bir
gazeteye köşe yazıları yazarak hem her zaman niyetlendiği
ancak bir türlü başlayamadığı tiyatro tarihi kitabını
yazmayı düşünerek geçirir.
Tüm bu süreçte hayatında iki kadın vardır: Kendisine her
anlamda uzak ve soğuk davranan genç karısı Nihal (Melisa
Sözen) ve boşandıktan sonra yanlarına taşınan kız kardeşi
Necla (Demet Akbağ). Aile olmayı başaramamış bir
ailenin lideri konumundadır Aydın. Yanında olan kadınların
hayatlarının her anına müdahale ederek onlara aslında
özgürlük ve rahatlık verdiği fikrindedir. Ataerkil toplumu,
kültüre bağlılığı ve dini eleştirirken en büyük ataerkilliği
kendinin yaptığını kabullenmez. Tam bir tam olamamış
entelektüel denilebilir Aydın için. Aydın kötü koca ve
kötü bir kardeştir, karakter konuştukça daha iyi tanıtıyor
kendini. Diyaloglar karakterlerin ağzına o kadar iyi oturmuş
ki, ağızlarından kelimeler döküldükçe onların gerçek kişiler
olduklarına ikna oluyor insan. Her seferinde bakışlarından
öfkesi dışarı taşan Nihal, inanmak istediklerini felsefi
tartışmalara konu etmek isteyen abla Necla ve geri kalmış
ülkenin geri kalmış bir aydını olan “Aydın” o denli gerçekler
ki sanki evinizde ki bir tartışmanın ortasında kalıyorsunuz.
Aydın, etrafındaki olaylara o kadar yüzeysel bakıyor ki
bu yanıyla Kış Uykusunun adının anlamını tam olarak
kavratıyor bize. İşte tam bu noktada ülkemizin aydınlarına
acımasız bir özeleştiri yaptıran dürüst bir filme dönüşüyor
“Kış Uykusu.” Nuri Bilge Ceylan’ın belki de en çok diyalog
olan filmi “Kış Uykusu” ki Ebru Ceylan ile en büyük
tartışmaları hep bu konu üzerinde olmuş Ebru Ceylan bu
kavgalarından bir çok yerde bahsediyor çekinmeden.
Film aslında Aydın’ın uzun süredir kirasını ödemeyen
kiracılarından birinin oğlu İlyas’ın ailesine yapılan
haksızlıkla, ki bu haksızlık evlerine icra gelmesidir
kendince tepki göstermek için Aydın’ın arabasının camını
kırmasıyla Aydın’ın sözde kendine özgü hayatını bir nevi
aşıyor.

Benan Aka

Kimsenin cevaplamaya cesaret edemediği asıl soru ortaya
çıkıyor böylece “Bu çocuk bu camı niye kırdı?” İlyas’ın
amcası imam korkuyor, Nihal korkuyor, etraftaki herkes
kral çıplak demeye korkuyor. Sadece İlyas ve babasının
korkusu yok. Babası alkolden alıyor cesaretini, çocuk
saflığından.
Doğallıkları ve içtenlikleriyle beraber kendilerine ait
değerlerini de kaybetmiş diğer olan tüm yetişkinler filmin
sonuna kadar kendileriyle yüzleşemiyor ancak filmin
sonuna doğru biraz gözlerini aralasalar da en nihayetinde
kimse uykusundan uyanmıyor. Finalde “Aydın” beyaz bir
sayfa açıyor ve başlığa “Türk Tiyatrosunun Tarihi” yazıyor
ama bu oyun sanki Türkiye’deki aydın olamamış aydınların
oynadığı tiyatronun tarihi izlenimini uyandırıyor izleyiciye.
Metaforik anlatımın ustası Nuri Bilge Ceylan, Aydın’ın
hotelinin adını Othello yapmıştır insan Shakespeare’in
mutsuz bir evliliği konu alan Othello’suna mı bir gönderme
yapılıyor acaba diye düşünmeden edemiyor. Aslında
filmin her sahnesi ayrı ayrı bir metafor barındırıyor içinde.
Tek tek anlatılamazlar belki ama 3 saat 15 dakika süren
filme eğer sabır gösterebilirseniz bir kaç defa izlemenizi
öneririm. Her Nuri Bilge filminde olduğu gibi bu filmde
de her izlenildiğinde yeni bir şeyler keşfetmek mümkün
olacaktır.
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Nuri Bilge Ceylan's Cannes awardwinner movie, Winter Sleep, is
reflecting the confinement of “White
Turks" in Anatolian life in the most
realistic way. Having completed its
scenario along with his wife, Nuri
Bilge completed the shooting of the
film in 3.5 months.
The Chekhovian attitude, which is present in every drama
of Nuri Bilge Ceylan, was blended with Shakespeare
in Winter Sleep. Protecting the perfectionist visual
aesthetics of Ceylan and reaching a superior level in the
fiction, the movie turned into an artwork that gives literary
flavour. A very deep criticism was brought on the semiintellectual of the patriarchal society and their power of
perception that never breaks from the feudalism, and the
concept of "White Turks".
The movie is called "Winter Sleep". The three-and-aquarter hour drama, giving the name its due, offers the
laziness, disturbance of winter sleep and the situation
of being always "piggy in the middle" to the audience. In
the first sequence, "Winter Sleep" is in the head of Aydın
(Haluk Bilginer), and this sleep covers everywhere as is the
entire screen with the approach of the camera from the
rear. Now, the sleep of Aydın is going to infect the people
close to him. If sleep is a state of death when living, the
subduer behaviour of Aydın kills the desires of those who
are exactly next to him when living.
The movie, in sum up; the hotel life to which Aydın, a
retired actor, moves his elitist life upon returning to
Cappadocia in order to run the heirloom boutique hotel
and to keep an eye on the goods handed over from his
father. Aydın spends his daily life in this far-off hotel
thinking over the book about the history of theatre, which
he has always intended to start but somehow failed to do,
as well as writing as a columnist for a local newspaper.

There are two women during this process. His young wife,
Nihal (Melisa Sözen), who gives him the cold should in
every manner and keep him at a distance and his sister
Necla (Demet Akbağ), who moved their place after the
divorce. He is in a leader position of a family that failed
to be a family. By intervening with the every moment
of the women next to him, He is of opinion to give them
freedom and comfort. While criticizing the patriarchal
society, commitment to the culture, and religion, he does
not concede that he behaves in the most patriarchal way.
Aydın can be precisely called as an intellectual that he
cannot fully become.
Aydın was a bad husband and a bad brother. The character
introduces himself progressively when he talks. The
dialogues fit his mouth so perfectly that people are
convinced they are the real persons when talking. Nihal,
whose anger pours out of her glances, the Sister, who
wants what she wants to believe to be the subject of
philosophical discussion, and the underdeveloped
intellectual of an underdeveloped country, "Aydın". So real
characters are they that you feel stuck in the middle of a
discussion in your sitting room.
So superficially does Aydın look into the events around
him that we can precisely perceive the meaning of the
name "Winter Sleep". At this very point, "Winter Sleep
turns into a merciless movie that makes the intellectuals
of our country self-criticize. “Winter Sleep" has possibly
been the top dialogue heavy movie of Nuri Bilge Ceylan
on which the debates have been established with Ebru
Ceylan. Ebru Ceylan is talking about these debates in many
places without hesitation.
The movie somewhat exceeds the supposed distinctive
life of Aydın with that İlyas, son of Aydın tenants who
has not paid the rent for a long time, breaks the glass
of Aydın's car to react to the injustices- which an
enforcement notice was sent to their house- done to his
family. The question that no one dares to answer arises in
this way, "Why did this boy break this glass". İlyas' uncle,
an imam, is afraid, Nihal is afraid, everybody around him
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is afraid to say the king is naked. Only İlyas and his father
have no fear. The father takes his courage from alcohol
and the boy from his innocence.
All of the adults who have lost their naturality and
sincerity along with their own values cannot face
themselves until the end of the film, however, they
partially open their eyes towards the end of the movie, but
nobody wakes up. In the final, "Aydın” starts with a clean
state and writes the title "History of Turkish Theatre", this
play seems to leave the audience with impression of a
history of the theatre that the intellectuals in Turkey that
could not become intellectual play.
Nuri Bilge Ceylan, the master of metaphorical expression,
gave Othello as the name of Aydın's hotel, one cannot
help thinking if he made a reference to Othello, by
Shakespeare, who has an unhappy marriage. Actually,
every scene of the movie harbours a metaphor separately
in itself. They cannot be explained separately but I
recommend you to watch the movie a few times if you can
show patience. It will be possible to discover new things
in every view of the movie as in every Nuri Bilge Ceylan
movie.

So

Simple Office.
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