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Hakkında // About
Box in a Box Idea, ofis mobilyalarında uzmanlaşan Ersa’nın
mühendislik yeteneğini ve esnek üretim altyapısını temsil
eden mimari bir konsept olarak 2011 yılında doğdu. Yalın
Tan Jeyan Ülkü İç Mimarlık imzasını taşıyan iç mimari

konseptinde yer alan “Box in a Box” fikri, dijital dünyada

interaktif alanlara yer verme isteğinden yola çıkarak, farklı
bir yöne evrildi. 2012 yılında, yerli ve yabancı tasarımcıları
buluşturan en büyük sosyal platform olma vizyonuyla,

Türkiye’nin tasarımcılara özel ilk sosyal ağı BoxinaBoxIdea.
com ve Box in a Box Idea dergi hayata geçirildi. Zamanla

farklı akımlara da kucak açan proje, müzik, fotoğraf, video
enstalasyon projelerini destekledi; öğrencilerin kendilerini

geliştirmelerine olanak sağladı, sanatçıların kendilerini ifade
edebilecekleri bir saha açtı. Mimariden endüstriyel tasarım
ve modaya, grafik tasarımdan fotoğraf ve müziğe kadar

uzanan geniş bir yelpazede amatör ve profesyonel sanatçıları
bir araya getiren Box in a Box Idea, kültür-sanat alanında
Türkiye’nin en büyük sanal kütüphanesini oluşturma
hedefiyle yoluna devam ediyor.

//
Box in a Box Idea was born in 2011 as an architectural
concept representing the infrastructure of flexible

production and high engineering skills of Ersa, which has

become an expert in office furniture. Involved in the interior
design concept that holds the signatures of Yalın Tan Jeyan

Ülkü Interior Design, “Box in a Box Idea” has evolved into a
different path, emerging from an idea to give a place to the
interactive areas in digital world. With the vision of being

the biggest social platform to bring the designers together

in 2012, BoxinaBoxIdea.com, the first social network special

for the investors of Turkey, and Box in a Box Idea periodical
were materialized. Embracing the different trends in the
course of time, the project has supported the projects of
music, photography, video installation; has allowed the

self-development of the students and has created an area

where the artist can express themselves. Bringing together

the amateur and professional designers in every area ranging
from architecture to industrial design, from graphic design

to photography and music, Box in a Box Idea is continuing
its journey with the aim of creating the biggest virtual

design library of Turkey in the field of art and culture.
İstanbul Showroom

ii

//

issue 10 · 2015

S A H I B I // P U B L I S H E R :

Ersa Mobilya San. Tic. A.Ş.

YAY I N Y Ö N E T M E N I
// P U B L I C AT I O N D I R E C T O R

Yalçın Ata
E D I T Ö R // E D I T O R

Şener Yılmaz Aslan
YA Z A R L A R // A U T H O R S

Benan Aka
Ferhat Özgür
Tuğçe Asya Yaldız
Kazım Şimşek
K A PA K I L L Ü S T R A S YO N U
// C O V E R I L L U S T R AT I O N

Ethem Onur Bilgiç
D E R G I F O R M AT TA S A R I M I
// F O R M AT D E S I G N O F M A G A Z I N E

Martin Hinze
G R A F I K TA S A R I M
// G R A P H I C D E S I G N

Şener Yılmaz Aslan
YAY I N T Ü R Ü
// P U B L I C AT I O N T Y P E

Ücretsiz - Periyodik
For Free - Periodical
B A S K I // P R I N T E D B Y

Ofset Yapımevi
I L E T I Ş I M // C O N TA C T

Terrace Fulya
Hakkı Yeten Cad. No:13 C:2 M:2
Fulya, Şişli 34349
İstanbul / Türkiye
Tel : 0 212 215 59 11
info@boxinaboxidea.com
3.000 adet basılmıştır.
// Printed in a run 3.000 copies.

İçindekiler
Content
P O R T F O LYO L A R // P O R T F O L I O S
3
SANAL DA ÖN E ÇIK AN L AR
// THE OUTSTANDINGS ON THE VIRTUAL
4
M E R V E AT I L G A N
i l l ü s t r a s y o n v e b a l e // ı l l u s t r at ı o n a n d b a l l e t
6
S O K A K M Ü Z I S Y E N L E R I // STREET MUISIAN
m u z i k // m u s ı c
10
M U S TA FA K U L A
r e s i m-h e y k e l // pa ı n t ı n g - s c u l p t u r e
13
LA HAINE
s ı n e m a // c ı n e m a
16
M E RT T U G E N
s o k a k s a n at ı // s t r e e t a r t
18
CUBA
ya z ı-f o t o ğ r a f // a r t ı c l e -p h o t o g r a p h y
22
AHMET ELHAN
f o t o ğ r a f // p h o t o g r a p h y
25
MELIH DÖNMEZER
f o t o ğ r a f // p h o t o g r a p h y
30

issue 9 · 2014

//

1

Comforto 62
Ersa, Haworth ile güçlerini birleştirdi.
Üstün ergonomik yapısı ile Comforto 62 artık Ersa showroomlarında.
Onun net, temiz tasarımı bütün çalışma ortamlarına ve ofislere kolayca entegre olmasını sağlar.

haworth-europe.com
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ersamobilya.com

SELİN SAYGILI
www.selinsaygili.com

1986’da Ankara’da doğdu. Öğrenim yıllarında fotoğraf,

She was born in 1986 in Ankara. She did photograph and

İletişim Tasarımı bölümünü tam burslu olarak kazandı ve

full scholarship for the department of Visual Communica-

illüstrasyon çalışmaları yaptı. 2008 Doğuş Üniversitesi Görsel
bölümü ikincilikle bitirdi. Kitap resimleme, yardımcı yönet-

menklik ve reklam alanında da çeşitli projelerde yer aldı. Şimdilerde freelance olarak tasarım işlerine devam etmektedir.

ESİN BAYHAN
instagram.com/esinbayhan

second in class. She took place in various projects in fields

of book picturing, director assistantship and advertisement.
Nowadays she freelances in design works.

She was in İzmit in 1992. She started Kocaeli Anatolian

2011 yılında Sakarya Üniversitesi, Görsel iletişim Tasarım

she started department of Visual Communication Design at

Güzel Sanatlar Lisesi’ni kazandı. 4 yıl eğitim aldıktan sonra

araladı. 2014’te Öykü Dialogue International’da staj yapma
imkânı buldu. Çizdiği illüstrasyonlar zamanla kendini en

yakın hissettiği şey oldu. Halen eğitimine devam etmekte.

bolum3.tumblr.com

tion Design at Doğuş University and graduated ranking

1992’de İzmit’te doğdu. 2007 yılında Kocaeli Anadolu

bölümüne girdi. Bölümün çeşitliliği farklı birçok kapı

KADİR ATEŞ

ıllustration works in her years of education. She earned a

Fine Arts High School in 2007. After her 4-year education

Sakarya University in 2011. The variability in the department
opened many various doors. In 2014 she became an intern

in Öykü Dialogue International. The illustrations she drew
became what she felt closest to herself in time. Currently
she is still continuing her education.

1988 yılında istanbul’da doğdu. Sarıyer’de büyüdü. 2008’de

He was born in İstanbul in 1988. Grew up in Sarıyer. He

rım Bölümü’nü tam burslu kazandı. Bu çeşitlilik sayesinde

munication Design and Graphic Design at Doğuş Univer-

Doğuş Üniversitesi Görsel İletişim Tasarım ve Grafik Tasasinemadan heykele birçok sanat dalıyla ilgilense de fotoğraftan vazgeçemedi. İstanbul’da farklı reklam ajanslarında

çalıştı. Şimdilerde, bir yandan reklam dünyasıyla bir yandan
da freelance olarak tasarım fotoğraf çekmeye devam ediyor.

earned a full scholarship for the department of Visual Comsity in 2008. By this variability he got into many branches
of art from cinema to sculpture, but he never gave up on

photography. He worked in various advertising agencies in
İstanbul. Nowadays he works in the advertisement world

and at the same time freelances in design and photography.
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SANAL’DA
ÖNE
ÇIKANLAR
THE OUTSTANDINGS
ON THE VIRTUAL

LUCY ZHARIKOVA
Zharikova’nın fotoğrafları özellikle Flickr’da çok ilgi

görüyor. Uçsuz bucaksız tarlalarda çırıl çıplak özgürce

koşan insanları, yarı kurgu yarı doğaçlama şeklinde çekiyor.
Stüdyoda da fotoğraflar üretmesine rağmen doğal ortamda
ürettiği fotoğraflar daha dikkat çekici görünüyor.
//
Zharikova’s photographs attract very much attention

especially on Flickr. She takes people that run naked,

freely in the limitless fields in form of half-fiction and

half-improvisation. Although she produces photographs

in the studio, the photographs she produces in the natural
environment look more remarkable.

ANNA KEVILLE JOYCE

//

Her ne kadar anne babamız bize yemeklerle oyun oynama-

Even though our parents tell us not to play games with

ötesine geçip yiyecekler ile harika resimler ortaya çıkarmış.

pictures with food.

www.flickr.com/lucyzharikova
mamız gerektiğini tembih etse de, Joyce oyun oynamanın çok

food, Joyce went beyond playing games and made incredible

www.akjfoodstyling.com
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ELICIA EDIJANTO
Edijanto, sulu boya ile siyah-beyaz filmlerle çekilmiş

fotoğraf tadında görüntüler oluşturmayı başarıyor. Gregory
Colbert’in yönettiği Ashes and Snows isimli filmdeki gibi
insanlar ve hayvanlar arasındaki o harika duyguyu da çok
güzel yansıtıyor.
//

SYLVAIN BIARD

//

Edijanto succeeds in forming photograph-like images with

Sokak fotoğrafı ile ilgilenenlerin Biard’ın portfolyosunu

We recommend people who are interested in street pho-

reflects that great emotion between humans and animals

fotoğrafçılığını hakkı ile icra ediyor ve sonuç olarak ortaya

new age street photography very well and as a result there

watercolor that are taken with black-white films. She also
just like in the film called Ashes and Snows directed by
Gregory Colbert.

www.behance.net/eliciaedijanto

incelemesi tavsiye ederiz. Biard, özellikle yeni dönem sokak
seyretmesi çok keyifli işler çıkıyor.

tography to observe Biard’s portfolio. Biard performs the
appears very joyful works to watch.
www.flickr.com/20zool

MERVE
ATILGAN
“Süper kahraman
olma hayalim vardı”
“I had a dream
of being a super hero”

Merve Atılgan’ın hikayesi nedir? Kendinden bahseder misin biraz?
Çizgi film animasyon okuyup mezun olduktan sonra ilustrasyona yöneldim. İllüstrasyon

sanatçıya çok özgürlük tanıyan bir sanat, kafamdakileri istediğim gibi resmedebilmek ve bu
dünyayı insanlarla paylaşmak harika bir duygu. Onun dışında bale ve

dans hayatımın ayrılmaz bir parçası. Ailem sayesinde çok aktif spor ve

sanatla iç içe bir hayatım oldu. Kayak ve tenis, çok keyif alarak eskiden

beri yaptığım sporlar, bir de ritmik jimnastiğe gidiyordum ilkokulda, ki
bana çok şey kattı. Ortaya karışık aslında hamurumda hem dans hem
de çizim var.

Küçükken ne olmak istiyordun, hayaline ulaşabildin mi?
Çocukken hep bir süper kahraman olma hayalim vardı hala daha olabilir bu istek, “Gölgelerin gücü adına” deyip merdiven trabzanlarının
tepesine çıkardım. Ama Sailor Moon adlı çizgi filmin özel bir yeri

vardır. En çok Sailor Moon olmak isterdim, zaten çizmeme vesile olan
animedir. O yüzden de özeldir benim için. Genelde hep süper güçleri
olan ve savaşan kahramanlara ilgim vardı. Prenses olmak isteyen

grupta değildim ben yani. İllustrasyonun bu hayallerime çok yakın bir
tarafı var. O yüzden çocukluk hayallerim bir anlamda gerçekleşmiş
sayılır bence.

Baleye ne zaman başladın? Bale yapmanın çizimlerine bir katkısı
olduğu söylenebilir mi?
Baleye beş yaşında başladım, hala da aktif olarak yapıyorum. Bale çok
farklı özellikler kattı aslında. En başta insana verdiği ve hayat boyu

faydası olan bir iç disiplin var. Müzik algısını da çok değiştiriyor ve
işitsel olarak geliştiriyor. Sahne, dekor, kostüm ve tiyatro öğelerini
içinde barındıran bir sanat ve dolayısıyla estetik algıyı da çok

geliştiriyor. Bir de ne kadar kolay gözükse de fiziksel açıdan çok

zorlayıcı bir yanı var. Balenin çizime olan en büyük katkısı, görsel
algımı ve anatomi bilgimi ciddi anlamda geliştirmesi oldu.

İllüstrasyon ile bale birarada nasıl gidiyor? Bir tercih yapmak
zorunda olsan hangisini tercih ederdin?
Hayatım boyunca hep iki tarafı birden yürütmeye alışık olduğum için benim için çok

zorlayıcı birşey değil aslında, dengelemeyi öğrendim. Bale benim için bütün dış dünyayı

dışarıda bırakmak ve kendi içime dönmek gibi. Çünkü içinde bulunduğumuz dünyada, şu an

algılaması ve kabullenmesi çok zor olan olaylar yaşanıyor. Bunlardan biraz olsun uzaklaşmak,
dans etmek bir kaçış noktası oluyor belkide, aynı şekilde çizerken kendime ait olan o

dünyaya giriyorum, tamamen bana ait. O yüzden herhangi birini diğerine tercih edemem,
ikisinin de yeri bambaşka benim için.
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Çizimlerinde ne tür malzemeler kullanmayı seviyorsun,
teknik olarak nasıl başlayıp nasıl bitiriyorsun?
Çizerken genelde klasik yöntemleri tercih ediyorum. Özellikle siyah beyaz kontrastı yüksek olan taramalı doodle

tarzı çizgileri seviyorum. Bu yüzden de en çok farklı uç

kalınlıklarında olan grafik kalemlerini ve marker kalemleri
tercih ediyorum. Sulu boya ve akrilik de ara sıra işin içine
giriyor tabi. Onun dışında dijital çalışmanın da çok güzel

tarafları ve ayrı bir keyfi var, orada daha deneysel davranabiliyorum. Sonuçta bir “command-Z” seçeneği var. Mesela

resmettiğim çocuk kitaplarında hep dijital çalışmayı tercih
ettim. Genelde vektör tabanlı illüstrasyonlar çizdim çok

keyifli işler çıktı. Ama her zaman başlangıç noktası kağıt
kalem.

Box in a Box Idea’nın Küçük Prens takvim ve defter projesi
hakkında ne düşünüyorsun, senin için bir Küçük Prens
alıntısı çizmek keyifli oldu mu?
Bence Küçük Prens harika bir fikirdi. Küçük Prens’i eskiden
beri çok severim, küçükken kaseti vardı onu dinleyerek
uyurdum. Kitap ve karakterler her ne kadar masal gibi

algılansa da aslında insanlara çok önemli dersler verir nite-

likte. Kitabın çok güzel bir felsefesi ve insanların dünyasına
çok ironik bir yaklaşımı var, fazlasıyla anlamlı bence. Bu

yüzden, hem projenin kendisinden hem de kendi çizdiğim

bölümden çok keyif aldım. Gözyaşları ülkesini hayalimdeki
gibi tasarlamak çok ilham vericiydi...

Müzik ve Sinema ile aran nasıl, bize dinleme ve izleme
önerilerin olur mu?
Dinlediğim müzik moduma göre değişiklik gösteriyor. En

çok klasik müzik ve blues dinlemeyi seviyorum. Leo Delibes,
Fazıl Say, Aram Khachaturyan, Bizet, Dimitri Shostakovich,
Muddy Waters, Ray Charles, Annie Lennox, Shirley Bassey
ve Black Keys en çok dinlediklerim. Çalışırken de LOTR

üçlemesi ve onun gibi enstrümantal soundtrack albümlerini
dinlemeyi seviyorum.

Sinemada da daha çok dönem filmlerini ya da hayal gücümü
besleyen içinde bolca fantastik ve mitolojik öğe barındıran
filmleri seviyorum. Tim Burton biraz gotik biraz da

karanlık tarzıyla tam benlik mesela, Aardman stüdyolarının
yaptığı stopmotion uzun metrajlar da harika oluyor. Bir

tek melankoli ve fazla dram içeren filmler pek benlik değil
galiba, o sıkıntılı ruh halinden çok hoşlanmıyorum.
Takip ettiğin balerinler ve çizerler var mı?
Takip ettiğim fazlasıyla illüstratör var, Steve Simpson, Nuno
Da Costa, Peter Donelly, Kristina Vardazaryan, Bruno

Laurent, Brian Miller, Tom Haugomat ve Ariel Bellinco
bunlardan bazıları.

Bale ve dans kısmında da Svetlana Zakharova favorim.

Onun dışında; Keenan Kampa, Kristina Shapran, Anna

Nikulina, David Hallberg, Roberto Bolle, İgor Zelensky,

Alessandra Ferri, Maria Kochetkova ve Vladislav Lantarov
aklıma gelenler.
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What is Merve Atılgan’s story? Please tell us about yourself.
I got my degree in animation and then tended for illustration. Illustration is a type of art

that gives a lot of freedom to the artist and it is a great feeling to Picture the things in my

mind as I wish and share this World with others. Apart from this ballet and dance
are inseparable parts of my life. With the support of my life I had a life
interbedded with very active sports and arts. Skiing and playing

tennis are the sports I keep doing with pleasure for a long time.
I also did rhythmic gymnastics in primary school and that

contributed a lot to me. It is in my dough to be interested
in different things, there is both dance and drawing.

What did you want to be when you were small, did you
reach your dreams?
When I was a kid, I had a dream of being a super hero and

this intention might still exist. I used to climb on top of the

hand railings of the stairs and cry out “By the power of Gray-

skull, I have the power”. But the cartoon named Sailor Moon

has a special place for me. Most of all I wanted to be Sailor Moon,

it is the anime that caused me to draw and that is why it is very

special for me. Generally I had interests in heros with super powers

who fight. I was not in the group with intending to be a princess. Illustra-

tion has a very close side to these dreams of mine therefore I think my childhood

dreams have in a way come true.

When did you start ballet? Is it possible to say that ballet contributed to your
illustrations?
I started ballet when I was five years old and I actively do ballet. Actually ballet contributed

so different properties. First of all there is this inner discipline it gives to the person which is
beneficial for a lifetime. It changes the musical perception much and develops the person in

audial way. It develops the art that includes the stage, decor, costume and theatre components and therefore aesthetic perception very much. Besides, even if it looks easy it has a
very difficult side physically.

The greatest contribution of ballet to illustration is that it developed my visual perception
and anatomy knowledge substantially.

How does illustration work with ballet? If you had to make a choice, which one would you
prefer?
All my life I have been used to perform both of them so in fact it is not so hard for me, I
learnt how to balance. For me, ballet is like leaving the whole world outside and turning

into myself. Because today there are incidents happening in the world we live in that are

very hard to perceive and accept. In order to escape even a little from these, dancing may be

an escaping point. Similarly, whilst drawing I enter the World I own totally and therefore I

cannot choose one over the other, for me they are so special.

What kind of materials do you like to use in your drawings? Technically how do you begin
and how do you finish?
I generally prefer classical methods while drawing. Especially I like doodle kind drawings

with high black-white contrast. So I mostly prefer graphic drawing pens with different tip

thicknesses and marker pens. Watercolor and acrylic are also used sometimes. Besides, digi-

tal working have a different pleasure because I can be more experimental as there is always a

“command-Z” option. For instance, I preferred digital working in the children books. Generally, I drew vector based illustrations and very nice results were achieved. But starting point
is always pen and paper.

8
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What do you think about the Little Prince calendar and notebook Project of Box in a Box Idea?
Did you enjoy drawing an extraction of Little Prince?
I think Little Prince was a great idea. I like Little Prince from the old times. I had a cassette

of it when I was small and I used to sleep whilst listening to it. Even though the book and the

characters are perceived as a tale, actually it has the quality of giving important lessons to people.

The book has a very nice philosophy and an ironic approach to the people’s world. This is utterly
meaningful, to me. This is why I had a great pleasure both from the Project itself and from the

extraction I drew. It was very inspiring to design the Land of Tears as in my dreams…

How is your relation with Music and Cinema? Do you have any recommendations for us?
The music I listen to changes according to my mood. Mostly I like listening to classical music

and blues. I listen to Leo Delibes, Fazıl Say, Aram Khachaturyan, Bizet, Dimitri Shostakovich,

Muddy Waters, Ray Charles, Annie Lennox, Shirley Bassey and Black Keys so much. While
working I like listening to LOTR trilogy and similar instrumental soundtrack albums.

As for cinema, I like movies of periods or movies with many fantastic and mythological ele-

ments that contribute to my imagination. Tim Burton is just for me with his a bit gothic a bit

dark style. Stopmotion feature-length ones that are made by Aardman studios are also great. I
guess only melancholic movies and movies with lots of dram are not for me because I do not
really like that depressive mood.

Are there any ballerinas and illustrators that you follow?
There are many illustrators I follow. Some of them are Steve Simpson, Nuno Da Costa, Peter

Donelly, Kristina Vardazaryan, Bruno Laurent, Brian Miller, Tom Haugomat and Ariel Bellinco.

As for Ballet and dance, Svetlana Zakharova is my favorite. Apart from her, Keenan Kampa,

Kristina Shapran, Anna Nikulina, David Hallberg, Roberto Bolle, İgor Zelensky, Alessandra
Ferri, Maria Kochetkova and Vladislav Lantarov come to my mind.
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SOKAK
MÜZİSYENLERİ
STREET MUSICIAN
“Hayat ne tuhaf
vapurlar filan”
“How weird life is
Ferries and such…”

Tuğçe Asya Yaldız
asyatugceyaldiz@gmail.com

Sabah işe yetişme telaşıyla çıktığınız yolda kulağınıza çarpan bir melodinin, belki de gecenin

ilerleyen saatlerinde gideceğiniz yere ulaşmak için kullandığınız sokağın köşesinden gecenize

Birbirinden farklı onlarca
kimliği aynı taşlar üzerinde
duraklatmayı başarabilen
sokak emekçileri...

karışan ‘o şarkı’nın notalarının kahramanları; sokak müzisyenleri...
Sokağın çocuklarıyla, hayvanlarıyla, insanlarıyla belki de en yakın
iletişimi kuran, günde en azından bir defa önlerinden geçtiğiniz

takdirde birkaç saniye de olsa gülümsemenizi sağlayan, birbirinden

farklı onlarca kimliği aynı taşlar üzerinde duraklatmayı başarabilen
sokak emekçileri... -Şehrin silüetinden birer parça gibi- sokak-

lara, köşe başlarına, kilise önlerine, meydanlara ve şehir hatlarına
ruhlarından birer parça üfleyenler; izlediğimiz görüntüleri canlı
kılan, sanatı sokağa taşımaya ön ayak olan bu insanlar, yalnızca

kendi işlerini yapabilmek için özgürlüklerini geri istiyorlar. Onlar da biliyorlar ki hiçbir ‘sınır’
sanata dahil değil.

Cihan Ayhan (solist ve gitarist), 5 yıldır sokakta çalıyor, daha çok vapurları tercih ediyor.
“Vapurlardaki güvenlik birimleri ve kısıtlamalar hakkında ne düşünüyorsunuz?”
“Tüm gelişmiş ülkelerde bir kültür haline gelen sokak müziği çoğu müzisyenin de geçim

kaynağı, mesleğidir. Fakat ülkemizde maalesef sık sık sokak müzisyenlerine zabıtalar tarafından uygulanan baskılarla ilgili haberler duyuyoruz. Geçtiğimiz günlerde yine böyle bir haber
çıktı gündeme. Ben de konservatuvarlı olmama rağmen harçlığımı çıkarmak için şehir hat-

ları vapurlarında bazı günler müzik yapmaktaydım. Ancak yasak sebebiyle artık bu imkansız

bir hale geldi. Bu işle yaşamını sürdüren pek çok müzisyen de tabiri caizse aç kaldı. Herkesin
keyif alarak bizleri dinleyip yolculuklarını sürdürmeleri varken; bizi dilenci statüsüne koyan
zihniyeti kınıyorum.”

Hazal Akkerman (çellist), 6-7 yıldır sokakta çalıyor, daha çok Avrupa yakası metrolarında ve
Kadıköy sokaklarında çalmayı tercih ediyor.

Müziği sahneden,
daha elitist ve maddi durumu
iyi dinleyiciden alır, müziğin
herkes için olmasını sağlar.

“Sokak müzisyenlerinin çevreyle ve insanlarla iletişimi hakkında ne
düşünüyorsunuz?”
“Sokak müziğinin belki de en büyük avantajı insanlarla birebir

diyalog içerisinde olma halidir. Sahnedeyken insanların eserlerinizi/
parçalarınızı beğenip beğenmediğini sokak performansına oranla
daha geç anlarsınız. Sahne ışıkları, sahne ekipmanı/tesisatı biz

müzisyenlerin dinleyicilerin psikolojik durumlarını yavaş anlamaya

sebebiyet veren bir unsurdur. Oysa sokakta bir performans ifa ederken dinleyici ile anında,
hızlı bir iletişim kurulur. Göz göze gelmeler, laf atmalar her ne kadar ifacının konsantras-

yonunu bozsa da birebir bir diyalektiğin en somut halidir. Müziği sahneden, daha elitist ve
maddi durumu iyi dinleyiciden alır, müziğin herkes için olmasını sağlar. Müzik bu alanda
sınıf gözetmeksizin herkese ulaşabilmektedir.”

Reza Hazaveh (tar sanatçısı, vokal), 9 yıldır sokakta çalıyor. Daha çok İstiklal Caddesi ve Büyük
Ada’da çalmayı tercih ediyor. İranlı.
10
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“Sizin için sokakta çalmak ne ifade ediyor?”
“İran folk müziği dünya çapında pek çok insan için garip,
hatta İranlılar için bile böyle. Kendi ülkemde de tecrübelerim oldu ve pek çok insandan geri bildirim aldım.

Dinleyicilerimin çoğu yaşlı insanlar çünkü şarkılarımız

onlar için nostaljik, Bir süre sonra genç dinleyicilerimiz de
oldu. Çünkü aynı şarkıları farklı tarzda çalmaya başladım.
Sokakta müzik yapma sebebim; Türkiye, Hindistan ya
da başka bir ülkede Geleneksel İran Folk Müziğini

tanıtmak. Kendi müziğimi, diğer ülkelerin müzikleriyle

kombin ettiğim zaman İran enstrümanlarını da katıp

insanlar için yeni ve değişik bir ses çıkartıyorum (Sound

yaratıyorum da denebilir) Bu işin en zor yanı gürültülü ve
yoğun sokaklar/caddeler. Bazen polisle sorun yaşayabili-

yorum. Ve soğuk hava… Deriden yapılmış enstrümanlar

soğuk ve sıcak havaya duyarlıdır. Bu nedenle nota kaçırdı-

ğım zaman olabiliyor ama yine de çalıyorum. Müzik, farklı
kültürler ve farklı milletler için en iyi dil bence.”

Serhat Talay (gitarist, saksafoncu), 10 yıldır sokakta çalıyor.

Daha çok Taksim, Avrupa yakası metroları ve Kadıköy sokaklarını tercih ediyor.

“Sokak müziğinin zor yanları nelerdir?”
“Soğuk havalar ve soğuk insanlar! Sokak sıkıntılı bir
alan. Söven de, seven de orada. Fakat yine de
sokakta olmak “var olmak” gibi!

Serkan Uzun (gitarist ve vokal), 4 yıldır sokakta

çalıyor, daha çok Taksim’de çalmayı tercih ediyor.
“Vapurlarda müzik neden olmalı?”

“Özgürlüğe atılan ilk fikir adımlarını sanatçılar atar. Müzik

İllustrasyon // Illustration

de sanat gibi doğası ve doğanın kendisi gereği özgürdür.

ESİN BAYHAN

Yasaklar maksimum seviyeye de ulaşsa insanlar içinden

mırıldandıkça müzik; sokakta, vapurda, barlarda, evlerde,
metroda, uzay mekiğinde kendini var eder.

Vapurlarda müzik hem güzel boğaza, hem İstanbul’a, hem

de insanlara yakışıyor. Sokak müzisyenliği zaten elinden geldiğince doğal. İşe sanat kısmından bakmayan siyasiler içinse
önerim havadan istihdam işte. Bırakalım enstrümanlarıyla
müzisyenler çalsın, vapurlar oynasın!”

//
Street musicians; the heroes of the melody you hear on the
way to work in the morning, or maybe the notes of “that

song” which mixes up with your night from the corner of the
street you take to reach your destination late at night… they

Cihan Ayhan (soloist and guitarist), playing on the street for 5
years, prefers mostly the ferries.

“What do you think about the security units and the limita-

are the street workers who make the closest interaction with

tions on the ferries? “

smile for a few seconds while passing before them at least

“In all developed countries street music which is a culture

identities stop to listen to them… -just like a part of the

cians. However in our country unfortunately we often hear

the children, animals, people of the street, who make you

once a day, who could successfully make all those different
silhouette of the city- blowing a piece of their souls to the

streets, corners, churches, squares and city lines these people
make the images we watch come true and try to carry art

on the street want their freedom back to only do their own
works. They know too that there is no “limit” in art.

is also the source of income, occupation of many musi-

news about street musicians being applied restraint by the

municipal force. Recently there was again news like that. In
spite of graduated from the conservatory some days I used

to make music on the city line ferries to earn some money.
But along with the prohibition this became impossible.
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Many musicians who lead their lives like that, so to speak are left hungry. I condemn the

mentality that put us in the beggar status when there was a chance of people listening to us
with pleasure during their journeys.”

Hazal Akkerman (cellist), playing on the street for 6-7 years, prefers mostly playing on the
European-side metros and streets of Kadıköy.

“What do you think about the interaction of street musicians with the environment and people”
“The biggest advantage of street music is maybe the state of being in one-to-one dialogue
with the people. When you are on stage, you find out if your works/songs are appreciated
or not much later than when on a street performance. Stage lights, stage equipment are

elements for us, namely musicians, that make us understand the psychological state of our
audience slowly. However while performing on the street, a contact is established immediately with the audience. Even if the eye-contacts, snipes spoil the concentration of the

performer, they are the most concrete states of one-to-one dialectic. This takes the music

from the stage, more elitist and well-off audience and maintains that music is for everybody.
Music could reach everyone in this way without any class discrimination.”

Reza Hazaveh (tar artist, vocal), playing on the street for 9 years. Prefers mostly İstiklal Street
and Büyük Ada. Iranian.

“What does playing on the street mean
to you”
“Iran folkloric music is weird for many

people around the world, this is so even
for the Iranians. In my own country I

had experiences and got feedback from
many people. Most of my audience is

old because our songs are nostalgic for
them. We had young audience after a

while because I started playing the same
songs in a different style. The reason I
make music on the street is to intro-

duce Traditional Iran Folkloric music in

Turkey, India or another country. When I

combine my own music with the music of

other countries, I produce(or I create) new
and different sounds for people by including instruments belonging to Iran. The

most difficult side of this is the noisy and
crowded streets/boulevards. Sometimes I

have problems with the police. And the cold weather… Instruments made with leather are

sensitive to cold and hot weather. Therefore there are times I miss notes but I keep playing.
In my opinion, music is the best language for different cultures and nations.”

Serhat Talay (guitarist, saxophone player), playing on the street for 10 years. Prefers mostly Taksim, European-side metros and streets of Kadıköy.

“What are the difficult sides of street music?”
“Cold weather and cold people! Street is a troubled area. Swearing as well as loving is there.
But still, being on the street is like “to exist”!

Serkan Uzun (guitarist and vocal), playing on the street for 4 years. Prefers mostly playing in Taksim.
“Why should there be music on the ferries?”
“Artists take the first steps of ideas on the way of freedom. Music is, just like art, is free as a

result of its nature and nature itself. Even though the prohibitions reach the maximum level,
as long as the people hum, music creates itself on the street, ferry, in the bars, homes, on

the metro, spaceship. On the ferries music suits well with both the beautiful bosphorus, and
Istanbul and people. Street musicianship is natural enough anyway. My suggestion to the

politicians that would not look at this from the point of art is the free employment. Let the
musicians play their instruments and ferries dance”
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MUSTAFA
KULA
“Bugünün insanına dair
yaşayan resimler”
“They are living paintings
for today’s person”

Kazım Şimşek
kazimsimsek@ymail.com

Tuval, resim, heykel ve animasyon gibi birçok
farklı alanda üretimlerini sürdüren genç sanatçı
Mustafa Kula, sıradan görünen farklı materyalleri sanat eserine dönüştürmesiyle ve güçlü desenleriyle dikkat çekmektedir.
Mustafa’nın resimlerini izlerken, bilincin kendini bıraktığını ve gözlerinin desen çizgileriyle
beraber dolaştığını bir anda fark edebilirsiniz. Bu daha çok kulağına çalınan bir melodiye
ritim tutarak eşlik ettiğinin farkına varmak gibidir. Yüzeyde dolanan, iç içe girmiş eğilip

bükülen formlar bir anda sizi içine çekebilir. Kıvrak bilek harekeleriyle bir anda çıkarılmış,
uyum içindeki uzun çizgiler, ustaca kotarılmış bir resmin keyfini verir. Aynı atölyede

çalışma şansını bulan biri olarak, arkasında hiç bitip tükenmeyen bir enerjiyle, sürekli ve

sabırlı çalışmanın olduğunu biliyorum.Onun çalışmaları
imrenilecek bir sabır ve disiplini gerektirir. Bir başka

göze çarpan şey ise; resimlerindeki ritim öğesi. Doğadaki

ritmin mekanik olmayan, kendini yineleyen formlarını bir

zanaatkarın elindeki nesneyi sabırla işlediği gibi işler, fakat
yinelenen formlar sıkıcı bir tekrar değil, yinelenen ufak

değişimler taşır. Belki de heyecanla seyrettiren şey budur...
Atölye yıllarında, Bacon’un resimleriyle anılırdı resimleri, bugün ise özgünleşmiş ve dar kalıp üslupçuluğun

içine düşmeden ilerliyor. Çalışmalarında çok geniş bir
beslenme kaynağı olduğunu görüyorsunuz. Hem yerli

geleneksel motiflerden, hem batılı formlardan, çok zaman
kendine has bir dünyanın içe kapalı anlatımları varken

özellikle son dönem yaptığı çalışmalarda, hepimize, yani

bizlerin bugün ki sosyal gerçeğine doğru evrildiğine tanık
oluyoruz. Mustafa’nın resimleri değişen gittikçe yaşamla

daha içkin hale gelen resimler. Yani bugünün insanına dair
yaşayan resimler.

Mustafa Kula, Anaç-Mother Hen, 2012, 150x200, Tuval üzeri akrilik / Acrylic on canvas

Mustafa Kula, Koç/Aries, 2014, 70x50, Tuval üzeri yağlı boya / Oil on canvas
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Young artist Mustafa Kula who continues his
productions in various fields such as canvas,
painting, sculpture and animation attracts attention with his transformations of different materials that look ordinary into an artwork and his
strong patterns.
While watching at Mustafa’s paintings you may realize suddenly that conscience lets it go
and eyes wander around with the pattern lines. This is more like realizing accompanying

the melody by beating out. Flexible forms, that are one inside the other and wander on the
surface might all of a sudden attract you. Long lines in

harmony that are produced with quick ankle movements

give the pleasure of a painting by master. As a person that
found the chance of working in the same atelier, I know
that behind all this there is the continuous and patient
work with a never ending energy. His works require

an admirable patience and discipline. Another striking

feature is that; the rhythm element in his paintings. He

processes the repetitive forms of rhythm in nature that is

not mechanical just like a craftsman processes the element
in his hand patiently. However repetitive forms are not

boring repetitions. They carry small changes. Maybe that

is the thing that makes the paintings to be watched. During the atelier years his paintings were mentioned with

Bacon’s paintings. However today, they improve by being

specific and not falling into the narrow-minded stylism. It
is seen that the feeding source in his works is quite wide.

Especially in his recent works we witness both from native
traditional patterns and western forms, they were directed
towards the social reality of today of ours although most
of the time there were mentionings of his own world.

Mustafa’s paintings keep getting more implicit with now

changing life. In other words, they are living paintings for
today’s person.

Mustafa Kula, Duman1/Smoke1, 2012, 200x150,
Tuval üzeri akrilik / Acrylic on canvas

Mustafa Kula, Esir/Prisoner 55x53x52 cm
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Mustafa Kula, Isırık/Nip,2014 43x42x15

Mustafa Kula, Çöp3, Rubbish3, 2013, 180x130,
Tuval üzeri akrilik / Acrylic on canvas

Mustafa Kula, Monologue II, 2012, 110x140,
Tuval üzeri akrilik / Acrylic on canvas

box ın a box ıdea 10 - mustafa kul a

LA
HAINE
Getto Yumruğu
Punch Of Ghetto

Kafa Sesi // Head Voice
Benan Aka
benanaka7@gmail.com

La Haine; Mathieu Kassovitz tarafından “Getto hayatında

işte tam bu sırada Hubert; “peki bizi polisten kim koruya-

hikayesi. Film Cezayir göçmeni Müslüman Sayid ile başlar

algısını biranda yıkar. Getto polisi, şehir de gördüğünüz

ya siyah, ya da beyaz vardır” dercesine çektiği cesur bir sokak
ve Sayid ile biter. Sayid, Hubert ve Vinz çok yakın arka-

daşlardır. Üçü de gettoda yaşıyordur ve arada kalmışlığın

Filmin en çarpıcı metaforu; duvarlarda ki “Le Monde est

fakat her zaman yüzlerine vurulan oraya ait olmadıkları ger-

o dünya hangi dünyadır? Gelişen olaylar sonrası bir tren

çeği ile gettoya sıkışmış ve günden güne daha da sertleşmiş
sokağa dönmüş çocuklardır.

Vinz, Musevi’dir. Bildiğimiz zengin ve soylu Musevi algısını Mathieu Kassovitz yıkar bu karakterle. Hubert, belki

de filmdeki en etkileyici karakterdir. Siyahidir, diğerlerin-

a vous” (“Dünya sizindir”) yazan reklam panoları peki ya

mesafede ki Paris’te kendilerini bulan ve gözaltına alındıktan sonra son treni kaçırıp banliyölerine dönemezler. O

uzun gecenin sonun da Hubert’ın reklamın üzerini çizip

“Dünya Bizimdir” yazması Mathieu Kassovitz tarafından
“nasıl bir dünyada yaşıyorsunuz?” diye sorması gibi.

den daha eğitimlidir ama

O uzun gece de Paris, üçlüye Abdel’in öldüğünü bir açık

kimse o da esrar satarak

beri karakterlerini çözümlediğimiz üçlüden beklediğimiz

getto da diplomaya bakmaz
kazanır hayatını. Sayid

Müslüman ve grubun en

sorunlusudur. Müslüman-

lığa, Fransa da nasıl bakıl-

dığı, nasıl algılandığının en
somut örneğidir Sayid.

Film getto da yapılan bir

protestonun ertesi gününü
konu alıyor. Protesto

sırasında üç arkadaşın yakın
arkadaşları Abdel polisler

tarafından ölesiye dövüle-

rek hastanelik olur, bu kargaşa sırasında da polislerden biri

silahını kaybeder. Üç arkadaş Abdel’e yapılanlara öfkelidirler
ama bu öfke normal günlük yaşamlarını çok aksatmaz gün
içinde her zaman yaptıkları şeylere devam ederler. Günün

normal bir şekil de geçmediğini ise, Vinz’in polisin düşürdüğü silahı kendinde olduğunu arkadaşlarına itiraf edip

silahı beline takmasıyla anlarız. Artık o silah bir sorundur ve
seyircinin beklentisi o silahın ne zaman patlayacağı olur.

Vinz kararlıdır eğer Abdel ölürse o da bir polis öldürecektir.

hava haber panosundan öğrendiriyor. Filmin başından

tepkileri almaya başlıyoruz. Vinz silahı çıkarıyor kafası da

iyi olduğundan halüsinasyonla karışık sokakta araba çeken
bir polis memuruna tutuyor silahı. O an banliyöden faklı
olarak polis, sivile öfkeyle bakmıyor. Hubert, yine aklı

başında bir hareketle silahı indiriyorsa da üçlü yine bir

ayrıma geliyor Vinz yalnız kalıyor. Sayid ve Hubert başka
yönlere dağılıyorlar. “Aslında bu arkadaşlar birbirlerine

muhtaç olmasalardı da arkadaş olurlar mıydı ? “sorusunu
bir çok kez sorduruyor bize Mathieu Kassovitz. Fakat

bir kural var getto da hayatta kalmak istiyorsan bir arada
olmak zorundasın.

Banliyöye geri döndüklerin de, yalnız kalmak istemeyen
silahı Hubert’a veriyor. İşte beklenmedik sona hazırlanıyoruz, Hubert’ın silahı alıp Sayid ve Vinz’in aksi

istikametin de yürüyüp evine doğru yürürken sivillere

nefretle yaklaşan polisler yine yok yere Sayid ve Vinz’i

tutuklamaya çalışırlar bu sırada silahıyla Vinz ile şakalaşırken bir polis Vinz’i başından vurur işte bu sırada olaylara
uzaktan tanık olan Hubert az önce Vinz’in verdiği silahı

polise doğrultur, poliste Hubert’a, Sayid’in olayı korkuyla
izlerkenki suratında biter filmi.

Herkesten bir eksilecektir. Cehaletini ancak şiddetle çöze-

Siviller ile polislerin arasındaki karşılıklı kini son sahne de

bu sırada üçlü bir kaç polisle Abdel’i ziyaret etmelerine izin

den hayran kalmamak elde değil. Filmin müzikleri de çok

cektir. Belki de filmin ilk kırılma noktalarından biri yaşanır

vermedikleri için tartışırlar ve Sayid gözaltına alınır. Üçlüyü
tanıyan yine gettodan bir poliste Sayid’in kefaletini ödeyip

çıkarır fakat Vinz, Hubert ve polis; karakola giderken polis
tüm bu olanların onları korumak için olduğunu dile getirir
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polislere benzemez çünkü...

heykeli gibi tüm çıplaklıklarıyla gözümüzün önündedirler.
Fransa’nın gösterişli hayatına bir tren mesafesindedirler,
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cak?” Mathieu Kassovitz bu sahneyle “Fransız cici polisler”

öyle doğru ve yerinde işliyor ki; Mathieu Kassovitz sahi-

hassas seçilmiş Bob Marley’in şarkıları ile banliyönün tüm
gerçekliği çok daha iyi vurgulanıyor. ‘’Önemli olan yere

düşüş değil yere çarpıştır.’’ mottosu ile Mathieu Kassovitz
kafamıza Fransız gettolarını tokat gibi vuruyor.

//
La Haine; a brave street story filmed by Mathieu Kassovitz as who should say “There is either black or white in

the ghetto life”. Film starts with the Algerian immigrant

Muslim Sayid and ends with Sayid. Sayid, Hubert and Vinz
are very close friends. They all live in ghetto. They are before
us with all their flaws as in being in between. They are one
train trip away from the glittering life of France however

they are stuck in ghetto with people flinging in their faces

that they do not belong there and day by day they become

police” perception all of a sudden. Because ghetto police are
not like the police you see in the city…

The most striking metaphor of the film is the billboards

on the walls that write “Le Monde est a vous” (“World is

yours”). But what world is that world? Finding themselves
in Paris which is a train trip away as a result of what happened and because of being taken into custody, they miss

the last train and can not go back to their suburbs. At the
end of that long night, Hubert’s writing “World is Ours”

over the billboard is like Mathieu Kassovitz asking “what
kind of world do you live in?”.

tough and get back on the streets.

During that long night Paris lets the triple find out that

Vinz is Jewish. Mathieu Kassovitz demolishes the com-

begin getting the reactions we expect from the triple whose

mon perception of Jews being rich and noble with this

character. Hubert is maybe the most influential character

of the film. He is black, more educated than the others but
nobody cares for the diploma so he earns his life by selling

marijuana. Sayid is Muslim and the most problematic of all.
He is the most concrete example of how being Muslim is
regarded and perceived in France.

The subject of the film is the following day of a protest that
took place in the ghetto. During the protest Abdel who is

a very close friend of these three friends is beaten almost to

death and hospitalized. During this chaos one of the police-

Abdel is dead via an open air announcement billboard. We

characters we analyze from the beginning of the film. Vinz

takes out the gun and with his head high along with hallu-

cinations holds it to a police officer that is in train of towing
away a car on the street. At that moment, different from

the suburb, the policeman does not look at the civilian with

fury. Even though Hubert sensibly holds down the gun, the

triple comes to a junction and Vinz remains alone. Sayid and
Hubert go in different directions. Mathieu Kassovitz makes
us question “If these friends did not need each other, would

they still be friends?”. However, there is one rule. If you want
to stay alive in the ghetto, you have got to stick together.

men lost his gun. These three friends are furious for what

When they go back to the suburb, Vinz who does not want

keep doing the things they used to do as always. We realize

prepared for the unexpected end. While Hubert takes the

happened to Abdel but they go on with their daily life, they
that the day does not go as usual when Vinz confesses that
he has the gun the policeman lost and puts it on his belt.

Now that gun is a problem and the expectation of the audience would be about when that gun would explode.

Vinz is decisive that if Abel dies he will kill a policeman.

One less from both. He will solve his ignorance with only

violence. Maybe one of the first breaking points of the film
happens. At this time the triple argues with the police as

to remain alone gives the gun to Hubert. There, we get

gun and goes in the other direction of Sayid and Vinz, to

his home, police that approach the civilians with fury try to
arrest Sayid and Vinz for nothing. At this time, while play-

ing with his gun to scare Vinz, one of the policemen shoots
Vinz in the head. At this moment, Hubert who witnesses

the incidents from afar directs the gun Vinz just gave to the
police and the film ends with the scary face of Sayid.

It is almost impossible not to admire Mathieu Kassovitz

they do not let them visit Abdel and Sayid is taken into

since he handles the hatred between civilians and the

triple pays Sayid’s bail and gets him out but when Vinz,

soundtracks of the film are also chosen very sensitive. The

custody. A policeman from the ghetto who knows the

Hubert and the policeman are going to the police station,

the policeman says that all these are for protecting them. At
this moment Hubert says “Well, who will protect us from

the police?”. Mathieu Kassovitz destroys the “sweet French

police accurately and appropriately in the last stage. The

whole reality of the suburb is much better stressed with Bob
Marley’s songs. Mathieu Kassovitz slaps us in the head with
French ghettos via his motto “Hitting the ground is what is
important, not falling down.”

issue 10 · 2015

//

17

MERT
TUGEN
Sokak sanatı
üzerine
About
street art

Şener Yılmaz Aslan
sener.aslan@gmail.com

Nasıl başladı çizim sürecin? Küçük yaşta başlayanlardan mısın?
Evet, ben de onlardan birisiyim. Lise dönemine kadar yanlızca defter, kitap kenarlarına birşeyler çiziyordum. Ortaokulda resim öğretmenim beni farkedince Güzel Sanatlar Lisesi’ne
gitmemi tavsiye etmişti. Benim için dönüm noktası o zamanlar ailemle birlikte yaşadığım
Gaziantep’te, Güzel Sanatlar Lisesi’ne girmemle başladı.

Animasyon bölümü okuyorsun ama illüstrasyon yapıyorsun, nedir illüstrasyonun
daha çekici olan yanı?
Animasyon tabii daha fazla zaman ve emek gerektiren bir dal ki aslında içinde illüstrasyonu da

barındırdığını düşünüyorum. Para kazanma konusunda da illüstrasyon daha cazip geliyor, belki
animasyon yaparak daha çok kazanabilirim ama şuan illüstrasyondan daha çok zevk alıyorum,

daha mutlu hissediyorum. Ayrıca bir işe başladığımda üzerinde günlerce vakit geçiremiyorum,

biraz sabırsızım. Başlayınca bitirmek istiyorum. Animasyonsa tam tersine sabır işi. Her adımda
çok dikkatli ve programlı olmak gerekiyor. Yoksa kalitesiz iş

çıkarmak an meselesi. Şu ana kadar yalnızca bir filmi tamamlayabildim. ”Kanatları Olmayan Kuş” ismi… Onun dışında

sürekli birşeyler yazıp çiziyorum yeni animasyon filmlere dair,

zira mezun olmak için de film üretmem gerekiyor. Dolayısıyla

yakın zamanda yeni bir filmi üretmeye başlayacağım anlamına
geliyor bu.

Duvar resmi yapma isteğin nereden geliyor?
Ortaokulda okuduğum zamanlar elime bir Blue Jean dergisi

geçmişti. Dergide Tunç “Turbo” Dindaş’ın hazırladığı dünya-

dan ve Türkiye’den graffitilerin gösterildiği bir sayfa vardı. Ben
o sayfayı koparıp saklamıştım.Arada çıkarıp taklit ediyordum
graffitileri. Liseye geçince internetten araştırmaya ve çizmeye

başladım kağıt üzerine. Bir yandan da Gaziantep’te yaşıyorum

ve orada 1-2 kişi vardı duvar boyayan. Nereden nasıl boya alınır
onu da bilmiyordum, zaten ilk boyadığım duvarda bisiklet

boyası kullanmıştım ve çok eğlendiğimi farkettim. Zamanla
daha çok boyamaya ve boyadığım duvarları paylaşmaya

başladım.Lise sona yaklaşınca sınavlardan dolayı bırakmak

durumunda kaldım ve daha çok çizime, illüstrasyona yöneldim.
O zamandan beri de aklımda hep duvara daha farklı şeyler

yapma fikri vardı. Şans eseri yakın zamanda bu fırsatı yakala-

dım. Moda’da, Çamlıca’da ve Kaş’ta Elif Demir’le duvarlar boyadık. Bir aksilik olmadıkça
boyamaya devam edeceğiz gibi gözüküyor.

Duvarların, sokağın daha çekici gelmesinin birçok sebebi var. Normalde bir illüstrasyonu

yapıp internette paylaştığımda bunu görecek kitle genelde belli bir kitle oluyor ya da bir sergi

açtığında sergiye gelecek olan kitle… Ama sokakların olayı biraz daha farklı. Görünür bir yere
bir iş yaptığında halkın her kesiminden her yaştan insanına ulaşabilirsiniz. Duvarı boyarken
insanlardan aldığınız etkileşim de cabası. Sokak sanatının bu yönlerini çok seviyorum.
18
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Street Art ile Graffiti arasındaki fark nedir? Tercihin
hangi yönde?

//

Graffiti, çıkış şeklinden de ötürü daha sokak kültürüne

yakın, daha gettovari bir tavrı var. Graffiti yapan kişi bir
lakap bulur ve bunu kendi stiliyle graffitiye dönüştürür.

How did you begin your drawing process? Are you one of

Street art ise daha çok güzel sanatlarla uğraşan kesimin

those who started during childhood?

minde uğraş edindiğim, eğlendiğim, bolca vakit geçirdiğim

Yes, I am one of those. Until the high school period I

da bunu düşünüyorum. Çok fazla tekrardan ve kopyadan

When my art teacher realized my drawing at secondary

haşır neşir olduğu bir alan. Benim için graffiti lise döne-

bir uğraştı ve öyle de kaldı. Genel olarak graffiti hakkında

ibaret. İşi güzel, zevkli ve heyecanlı kılan kısmı illegal kısmı
evet ama benim daha çok ergenlik dönemime hitap ediyor.
Tabi bu işi yıllarca yapan büyük isimler var, onlara saygım
sonsuz ama ben böyle düşünüyorum.

Takip ettiğin ve seni etkileyen Street Art sanatçıları kimler?

used to draw things only on the sides of books, notebooks.
school, he recommended me to go to Fine Arts School.
The turning point for me began when I started to go to

Fine Arts School in Gaziantep where I was living with my
family at that time.

You study animation but you do illustration. What is more
attractive about illustration?

Benim için tek isim var aslında, o da Breilyalı ikiz kardeşlerin

grubu “Os Gemeos” Büyük hayranlık besliyorum işlerine karşı.

Animation is a branch that requires more time and labor

Box in a Box Idea’nın Küçük Prens takvim ve defter projesi

Regarding earning money illustration becomes more attrac-

hakkında ne düşünüyorsun, senin için bir Küçük Prens
alıntısı çizmek keyifli oldu mu?
Hepimiz Küçük Prens’i severiz. Hele de benim gibi çocuk
kitapları resimleyip de Küçük Prens‘i sevmeyecek birileri

yoktur diye düşünüyorum. Dolayısıyla benim için ne kadar

keyifli bir çalışma olduğunu tahmin etmişsinizdir diye düşünüyorum. Yine çizin desinler, yine çizerim!

Sinema ile de ilgileniyor musun? Bize film önerin olur mu?
Elbette, film izlemeyi çok severim ki bana çok şey kattı-

ğını da düşünüyorum sinemanın. Öneri olarak aklıma son

tions. But more I really enjoy doing illustrations more. I

feel happier. Also, when I start to do something I cannot

spend days. I am a bit impatient. I want to finish as soon as

I begin. On the contrary animation is a work of patience. At
every step I should be more careful and programmed. Oth-

erwise it is a matter of time to produce a poor quality work.
Until today, I could complete only one film. Its name is

“Bird without wings”… Besides that I keep writing and

drawing things for new animation films because in order to

graduate I need to produce films. Therefore, this means that
I will start producing a new film in the near future.

Where does your mural painting intention come from?

İkincisi ise Hüseyin Karabey’in yönettiği ‘Were Dengê Min

When I was at secondary school, I got this magazine called

- Sesime Gel. Çok naif, masal gibi bir film.
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tive too even though I can earn more by making anima-

izlediğim filmler geliyor yalnızca. İlki, Richard Ayoade ‘un

yine çok sevdiğim Submarine’den sonraki filmi The Double.
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and I believe that it also includes illustration in itself.

Blue Jean. In the magazine there was a page prepared by

K AŞ

Ersa’nın “Core Ideas” konseptli Çamlıca’daki yeni binasının

bahçesine Mert Tugen ve Elif Demir bir fil illüstrasyonu yaptı.

Yapım aşamalarını görmek için videoyu linkten izleyebilirsiniz.

ELİF DEMİR , MERT TUGEN

bit.ly/MertElif

Tunç “Turbo” Dindaş showing graffiti examples from the
world and Turkey. I kept that page. From time to time I

imitated them. When I started high school I began doing

research about them on the internet and drawing them on

adolescence. Surely there are great names who do this work for
years and I respect them highly but this is what I think.

Who are the Street Art artists you follow and are

the paper. At the same time I live in Gaziantep and there

influenced by?

where I could get the paint. After all on the first wall I

Actually there is only one name for me and that is “Os

In time I started to paint more and share the wall I painted.

their works.

are 2-3 people who paint walls. I did not know how and

painted I used bicycle paint and I realized I had great fun.

I had to stop because of the exams when I became senior at

Gemeos”, a group by Brazilian twin brothers. I admire

high school and I directed myself mostly towards drawing

What do you think about the Little Prince calendar and

different to do on the walls on my mind. By chance recently

drawing an extraction of Little Prince?

and Kaş with Elif Demir. Unless something comes up, it

We all like Little Prince. I think there are not any people

and illustration. Since then there has always been something
I got this opportunity. We painted walls in Moda, Çamlıca
seems like we will go on painting.

There are many reasons that walls, streets seem more attrac-

tive. Normally the people who will see an illustration I share
on the internet would be a specific one or the people who

notebook Project of Box in a Box Idea? Did you enjoy

especially like me who picture children’s books and not like

“Little Prince”. Thus, you may imagine how joyful a work it
has been for me. If they tell me to draw again, I would!

Are you interested in cinema? Would you recommend us a

would come to an exhibit when an exhibition is held… But

film?

where visible, you can reach any kind of people at any age

Surely, I like watching films and I think cinema contrib-

the wall is the gratis. I love these sides of street art.

I recently watched come to my mind. The first one is The

it is different on the streets. When you do a work at some-

from the public. And the interaction you get while painting

What is the difference between Street Art ile Graffiti?
What is your preference?
Graffiti is closer to the street culture as a result of its way of out-

utes a lot to me. As for recommendations, only the films
Double by Richard Ayoade that is taken after the film

Submarine which I like very much. And the second one is

‘Were Dengê Min – Come to My Voice by Hüseyin Karabey. A very naïve, epic film.

let. It is more ghetto-ish. The person who does the graffiti finds
a nickname and turns it into graffiti with his style. However,
street art is mostly done by people who are into fine arts.

For me, graffiti was a hobby that I did during high school,

had fun of and spent a lot of time with, and it remained that

way. Generally I think that way about graffiti. It consists of a

lot of repetitions and copies. The part of it making it nice, fun

and exciting is its being illegal, yes, but it mostly appeals to my
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CUBA
Küba’da
bir mobil fotoğrafçı,
İlknur Can
A mobile photographer
in Cuba,
İlknur Can.

İlknur Can
ilknurcan1@gmail.com

Uzun zamandır gitmek istediğim Küba’yı görmüş olduğum için şanslı hissediyorum kendimi.

Castro ölmeden önce görmem gerektiğini düşündüğüm Küba, son dönemdeki siyasi gelişmelerden sonra, belki de sosyalizmin son dönemlerinin yaşandığı bir ülke olması sebebi ile daha
bir anlamlıydı benim için.

Küba denilince ilk akla gelenlerden biri de şüphesiz Buena Vista Social Clup ve onun vokalisti

İbrahim Ferre’dir. İbrahim Ferre’nin mezarının da bulunduğu Havana Katolik Mezarlığı görülmeye değer. En mütevazi mezarlık, İbrahim Ferre’nin mezarlığı kuşkusuz,
açık hava müzesini andıran mezarlıkta birçok hikayeye tanık olabilirsiniz.

Küba’ya gitmenin en güzel yanı halen kullanılmakta olan yaşlı Amerikan
arabaları ile yolculuk yapmak ve bu esnada rom içip Küba şarkılarına
eşlik ederek şöför ile beraber ritim tutmak.

Karneleri ile ekmek, süt vs. almak için sırada bekleyen insanlarla selamlaşmak ve onların gündelik hayatlarına tanık olmak ise ayrı güzeldi, tabii bir

buçuk saat boyunca ekmek kuyruğunda beklerken sinirlendiğimi de itiraf
ediyorum.

Havana Malecon’da karşılaştığım vudu ayininden de bahsetmek isterim;
Afrika kökenli vudu dinine ait inanışları Küba’da da görmek mümkün,
son yıllarda daha fazla görüldüğünü öğrendiğim Vudu ayinlerine sıkca
rastlamak mümkün, Malecon’da rastladığım ayinde bunlardan biriydi,

ilahi soyleyerek yapılan bu ayinde son olarak tavukların kanı akıtılıyor.
Tanık olduğum bu ayini izlerken dünyanın her yerinde kan akıtmanın
kutsallığına anlam veremeyişimi düşündüm.

İnternet olmadığı için (son dönem sınırlı da olsa otellerden ve internet kafelerden bağlanıla-

biliyor) ve haberleri takip etme şansımız olmadığı için, Obama ve Castro’nun görüşmelerini

Küba’ya gitmenin en güzel yanı halen
kullanılmakta olan yaşlı Amerikan
arabaları ile yolculuk yapmak

Camaguey’den Havana’ya dönerken bindiğimiz taksinin rad-

yosunda duyduk. İspanyolca bilmediğimiz için haberin Ame-

rika ve Küba ile olan ilişkilerle ilgili olduğunu taksi şöförünün
heyecanlı hallerinden ve Obama’nın ismini telefuz eden Raul
Castro’nun sesinden tahmin ettik. Sanırım bu siyasi gelişmeden sonra Küba bir hayli değişecek zaman içerisinde .

Kübalıların bir çoğu bu gelişmelerden memnun ve Obama’ya sempati duyuyor. Bu değişimi
yaşamak isteyenler ve istemeyenlerin hayal kırıklıkları olur mu olmaz mı bilinmez bunu

zaman gösterecek, belki bu süreçten sonra tekrar Küba’ya gidersem gözlemlerimi yine paylaşırım fotoğraflarımla...
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I feel lucky that I have been to Cuba where I wanted to go for a while. Cuba, where I

thought I had to visit before Castro dies, has been especially meaningful for me as it is where
socialism is in its last periods following the recent political developments.

Buena Vista Social Club and its vocalist İbrahim Ferre comes to mind when Cuba is men-

tioned. Havana Catholic Cemetery where İbrahim Ferre is buried in is worth a visit. Doubt-

The best thing of going to
Cuba is to travel with old
American automobiles

lessly the most modest cemetery belongs to İbrahim Ferre. You may
witness many stories in the cemetery which looks like an open air

museum. The best thing of going to Cuba is to travel with old American automobiles that are still in use and at the same time drinking

rom and singing along Cuban songs and beating out with the driver.
It was also nice to greet with the people who were waiting in line to

get brad, milk, etc with their carnets and to witness their daily life. Of course, I admit that I
got pissed off while waiting in line for bread for one and a half hour.

I also would like to mention the voodoo ritual that I came across in Havana Malecon; it is

possible to see the beliefs about voodoo religion that originates from Africa. It is possible
to see those rituals often which became recently more and more. The ritual I came across

with in Malecon was one of them. Blood of chickens is drained in this
ritual which is made by singing hymns. While witnessing this ritual,

I thought that I could not find any meaning for draining blood in the
world to be sacred.

Since there was not internet (recently it is possible to connect from
the hotels and internet cafes even if very limited) and that we had

no chance to follow the news, we listened to the discussions between
Obama and Castro on the radio of the taxi we got on to get back to

Havana from Camaguey. As we did not speak any Spanish, we guessed
that the news was about the relations between USA and Cuba by the

driver’s exciting behavior and from the voice of Raul Castro pronouncing Obama’s name. I guess Cuba will change a good deal in time after
this political development.

Most of the Cubans are pleased with these developments and feel sympathy for Obama. We
may not know if there will be disappointments among the ones who want to experience this
change and who do not want. Time will show that. Maybe after this process if I go back to
Cuba, I would share my observations with my photographs…
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AHMET
ELHAN
Fotoğraf sanatı
üzerine
About
photography art

Ferhat Özgür

Son dönem çalışmalarından 2013 tarihli ‘Yerler’ ve ‘Mürekkep’ adlı dizilerinde görüntü

ferhatozgur@gmail.com

oluşturmada hissedilebilir katmanlar söz konusu. Nasıl gelişti bu diziler? Temelde neleri
sorgulamak istedin bu dizilerde?
İzninle önce en temelden başlayayım. Benim fotografik görüntüye ilgim, bu yapıyı anlama
ve anlamlandırma merakım üzerinden gelişti ve henüz bu merakımı tam olarak dindire-

medim. Çalışmalarım bir bütün olarak; içinden ürediği ideolojinin önemli bir aygıtı olan
fotografik görüntü yapısını sorunlu bir alan olarak gören bu yaklaşımımın ürünleridir.

Genelgeçer kabuller ve doğrularla kuşatılmış fotografik görüntü alanında çalışabilmek için

o alanı enine boyuna tanımak önemlidir benim için. Önemlidir çünkü, itirazlarımı, karşı

duruşlarımı da yine bu baskın yapının yapıtaşlarını kullanarak gözler önüne sermek zorundayım. Aynen sözel alanda çalışan ve günlük dilin sözcüklerini kullanarak o dili ,o yapıyı

altüst ve tersyüz ederek farklı bir yapı kuranlar gibi. İşte benim çalışmalarım da; kurcalamak,
sökmek, parçalamak ve işleyişi ortaya çıkarmakla işe başlayıp, fotografik görüntünün asal

ögelerini farklı bir bakış için alışılmadık bir biçimle bir araya getirmekle sona erer. Burada
biçim için özel bir vurgu yapmak isterim. Fark onunla yaratılır düşüncesindeyim.

Gelelim ‘Yerler’ serisine; ‘Yerler’ benim en çok bilinen işlerimi
kapsıyor. 2002 yılında ilk denemelerini yaptığım bu seriyi hala

sürdürüyorum. İlk örneklerini 2006 yılında C.A.M. Galerisi’nde

açılan ‘Ego Kırılmaları’ sergisinde gösterdim. 2007 yılında ise

İstanbul Modern’de ‘Köprü6’ sergisi ile seriden yeni çalışma-

larım sergilendi. 2008’de ise yine C.A.M. Galerisi’nde ‘Yerler’

adıyla kişisel bir sergi yaparak, hem serinin adını koymuş hem

de çizgisini toplu olarak sunmuş oldum. Bu seriye ‘bakış açısı’

ile ilgilenerek başladım. Fotografik görüntü, kameranın önünde

olanı belli bir açıyla görme ilkesi üzerine kuruludur. Burada

birbirine yapışık bir zaman/mekan örtüşmesi vardır. Özellikle

mekan fotoğrafları bu açıdan incelenmeye değer. Tanımlayıcı

bir merkeze yerleştirilen bakış açısı mekan üzerine bilgi üretir.

‘Yerler’ fotografik görüntünün bu özelliğini tartışır. Acaba bir

mekana tanımlayıcı bir merkezden ama binlerce değişik açıdan
bakıp merkezi bakış açısını dağıttıktan sonra, o her biri değişik

açıya sahip parçaları yan yana getirdiğimizde bütünlüklü ama
Ahmet Elhan, Gece Manzaralari 038 (2010) 100 x 100cm

bütünüyle farklı bir bakış biçimi yaratılabilir mi? Bu soru çerçe-

vesinde yol aldım ve serinin her bir yapıtını oluşturan binlerce

görüntünün, hem parçalayıcı hem de yeni bütünü kurucu olarak

çalıştığını gördüm. Bu yöntemle bugüne kadar 60 kadar kamusal mekanda çalıştım. Kur-

duğum bu yeni fotografik mekanlar kamusal mekanların bilgisini çarpıtıyor ve oluşturduğu
biçimle izleyen gözün katılımını kışkırtıyor.

Uzun bir aradan sonra yeniden figürün merkeze oturduğu bir dizi çalışmanın sonucu olan

‘Mürekkep’ serisini 2013’te Galeri Zilberman’da sergiledim. Bu seri fotografik görüntünün

‘çoğaltılabilirlik’ özelliğiyle ilgilidir. Bununla ilişkili kalıp, baskı, kağıt gibi tamamlayıcı ögeleri
de işin içine katar. Fotografın bir görüntü üretme ve çoğaltma yöntemi olarak devreye gir-

mesinden önce; taş baskı, ahşap baskı, metal baskı gibi, bir kalıptan çok sayıda baskı üretme
yöntemleri kullanılıyordu. Çoğaltılan ve dolaşıma giren görüntüler tek tek resimlerin ulaş-
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Genel çalışmaların içinde ‘Yitik Manzaralar’ adlı
dizilerinden çok etkilendiğimi belirtmeliyim. Kadrajlardaki
depresif atmosfer insanı birden bire içine alan ilginç bir
çekim gücüne sahip. İşin mutfağını öğrenmemiz açısından
oluşum aşamalarını paylaşman mümkün mü?
‘Yitik Manzaralar’ bağışıklık sistemimi güçlendirmek

için yaptığım çalışmalardan. Fotografik görüntünün yapı
taşlarından birisi de, başlangıçta zorunlu ama sonrasında

seçime bağlı olarak, renk skalasını gri skalaya döndürebilme

özelliğidir. Manzaranın klasik ustaları bu skalayı olabildi-

ğince genişletip göstermek istedikleri fotoğrafı elde edinceye
kadar zorlamışlardır. Aslında çevrelerinde hazır olarak bulu-

nan doğal görüntüleri dönüşüme uğratarak yapay yapılar

oluşturmuş, fotoğrafı sadece çekmemiş asıl olarak yapmışlar-

dır. Fotoğrafın en doğrudan uygulamalarından sayılan manzara fotoğrafları bile önemli müdahaleler içerir. Fotografik

görüntüye farklı bir açıdan yaklaştığım için en sık karşılaştığım itiraz, yaptıklarımın fotoğraf olmadığı yönündedir. Ben

de ‘Manzaralar’ serilerimde (İçten Manzaralar, Yıkım Manzaraları, Yitik Manzaralar) eski ustaların izinden giderek,

Ahmet Elhan, Yikim Manzaraları 004 (2007) 100X100cm

‘Yapay / Doğal’ ilişkisini kurcalıyor ve yapay bir doğal çevre
kurmayı deniyorum. Bu çalışmaların ilk görüntü malzeme-

lerini çoğunlukla bırakılmış, terk edilmiş, insansızlaştırılmış

tığından daha yaygın bir etkileşim alanı kazanıyordu. Yine

mekanlarda dolanarak çekiyorum. Görüntüleri işlerken ışığa

19yy. üretim biçimine uygun değildi. Seri üretim mantı-

çalışmaya özellikle dikkat ediyorum. Toparladığım görün-

de el ile çizimin zorunlu olduğu bu kısıtlı üretim süreçleri,

istediğim müdahaleleri yapabilmek için kapalı havalarda

ğına uygun bir görüntü üretim yöntemi olarak fotografın

tüleri, kimyasal / karanlıkoda ve sayısal / aydınlıkoda süreç-

farklı olarak fotografik görüntü üretimi; aynı kalıptan, kısa

etmek için siyah beyazın dramatik etkisini yoğunlaştırıp,

lıyordu. Matbaa baskısına eklemlenen fotografik görüntüler

yaparken seçtiğim ortamın olanakları hem de görüntü

bulunuşu neredeyse bir zorunluluktu. Önceki yöntemlerden

sürede, çok sayıda ve daha ucuza ürün elde edilmesini sağneredeyse her yere, herkese ulaşmaya başladı.Böylece yeni

lerinden geçiriyorum. Gece ile gündüz karışımı bir ışık elde
basıncı yüksek karanlık alanlar oluşturuyorum. Hem çekim

işleme sırasında yaptığım yüklemelerle sözünü ettiğin çekim

kalıpların tanımlandığı ve çoğaltıldığı bir döneme fotografik

gücü ortaya çıkıyor sanırım.

onyedinci, ondokuzuncu ve yirmibirinci yüzyılların aynı

Kimi fotoğraflarında insan figürü başat öğe iken ‘Gece

mini üst üste kullandığım bir çalışma. Onyedinci yüzyıldan

sokağın kendisi. İnsan ve doğa-kent arasındaki ilişkiye nasıl

görüntülerle de katkı yapılmaya başlandı. ‘Mürekkep’ serisi,

mantığa bağlı hareket eden üç kalıplama ve çoğaltma yönte-

Manzaraları’ gibi dizilerinde temel taşıyıcı tamamen

gravür, ondokuzuncu yüzyıldan palladium platinum baskı ve

yaklaşıyorsun?

saray tiplemelerinin yeraldığı gravürler var. Her bir tip top-

Gerek doğadan gerek kentten derleyip üzerinde çalıştı-

yirmibirinci yüzyıldan digital görüntüleme. En altta osmanlı
lumsal sıralamadaki yerini belirleyen giysiler içinde ve ona

uygun bir beden diliyle çizilmiş. Bunların üzerinde digital

ğım görüntüleri seçerken genellikle insan ilişkilerinin izi

üzerinden hareket ediyorum. Çünkü bütün bu fiziki çevre,

olarak çekilmiş ve işlenmiş günümüz erkek ve dişi bedenleri

insanın üretim ve tüketim ilişkilerinin ürünü. Kentler bu

var. Yarı saydam biçimde üst üste durarak aynı beden dili

üretim ve tüketim sisteminin çıktıları. Sürekli birbirinin

işaretlerini gösteren bu figürler çıplak.

üstüne kapanarak genişleyen bu devasa küresel kentlerden

Bu iki üretim yöntemini bir araya getiren ise; özel bir kağıt

zorlaşıyor. Doğanın doğasına yabancıyız sanırım. Her çalış-

üzerine elle yapılan palladium platinum baskı. Görüntünün

‘çoğaltılabilirlik’ özelliği üzerine kurulan bu üç yöntemin

‘Mürekkep’ olduğu çalışmalarımın her birinden tek bir baskı
yaparak kurduğum yapıyı tamamladım.

Özellikle ‘Mürekkep’ dizisinde kadın ve erkek bedenleri
metamorfoza uğramış ara cinsiyetler olarak belirginlik

bağımsız doğal bir doğa parçasından söz etmemiz giderek

masında ‘Yapay’ olanı kurmaya çalışarak sözde ‘Doğal’ olanı
tartışmaya çabalayan bir sanatçı olarak, kentin bazı ipuçları
barındırdığını düşünüyorum. Nasıl olurda, bir yapaylık

olarak ortaya çıkan kenti doğal olan olarak içselleştirebiliriz.

Bunu yanıtlamak görece kolay. Asıl sorun, yapay olanı tekrar
tekrar gözler önüne serecek bakışı kurmak...

kazanıyor. Öte yandan bu formların mekanlarla kurduğu

Fotoğrafta post-prodüksiyonun (üretim sonrası süreç)

ilişkiye baktığımızda toplumsal-politik eleştirel bir durum

işlevine yönelik neler söyleyebilirsin?

da sözkonusu. Nasıl bir mekan tercihi sözkonusu bu dizide?
Bu çalışmaların mekanını gravür ile palladium platinum

baskı arasındaki havasız boşluk olarak görüyorum. Onye-

nin sıkıştırdığı yirmibirinci yüzyıl insanı değişime uğramış,

yeniden üretme dönemi geride kaldı. Şimdi insan gözünün

fotografik görüntünün insan bakışını kusursuz olarak

biricikliğini rol modellerinden öğrenir duruma gelmiştir.

sınırlarını aşan bir görüntüleme aşamasındayız. Bu aşama-

çıkamamaktadır. Bu acıklı durum dişi ya da erkek olmamıza

görüntü oluşturma süreçleridir. Bu programlar kullanılarak,

bağlı değil, hepimiz için geçerlidir.
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riyle yapılan çekimler, ancak görüntü işleme süreçlerinde

işlemlerden geçirilerek sonuçlandırılıyor. Artık

Çırılçıplak olduğunda bile, eğer olabilirse, kalıpların dışına
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olarak görüyorum. Giderek gelişen görüntüleme teknikle-

dinci yüzyılı tanımlayan bir yönetim mekanı ile ondoku-

zuncu yüzyılı taşıyan bir üretim biçimi arasındaki gerilimi-
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Fotografik görüntünün ortaya çıktığı en önemli aşama

nın en işlevsel parçası görüntü işleme ve daha da önemlisi

hiç çekim yapılmadan, ekran başında bütünüyle yapay

Ahmet Elhan, Yerler Avlu (2014) 150X220cm

olan ‘doğal’ görüntüler yapılabilir. Bu gelişkin olanak insanı

ve hoş zaman geçirme aracı olarak genelde sanatın özelde

başlarda kışkırtsa da, fotografik görüntünün izleyiciyi ‘doğal’

fotoğrafın durumu şimdilik bu.

açıyor. Nesnesinden bütünüyle koparılmış ama doğal taklidi

Tartışmaları beraberinde getirse de bugün genel olarak

a çok çabuk ikna eden bir araç olması, duraksamama yol

yapan bu görüntüler dünyasının kodlarını kırmak için arızalara başvurmak gerekecek.

sanat dediğimiz olgu artık herkese ait bir olgu haline geldi.
Fotoğraf için de bunu söyleyebilir miyiz? Özel bir disiplin
olarak fotoğrafçı olabilmenin gereksinimleri nelerdir?

Türkiye’de fotoğrafın çağdaş sanat arenasında kendine ait
bir disiplin olarak benimsenmesinde önemli işleve sahip bir
sanatçısın. Galeriler, kurumsal destek, koleksiyoncuların
ilgisini de dahil olmak üzere, Türkiye’de fotoğrafın
durumuna ilişkin neler söylemek istersin?

Bilgisayar, digital fotoğraf, internet herkesin fotoğraf çekebildiği bir fırsat eşitliği yarattı. Basmakalıp milyonlarca görüntünün arasından nelerin anlam üretebileceği ise başlı başına
bir soru işareti. Bana kalırsa işler her zamankinden daha

zor. Ama bunun yıktığı kof yapılar olduğu da inkar edilemez.

Türkiye’de sanatın içine giren fotograf çalışmaları son

Benim umudum bir gün asıl olana bir hamle yapılabilmesidir.

yetiştiren eğitim kurumlarının, sanata destek veren sanat
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7-8 yıldır daha görünür oldu. Ancak sanat ortamına aday
kurumlarının, sergileme ve satış yapan galerilerin, fotoğraf

üzerine değişik ortamlarda yazı yazanların ve sanat yapıtı

toplayanların henüz fotografik görüntünün yapısını tam ola-

rak kavradıklarını söylemek olanaklı değil. Bunun olabilmesi

için gerekli ortamdan da uzağız.

There are perceivable layers in creating images in some

Bu dönemde asıl belirleyici ve norm koyucu olan; alıcılar.

‘Mürekkep’ dated 2013. How did these series improve?

of your recent works such as the series named ‘Yerler’ and

Düzeyi de onların beğenileri belirliyor. Bu durum fotog-

What did you want to question in these series?

sınırlı sayıda üretimin büyük bölümünde sanatçılar aracın

Let me explain from the very beginning. My interest in

rafik görüntü üreten sanatçıları da etkiliyor. Talebe uygun

kendisini, bakma politikalarını, kullanılan kod sistemlerini,
biçimin dayattıklarını pek önemsemiyorlar. Fotografik

photographic image has developed over my curiosity on

understanding and interpretation of the structure and still I

görüntünün yalnızca bir taşıyıcı olduğunu düşünüyorlar.

could not satisfy my curiosity totally. My works as a whole

dikkatlerden kaçıyor. Konu odaklı bu yaklaşımın yolaçtığı

image structure, which is an important element of the ideol-

En başta fotografik görüntünün kendisinin mesaj olduğu

en önemli sorun, gösterenle gösterilen arasında uyumsuzluk
oluyor. Kozmatik bir estetik ile bezenmiş bir eğlendirme

are products of my approach that sees the photographic

ogy it is produced from, as a troubled field.
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In order to work in the photographic image field that is

not suitable for the production style of 19th century. It

is important because I must maintain my objections and

image production appropriate with serial production logic.

is important to me to recognize that field in great detail. It
stance against by using the constituents of this dominant

structure. Just like people who work in the verbal field and
who build a different structure by turning the language

Different from the previous methods photographic image
production provided with getting images from the same

molds in a short time and in a large numbers and less costly.

Photographic images that were added to the printworks

ing, dismantling, smashing and bringing out the process and

contributions were made by photographic images to a period

graphic image for a different view in an unusual way. Hereby,

`Murekkep` is my work of using successively three mold-

made with style.

nineteenth and twenty first centuries. Gravure from the

ends with bringing together the main elements of photo-

I would like to stress on the style. I think that difference is

As for the series “Yerler”; it includes most known works

began to reach almost everywhere and everybody. Therefore,

of new molds being introduced and reproduced. The series
ing and reproduction methods that belong to seventeenth,

seventeenth century, palladium platinum printing from the

nineteenth century and digital imaging from the twenty first

of mine. I still continue this series whose first tests were

century. At the bottom there are gravures in which ottoman

in C.A.M Gallery where there was the exhibition called

clothes which determine their place in the society and with

done by me in 2002. I displayed its first samples in 2006

`Ego Kirilmalari`. And in 2007 with the `Kopru6` exhibition in Istanbul Modern my new works from the series

a fitting body language. On top of these there are today’s

male and female bodies that are digitally shot and processed.

These figures that stand on top of each other translucently

personal exhibition called

Palladium platinum printing gets together these two

series and presented its line

hand. I completed the structure I established by making one

`Yerler` and I both named the
collectively. I started this series
with my interest in `point of

have the same body language signs and are naked.

production methods, which is made on a special paper by

single print from each of my works that constitute `Murekkep` which is the three methods formed on the `reproduc-

view`. Photographic image is

ibility` property of image.

of viewing the thing in front

Especially, in the series `Murekkep` the female and make

established on the principle

of the camera with a specific

angle. Here, there is an over-

bodies gain prominence as metamorphosed intermediary
genders. On the other hand, there is also a social-political

lapping of time/location. Espe-

critical situation when the relation of these forms with

are worth analyzing in this

in this series?

is located on a defining center

I see the location of these works as the unaired space

the location. `Yerler` discusses

twenty first century person compressed by the tension

image. Is it possible to create

century and the production method of nineteenth century

ferent as a whole when getting

role models. Even when totally naked, if possible, cannot get

cially location photographs

respect. The point of view that

produces information about

this property of photographic

type of view complete but dif-

Ahmet Elhan, Kırılganlar 008 (2013) 150X110cm

palace typages take place. Every type is illustrated in the

were displayed. In 2008 again

in C.A.M. Gallery I held a

every pieces with different

angles next to each other after looking at a location from a

defining center but from thousands of different angles and

locations are regarded. What kind of location is preferred

between gravure and palladium platinum printing. The
between the administrative location depicting seventeenth

has undergone a change and learnt his uniqueness from the

out of the patterns. This pitiful situation does not depend on
us being female or male, it is valid for us all.

dispersing the central point of view? I took steps regarding

I would like to state that amongst all your works I have been

stitute every piece of this series work as both the smasher

The depressive atmosphere in the frames has an interesting

this question and I saw that thousands of images that con-

impressed more by your series called `Yitik Manzaralar`.

and the founder of the new whole.

power of attractive that gets a person all of a sudden. Is it

With this method I work at nearly 60 public locations.

order for us to learn the tricks of the work?

about public locations and with the style it formed provokes

‘Yitik Manzaralar’ is one the works I completed to

After a long time, i held the `Murekkep` exhibition which

scale to grey scale which is obligatory in the beginning but

These new photographic locations distort the information
the participation of the eye that is watching.

is a result of a series of work in which the figure is again

possible for you to share with us the formation stages in

strengthen my immune system. One of the constituents of

the photographic image is the feature of changing the color

afterwards depending on the choice. The classic masters

set in center in 2013 in Gallery Zilberman. This series is

of the scenery extended this scale as much as possible and

image. It includes in the work the complementary elements

display. In fact, they formed artificial formations by trans-

as a method of producing and reproducing an image; there

rons, and they did not just take the photograph but created

about the `reproducibility` property of the photographic

such as mold, print, paper. Before the photograph steps in

forced till they could get the photograph they wanted to

forming the natural images that are ready around their envi-

were methods producing several printings from a mold such

it actually. Even scenery photographs that count as direct

circulated gained a more common interactive field com-

frequently made objections towards my works are about my

as lithography, metal engraving. Images reproduced and

pared to the pictures. Nevertheless these limited produc-
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was almost an obligation to find photography as a type of

and the structure upside down and inside out by using the

words of the daily language. And my works start by tamper-
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tion processes in which hand drawing was obligatory was

surrounded with common acceptances and verifications, it

works of photography include many interventions. The most
works being not photograph as I approached photographic

Ahmet Elhan, Yerler İel I (2009) 110X200cm

image from a different angle. So I tamper the `Artificial/

What can you say about the process of post-

In this period, the main determinant and norm saver is the

Natural` relationship and try to establish an artificial natural

production in photography?

series `Manzaralar` (İçten Manzaralar, Yıkım Manzaraları,

I see it as the most important stage of photographic image

while wandering around abandoned, isolated locations. I

imaging technics are concluded only when passed through

to intervene the light as I like whilst processing the images.

reproduction of photographic image is over. Now, we are in

At first it escapes from the attentions that photographic

eye. The most functional part of this phase is the image

caused by this subject-focused approach is the discord-

environment by following the old masters’ steps in my

Yitik Manzaralar). İ shot the first images of these works

especially care about working in overcast weather in order

I pass the images I got through the processes of chemical/

dark room and digital/camera lucida. In order to get a night
and day mix of light I increase the dramatic effect of black

and white, create dark spaces with high pressure. I think the

being formed. With the shootings made with improved

image processing phase. And the perfect human view

the phase of visualization that exceeds the limits of human

process and more importantly image producing processes. By
using these software, without making any camera shootings,

buyers. Their likings determine the level too. This situation

affects the artists who produce photographic image. In a

very big part of production that meets the demand and in

limited number, artists do not care much about the means,

viewing politics, code systems used and the impositions of

the style. They consider photographic image only as a carrier.

image is a message itself. The most important problem

ance between the exhibiter and the exhibited. As a means

of entertainment and having a great time, adorned with a

power of attraction you mention comes to life with both the

`natural` images that are totally artificial could be produced in

the installations I make during image processing.

one in the beginning, it makes me hesitate since photographic

In some of your photographs human figure is the main

quickly. In order to break the codes of the world of these

we generally call today a phenomenon has become a

be natural, it will be necessary to apply for breakdowns.

photography? What are the requirements of being a

conditions of the environment I chose while shooting and

element but in your series like `Gece Manzaralari` the
street itself is the main element. How do you approach to
the relation between human and nature-city?

front of a screen. Even though this developed utility provokes

image is a tool that can adapt the viewer to the `natural` so

images that are cut off from its subject totally but imitating to

cosmetic aesthetics, this is the situation of art in general and
photograph in private for now.

Even if it brings along itself the discussions, art that
phenomenon of everyone. Could we say the same for
photographer in a private discipline?

You are an artist that has an important function in the
While choosing the images I work on which I collect

adoption of photography as a discipline itself in modern

of the personal relations generally. Because all this physi-

status of photography in Turkey including the galleries,

both from the nature and the city, I move over the traces

art arena in Turkey. What would you like to say about the

cal environment is a produce of human’s production and

institutional support and collectors’ interest?

tion and consumption system. It is getting more difficult to

Photography works included in art in Turkey became more

huge global cities that keep enlarging by overcasting each

say that the educational institutions that raise candidates for

artist that tries to discuss the so-called `Natural` by trying

ies that hold exhibits and make sales, writers writing about

consumption relations. Cities are outputs of this produc-

mention a natural piece of a nature independent from these
other. I think we are foreign to the nature of nature. As an

visible for the last 7-8 years. However, it is not possible to

photography in different atmospheres and art collectors

city as natural that comes out as artificiality? It is relatively

yet. And we are afar from the required environment that

easy to answer this. The main problem is to establish the
re-viewing of the artificial one again and again…

it is in itself a question mark about amongst all those mil-

lions of stereotypical images which may produce a meaning.

According to me, now, works are more difficult than before.

But it is undeniable that it destroys weak structures. My hope
is that there will be a move towards the real one, one day.

the art environment, art institutions that support art, galler-

to form the `Artificial` one in every work, I believe that the

city includes some hints. How ever can we internalize a

Computers, digital photography, internet created an equality

of opportunity for everybody to take photographs. However

understand the structure of photographic image completely

would make it possible.
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MELİH
DÖNMEZER
“Bilinçli yaktığım filmler, rastgele
çektiğim fotoğraflar, çeşitli kağıtlar...”
“Films I burnt consciously, photographs
I took randomly, various papers...”

Şener Yılmaz Aslan

Melih Dönmezer kimdir, neler yapar, anlatabilir misin biraz?

sener.aslan@gmail.com
1991 yılında dünyaya geldim. Eskişehir’de yaşıyorum.2014 yılında Anadolu Üniversitesi

İşletme Fakültesi’nden mezun oldum. Şuan Açık Öğretim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümü 1.sınıf öğrencisiyim.

Fotoğraf çekmek, ilk dönemlerde şimdiki kadar stres
ve kaygı taşımayan, gezdiğim yerleri, kendimi ve

çevremdeki insanları kayıt altına almak için yaptığım
dinlendirici bir faaliyetti. Fakat zaman ilerledikçe

hayatıma ve kişiliğime dair bir çok unsuru etkileyen ve

değiştiren, yaşamsal bir ihtiyaç ve davranış haline geldi.

Bu yüzden fotoğraf çekmeye bağımlı olduğumu söyle-

yebilirim. Kalan zamanlarımda çok sık olmasa da kolaj

ile ilgileniyorum. İlk zamanlar daha çok çirkin mobil-

yalarımı kaplamak için çalışırdım, sonra bu mobilyalar

elden çıkarılınca bütün işleri bir defter de toplamaya
başladım. Aklıma geldikçe o defteri tamamlamaya

gayret ediyorum. Son bir kaç aydır da fotoğrafını çektiğim bölgelere gidip buraları filme almaya başladım.

Zamanın büyük bir kısmı böyle geçiyor.
Nereden geliyor fotoğraf tutkun?

Çocukluğumda sevmezdim fotoğraf çekinmeyi, çoğu

fotoğrafta huzursuz yada ağlayan bir surat sergilerdim.

Her stüdyo ziyaretimiz olaylı biterdi. Yaşım ilerledikçe
de iyice alakam kesilmiş, lise yıllarıma ait 5 fotoğraf

bile çıkaramam sanırım. Kendime,çevreme ve gezip

gördüğüm yerlere ait çok az fotoğraf vardı elimde.

Bu eksiklik başlı başına bir nedendi aslında. 2009

sonbaharında geçmişteki bu büyük ilgisizlik bir hevese

dönüşmüştü ve hemen her gün fotoğraf çekmeye başlamıştım artık. İlgimin giderek artmasıyla hem kendi

fotoğraflarıma hem de internet ve basılı ortamlarda

rastladığım fotoğraflara daha farklı bir gözle bakmaya
başladım. Buluşun erken dönemlerine ait çalışmalar

ilgimi çekiyordu, sürekli fotoğraf arardım, çektiğim

fotoğrafları bunlarla kıyaslardım. Hoşuma giden film sahnelerini dondurup fotoğraf gibi

incelerdim. Bu dönem fotoğrafın salt kayıt birimi haricinde bir çok nitelik taşıyabileceğini

düşünmeye başlamıştım. Hepsi pay sahibi diyebilirim.

Fotoğrafın ilgini çekmesi ile birlikte mi lekelerle fotoğraf üretmeye başladın?
Farkında olmadan hatalı pozlamış olduğum bir otoportre var. Fotoğraf ile ilgilenmeye baş-

ladıktan 1 yıl sonra, 2011 yılında çekmişim. Suratım yüzey üzerinde birden fazla yerde görülüyor, bir kısmı çok güçlü bir kısmı daha sönük bir şekilde belirmiş. Işık dengesiz yayılmış.
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Pencere üzerinden suratıma yansıyan poşetin ve arkamda

Örnek aldığın fotoğrafçılar ya da sanatçılar var mı, işlerini

duran dolabın dokusu fotoğrafa işlenmiş. Hatalı bir deney

kendine yakın bulduğun?

seferinde tahmin edemediğim sonuçlar veriyordu. Fotoğrafın

Resimselci akımdan Robert Demachy ve Heinrich Kühn

sonucu oluşan bu fotoğraf uyguladığım işlemlerle birlikte her

oluşumu sırasında meydana gelen teknik aksamalar ve işleme
sırasında yöneltilen müdahaleler görüntüyü sınırsız bir

dönüşüm boşluğuna sokmuştu. Buda eylemi daha heyecan

diyorum. Mükemmel ve çözümlemesi zor bir teknikleri

var,haliyle örnek alamıyorsunuz. Bu yüzden örnek almaktan

çok hayranlıkla izlerim tüm fotoğraflarını. Ve tabii ki Josef

verici bir hale getirmişti. Bu otoportre bir dönüm noktasıydı

Koudelka.

ve onunla beraber hatalı pozlanmış görüntülere, fotoğraf

üzerine bilinçli bir şekilde ekleyebileceğim lekelere, dokulara

Müzik ve sinema desem, neler söylersin, ilk aklına

ve yansımalara ağırlık vermeye başladım.

kimler gelir?

Bu fotoğraf yaklaşımın tamamen kendine mi ait?

Lise yıllarında sıkı bir metal dinleyicisiydim. Üstüm başım,

Esinlenme de var mı?
Fotoğraflarımı iki döneme ayırıyorum. İlk dönemlerde

eşyalarım, tavırlarım simsiyahtı. Graffiti çizer metal din-

lerdim. Daha sonra fanatikliği bırakıp dinlemem dediğim

türlerden keyif almaya başladım. Müzik güneş gibi bir şey.

görüntünün taşıyacağı nitelik ne olursa olsun teknik olarak

Evrensel bir enerji kaynağı ve fotoğraflarımın sonuca ulaşma

ladığım konu net ve pürüzsüz olmalıydı. Yüzey üzerinde

Prokofiev, Miles Davis, Lucienne Boyer.

etmek daha cazip geliyordu. Estetik kaygılarım bunlar-

Andrey Tarkovski

geleneksel kurallara bağlı kalmaya çalışıyordum. Fotoğrafgerçekçi bir biçim ve doğal renkler içeren görüntüler elde

dan ibaretti. Böyle devam etseydi belki şuan bu röportajı

yapamayacaktık,çünkü büyük ihtimal fotoğraf çekmekten
usanmış olacaktım.

İkinci dönem ve benimsediğim yaklaşım az önce bahsetmiş
olduğum otoportre deneyimiyle oluştu. Fotoğrafı oluşturan
görsel öğeler birbirlerine karışarak yüzey üzerinde çıplak
gözle fark edilemeyen bir görüntü oluşturmuşlardı. Bu

otoportre daha önce çektiğim fotoğraflara göre daha özeldi.

Daha önce görmediğim bir fotoğraftı bu. Makine fonksiyon-

larının zaafları çevresel koşulların görüntü üzerindeki etkisini

arttırmıştı. Fotoğrafa dair bildiğim ve uyguladığım her şey

alt üst olmuştu, o döneme dek fotoğrafını çektiğim manzaralar, modeller, portre fotoğrafları hepsi birden sıradanlaşmaya
başladı. Bu aşamadan sonra hatalı pozlama, film yakma gibi

yöntemlerle geleneksel çekim tekniklerini birleştirerek ken-

dime daha farklı deney alanları yaratmaya başladım.

Fotoğraflarını son haline getirene kadar süreç nasıl ilerliyor
Süreç içerisinde analog ve sayısal ortamların tüm olanak-

larını değerlendirip, mümkün olduğunca bunları eşzamanlı

olarak kullanmaya çalışıyorum. Yansıma ya da üst üste

pozlama gibi yöntemlerin dışında tarayıcımdan geçirip ana
fotoğraf ile birleştirebileceğim, sonuca etki edebilecek her
türlü görsel malzemeden faydalanıyorum. Bilinçli yaktığım filmler, rastgele çektiğim fotoğraflar, çeşitli kağıtlar

gibi. Geriye hepsini sabır ve dengeyle birleştirmek kalıyor.

Görüntünün görsel okunurluk seviyesine göre bazen tek bir
fotoğraf ile de sonuç alabiliyorum.

sürecinde büyük bir etkisi var.
ve
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Who is Melih Dönmezer, what does he do, could you tell us a bit?
I was born in 1991. I live in Eskişehir. I graduated from Anadolu University Management
Faculty in 2014. For the time being I am junior at Open University Photography and
Videography department.

Taking photographs at first was a relaxing activity in order to record the places I visited,

myself and the people around that carried no stress or anxiety as it does now. However, as

time passed it became a necessity for life and behavior that affected and changed many fac-

tors about my life and personality. That is why I can say I am addicted to take photographs. In
my spare time I am interested in collage if not too often. In the beginning I worked to cover
my ugly furniture but then these furniture are disposed and I started to collect all my works
in a notebook. I try to complete that notebook whenever it comes to my mind. For the last

few months I began filming places I photographed before. Most of my time passes like that.
Where does your photography passion come from?
When I was a child I did not like to be photographed and I used to make an uneasy or a

crying face in most photographs. Every studio visit ended with an incident. As I got older I

have been totally uninterested. I do not think I can find even 5 photographs belonging to my
high school years. I had very few photographs of myself, environs and the places I visited.

This lacking was in fact a reason itself. In the autumn of 2009 this indifference in the past

turned into an enthusiasm and I started taking photographs almost everyday. By the increase
in my interest I began looking both at my own photographs and the photographs I see on
the internet and printed materials in a different way. I was interested in the works about

the early periods of finding. I used to look for photographs all the time and compare them
with the photographs I take. I analyzed the film scenes I enjoy like they were photographs
by pausing them. In this period I started to think that photograph could have a lot more
properties than just being a record unit. I can say that they all share the impact.

Did you start producing photographs with stains when photography got you interested?
There is a self-portrait I posed wrongly unconsciously. I took it in 2011, after 1 year I began

being into photography. My face is visible on more than places of the surface, some part of it
is so bright and some so dim. Light is dispersed unbalanced. The pattern of the bag and the

cupboard behind me reflecting on my face over the window is processed on the photograph.
This photograph that came to life as a result of a false experiment kept giving unexpected

results each time I applied processes. Technical difficulties occurred during the production
of photograph and interferences directed towards the processing put the image into an

unlimited space of transformation. And this made it more exciting. This self-portrait was a
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turning point and with it I started giving weight on stains,
patterns and reflections that I can add consciously on the
photograph, falsely posed images.

Does this photography approach completely belong to
you? Are there any inspirations?
I separate my photographs into two periods. In the first

periods I tried to stick to the traditional technics no matter
what the vision’s quality would be. The subject I photo-

graphed had to be net and smooth. It was attracting to get
visions comprising a realistic form and natural colors on

the surface. My aesthetics doubts were only about those. If
continued like that, we would not have this interview now
because probably I would be worn out of taking photographs.

The second period and the approach I adopted realized

with the abovementioned self-portrait experience. Visual

elements that constitute the photograph mixed together and
formed an image invisible to the naked eye on the surface.
This self-portrait was more special than the photographs I

took before. It was a photograph I have not seen before. The

lacking of the functions of the camera increased the effect of
environmental conditions on the vision. Everything I knew
about photography got upside down. Sceneries, models,

portrait photographs, all those I took began proving ordinary.
After this stage I started to create more different experimental areas for me by uniting methods such as falsely posing
and film burning, and traditional photography technics.

How does the process go on until you finish producing your
photographs?
Within the process I try to evaluate all possibilities of

analogue and digital platforms and use them as simultaneously as possible. Besides methods like reflections or

posing on top of the other, I benefit from all kinds of visual
materials that I could unite with the main photograph I

scan and which could affect the result. Such as films I burnt
consciously, photographs I took randomly, various papers.
Behind remains uniting them with patience and balance.

According to the visual visibility level of the image sometimes I get results with one single photograph.

Are there any photographers or artists you take as
examples, whose works you find close to yours?
From the picturalism I say Robert Demachy and Heinrich
Kühn. They have perfect technics that are hard to analyze,

thus one cannot take as example. Therefore instead of taking as examples I admire all of their photographs. And of
course Josef Koudelka.

If I say music and cinema, what would you say, who would
come first to your mind?
During high school years I was a strict metal music listener.

My clothes, things, attitudes were pitch black. I drew graffiti
and listened to metal music. Then I stopped the fanaticism
and I started listening to the type of music I said I would
never listen before. Music is like the sun. It is a universal

source of energy and has a big impact on the process of my
photographs achieving the results.

Prokofiev,Miles Davis,Lucienne Boyer.
and
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Wall

Design by Aykut Erol

Dolabın tanımı değiştirildi, yan yana gelebilen ünitelerle devamlılık
sağlanarak hem soyunma ve dosya dolabı hem de bölücü özellik sağlandı.
Definition of locker has changed, with units side by side it provides both
continuity and seperation.
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