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Box
Idea
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
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big binder

DESIGNED BY ERDEM AKAN & BOĞAÇ ŞİMŞİR

station

corner table

lectern
Ersa, çevre ve insan sağlığıyla dost hammadde ve aksesuarlar kullanarak;
ergonomik, sıhhi, kullanıcıyı daha az yoran ve geri dönüşümü mümkün
mobilyalar tasarlıyor. Türkiye’de mobilya sektöründe “Green Good Design”
ödülünü almaya hak kazanan ilk firma oldu.
Ersa uses environment & human friendly raw materials and
accessories, and designs ergonomic, healthy, comfor table and
recyclable furniture. It is the first company deser ves “Green Good
Design” Award furniture sector in Turkey.

ersamobilya.com

ZEYNEP YILDIRAL
instagram.com/zeynepyildiral

1983 yılında Istanbul’da doğdu. 2010 yılında Yeditepe

Born in 1983 in Istanbul, Zeynep graduated from Yeditepe

bölümünden mezun oldu. Bir kaç sene reklam ajanslarında

Design in 2010. After working at ad agencies for a few years,

Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı

çalıştıktan sonra asıl istediği şeye; illüstrasyon ve resime

yöneldi. Şu an bağımsız olarak çalışmalarına devam ediyor.

ERGÜN UZUN
be.net/ergunuzun

ing. She is currently working independently.

Born in Istanbul in 1986, Ergün Uzun studied Graphic

adım attı. Ağırlık olarak İllüstrasyon çalışmaları ve freelance

2014 he started working in the industry doing primarily illus-

Üniversitesi’nden 2014 yılında mezun olduktan sonra sektöre

ristik denemelerin yanında dijital ve geleneksel boyama ile

detaylandırıp,bunun dışında 3d formlarla çalışmalarına farklı
bir boyut katıyor. Yurtiçi ve yurtdışında illustrasyon çalışma-

larını yayınlayan sanatçı, yakın zamanda açacak olduğu kişisel
sergisi ‘Bir Sıkıntı Var’ için çalışmalarına devam ediyor.

be.net/merveturan

she decided to pursue her true passion, illustration and draw-

1986 yılında İstanbul’da doğdu. 2014 Dumlupınar

grafik işleri yapıyor. Çalışmalarında geometrik formlar, futu-

MERVE TURAN

University Faculty of Fine Arts Department of Graphic

Design at Dumlupınar University, and after graduating in

trations for the local and international market, and freelance

graphic design. In addition to geometric forms and futuristic

experimentations, he adds a different dimension to his works
by detailing 3D forms using digital and conventional paints.
Ergün is also in the process of creating new pieces for his

upcoming solo exhibition ‘Bir Sıkıntı Var’ (There’s Angst).

1987 yılında İstanbul’da doğdu. 2010 yılında Marmara Üniver-

Born in 1987, Merve Turan graduated from Marmara Uni-

Kuramı ve Eleştiri programında yüksek lisans eğitimine baş-

Art Theory and Criticism at Işık University the same year.

sitesinden mezun olan sanatçı, aynı yıl Işık Üniversitesi Sanat
ladı. Yurtiçi ve yurtdışında birçok karma sergiye katıldı. İlk kişisel sergisini 2013 yılında gerçekleştirdi. Turan, halen IMOGA

İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi’nde Prof. Dr. Saim Tekcan’ın
asistanlığını yapmakta ve baskı resim çalışmalarını IMOGA
İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi’n de gerçekleştirmektedir.

versity in 2010, and went on to pursue a master’s degree on
She took part in numerous group exhibitions at home and

abroad, and opened her first solo exhibition in 2013. Merve
is currently working as assistant to Professor Saim Tekcan

at IMOGA Istanbul Graphic Arts Museum where she also
makes her lithographs.
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SANAL’DA
ÖNE
ÇIKANLAR
THE OUTSTANDINGS
ON THE VIRTUAL

JULIAN RENTZSCH
Alman sanatçı Julian Rentzsch, yönetmenlerin klasikleşmiş
filmlerini portreleri ile birleştirerek ilginç bir seri yaratı-

yor. Tasarım stüdyosu Stellavie ile ortak hazırlanan bu üç

illüstrasyonda Alfred Hitchcock, David Lynch ve Martin
Scorsese görülüyor.
//
German artist Julian Rentzsch creates compelling illustrations
by fusing portraits of iconic directors with their cult films.

These three illustrations featuring Alfred Hitchcock, David

Lynch and Martin Scorsese are the result of his collaboration
with design studio Stellavie.
www.julianrentzsch.de

SILVIA GRAV

//

Grav, basit tekniklerle çektiği fotoğrafları yine basit photoshop Photographer Silvia Grav achieves a brilliant, dramatic
müdahaleleri ile etkileyici hale getirmeyi başarıyor. Genellikle

effect by simple Photoshop techniques on images taken

sanatçı, aynı çizgide video çalışmalarına da imza atıyor..

prefers black and white manipulated photography, and she

manipüle ettiği fotoğrafları siyah beyaz olarak sunan genç
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using again simple techniques. The young artist usually
also produces videos with a similar aesthetic.
silviagrav.berta.me

LAURENT CHEHERE
Son dönemlerde sosyal medyada photoshop ürünü uçan

kadın fotoğraflarına hepimiz rastlamışızdır. Ancak uçan evleri

oluşturmak o kadar da kolay bir iş olmadığından pek rastlayamıyoruz. Chehere bu işi, fotoğraflar, üç boyutlu programlar ve
çizimler kullanarak başarmış, hem de devasa boyutlarda.
//
Most of us have recently come across Photoshopped images
of flying women on social media. But it is not so often that

we see pictures of flying houses, as they are quite difficult to

construct. Chehere achieves this by using photography, three

dimensional software and drawings, and in very large formats
www.laurentchehere.com

BENOIT PAILLE

//

Rainbow Gatherings isimli topluluk, kitle iletişim araçla-

Rainbow Gatherings are intentional communities that hold

dünyanın birçok bölgesinde doğa kampları gerçekleştiriyor.

mass media, popular culture, and technology. Benoit Paille’s

rından, popüler kültürden ve teknolojiden uzaklaşmak için

Benoit Paille de bu kamplara katıldığı ilk zamanlarda fotoğrafla ilgilenmeye başlıyor ve bu fotoğrafları da 2011-2012
yıllarında bir kampta çekiyor.

nature camps around the world, serving as an alternative to

interest in photography started when he first attended these
camps, where he took these pictures in 2011 and 2012.
benoitp.prosite.com

EDA
TAŞLI
Kadıköy, Yeldeğirmeni’nde
kinetik heykeller
Kinetic sculptures
in Kadıköy, Yeldeğirmeni

Şener Yılmaz Aslan

Kimdir Eda Taşlı, biraz kendinden bahseder misin?

sener.aslan@gmail.com
1978’de İstanbul’da doğdum. 1999’da Kocaeli Üniversitesi G.S.F. Fotoğraf Bölümü’nden

mezun olduktan sonra 2004’te Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölümüne
girdim. 2013’te de ahşap atölyesinden mezun oldum.
Fotoğraftan heykele geçmeye nasıl karar verdin?
Fotoğraf okuduğum süreçte çekimler yaparken hep kurgular yapardım, arkadaşımı çiçek

şekline sokardım filan. Yani yine ellerimle birşeyleri hazırlar onu çekerdim, böyle bir istek
vardı hep ama çok farkında değildim bunun.

Çizim de yapıyordum tabi sürekli, işim gereği
maç fotoğrafları çekerdim sonra oturur çizim

yapardım manyak gibi. Aslında farklı bir okul

da okumak gibi bir niyetim filan da yoktu ama

çok da mutsuzdum. Bir akşam abim mutsuzlu-

ğumu görüp sordu bana “nedir abi senin olayın,
çok mutsuz görünüyorsun” diye. Ben de Mimar

Sinan Heykel Bölümü’ne girmeyi çok istiyorum
dedim ama bir hayal gibi söyledim bunu. O da
yap kızım manyak mısın, niye yapmıyorsun ki
diye yanıt verdi ve beni ailecek desteklediler.

O akşam yatağa öyle bir yattım ki mutluluktan
uyuyamadım, çok güzel bir akşamdı... Ertesi
gün işe geç gittim, herkes şaşırdı tabi ama

onlara durumu anlatıp artık çalışmayacağımı

söyledim. O gün eve geri dönüp sınava kadar

bir daha evden çıkmadım, sürekli çizim yaptım.
Üç boyut başka meslek dalları da var, endüstriyel tasarım gibi, neden heykeli tercih ettin?
Çünkü malzeme var...
Endüstriyel tasarımda da malzeme var hem de uçsuz bucaksız...
Ama endüstriyel tasarımda okuldayken sana o uçsuz bucaksız malzemeyi göstermiyorlar ki
heykel bölümü’nde eline alabiliyorsun malzemeyi. Çamuru alıyorsun, taşı alıyorsun, ahşabı
alıyorsun, hemen işe koyulabiliyorsun yani.

Kinetik heykel Türkiye’de çok duyulan birşey değil, bilmeyenler için nedir Kinetik Heykel?
Kinetik heykelin çıkış noktası hareket, bütün dünyada bilinen bir şey aslında. Otamat deni-

yor dışarıda buna, bizimkiler otomat deyince elektirik anahtarını anlıyor. Otomat denen şey
de hareket işte ama illa bir mekanizma da olması gerekmiyor. Demonte parçalardan oluşan
heykeller de bir tür kinetik heykel.
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Bir fikir nereden geliyor, nasıl başlıyorsun bir kinetik
heykel yapmaya?
Mesela yürüyen yatak yapmıştım, o benim rüyamdı, rüyamdan yola çıkmıştım. Rüyamda kendimi yürüyen bir yatakta

görmüştüm, sonra uyandığımda bunu nasıl yapabilirim diye
düşünerek başladım yapmaya. Bazen doğaçlama gelişiyor,

mesela bir karakter yaptım, bunun altına bir de mekanizma
koyacak bir şey yapmak lazım sonra neyin üzerine oturacağını düşünüyorum onu da hallettikten sonra küçük bir

hareket verecek mekanizma yapıyorum. Sonra bu da birşey
hareket ettirsin deyip mesela kanat ekliyorum ve istersem
sonsuz eleman ekleyebilirim. Bitmek bilmeyen bir şey
aslında, hareket denilen şey de öyle.

İşlerini sunabiliyor musun herhangi bir yerde?
İlgileniyor mu insanlar?
Evet ilgileniyorlar, ben sergimi sosyal medyada açıyorum,

etsy.com’dan, facebook ve instagramdan filan görüyor insan-

lar... Kendisine özel bir şeyler isteyen de oluyor, arasıra kişiye
özel işler de yapıyorum.

Nelerden ilham alıyorsun peki?
Çocuk kitaplarını çok severim, Roger Olmos adında bir

çizer var, onun çizimlerini çok seviyorum. “En Çok Canımı
Ne Yakar” diye bir kitabı vardı, çok güzel çizimleri. Masalları da çok seviyorum zaten, acayip etkileniyorum masallardan ve rüyalardan. Hatta Ursula Le Guin’in bir kitabı

var “Kadınlar, Masallar ve Ejderhalar” adında; o kitabı çok
sevmiştim. Freud’un öğrencisi Gustav Jung’u çok severim.
Bende sürekli bilinçaltını çözme isteği vardı, o yüzden üst

üste duran farklı karakterler yapıyorum. Üsttekiler kendileri,
alttakiler egoları... Kendileri küçük, egoları büyük.

Fotoğraflar // Photos : Şener Yılmaz Aslan

Instagram : @eddlook

issue 11 · may 2015

//

7

//
Who is Eda Taşlı, can you tell us about yourself?
I was born in Istanbul in 1978. After graduating from Kocaeli
University Faculty of Fine Arts Department of Photog-

raphy in 1999, I entered Mimar Sinan Fine Arts University
Department of Sculpture in 2004, and graduated from the
wood atelier in 2013.

What made you decide to pursue sculpture after
photography?
While I was studying photography and taking photographs,
I would always do constructs, like shaping a friend like a

flower, etc. Meaning that I would use my hands to shape

things, I always had the desire but I wasn’t quite aware of it.
I was also drawing. As part of my job, I would take pho-

tographs in sports games and then I would draw like crazy.
Actually I didn’t intend to attend another school but I was
also not content. One night my brother saw how unhappy
I was and asked, “What is your thing dude, you look so

miserable.” So I told him that I wanted to enter Mimar

Sinan Department of Sculpture very much but it sounded

like a dream. And he said, are you crazy, why don’t you do it,
and the whole family supported the idea. That night when
I went to bed I was so excited that I couldn’t sleep; it was

a wonderful night…. The next day I was late for work and

everyone was surprised of course but I explained the situa-

tion, and told them that I was leaving. I came home that day
and didn’t leave until the exams, and I kept drawing.
There are other three dimensional disciplines like
industrial design. Why did you prefer sculpture?
Because you work with materials...

Industrial design also works with materials, infinite
possibilities...
But when you are studying industrial design at school,

they don’t show you those infinite material choices while

in Sculpture you handle the material. You take the clay, the
stone or the wood and get to work on it immediately.

Kinetic sculpture is not commonly heard in Turkey. For
those who don’t know, what is Kinetic Sculpture?

Movement as the starting point of kinetic sculpture is

actually widely known in the world. They are called mobile

abroad but here people understand something else. Mobile
obviously refers to movement but it doesn’t necessarily

require a mechanism. Sculptures consisting of deconstructed
parts are also a kind of kinetic sculpture.

What is the source of this idea for you, how do you start
creating a kinetic sculpture?
To give you an example, I had made a walking bed based
on a dream I had. In the dream I was on a walking bed,

and when I woke up I started thinking about how I could
do it and I began to make it. Sometimes it is improvised;

for instance I create a character, then I think that we need

something to place a mechanism underneath it. Then I think

about the base, and when I solve that I build a mechanism to
move it. Then I think it should move something else, and for
example I add wings, and in this manner I can add infinite
elements. It’s in fact unending, like movement.

Can you display your works anywhere? Are people
interested?
Yes, they are. I open my exhibitions on social media so

people see the works on etsy.com, Facebook and Instagram,

etc. Sometimes people want to commission special works so
I do custom designs too.

What are your sources of inspiration?
I love children’s books. I also love the illustrations of Roger
Olmos. There is this book “What Hurts Most” which has

great illustrations. I love tales too, and I am very much inf-

luenced by tales and dreams. There is a Turkish compilation

of Ursula Le Guin’s articles and essays called “Women, Tales
and Dragons” that I really loved. Freud’s student Gustav
Jung is one of my favorites. I always have this desire to

analyze the subconscious; therefore I keep creating diffe-

rent characters with layers on top of layers. Self on top, ego
underneath… The self is small, the ego huge.
Instagram : @eddlook
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NAZIM
SERHAT
FIRAT
“Esnasında...”
“During...”
1978 yılında Bursa’da doğan Fırat son yıllarda toplumsal eylemlerde çektiği fotoğraflarla

sosyal medyada ön plana çıkıyor. Çektiği fotoğrafları Facebook üzerinden hızlıca paylaşarak sosyal medyanın bu alandaki gücünü de kullanıyor. Bu sayede toplumsal olaylarda

çektiği birçok fotoğraf hafızalarda yerini almayı başardı. Fırat, bir dönem yabancı ajanslar
için foto-muhabirlik de yaptı. İstanbul merkezli bir ajans olan Agence Le Journal için

Suruç’ta çektiği bir fotoğraf Time’da haftanın fotoğrafları arasında gösterildi. Geçtiğimiz

yıl kargART’ta yoğun ilgi ile karşılanan “Esnasında...” isimli bir de kişisel sergi açtı. Şimdilerde bağımsız olarak fotoğraf çekmeye devam ediyor.

Nazım Serhat Fırat her ne kadar belgesel fotoğrafçı olarak tanınmış olsa da, aynı zamanda
gece gündüz demeden set fotoğrafçılığı da yapıyor. Birçok bilindik dizinin ve filmin uzun

zamandır set fotoğraflarını çeken Fırat, uzun süreli çalışma koşulları altında kendi işlerini
de üretebileceği zamanlar yaratmaya çalışıyor.

Set çalışmaları içinde bulabildiği boş zamanlarda ise belgesel fotoğraf arzusundan geri

durmayıp set emekçileri ile bir proje oluşturuyor. Belgesel duruşa sanatsal bir anlam ve
içerik de ekleyerek, her set emekçisinin önce portresini daha sonra da kullandığı araç-

gereci ayrı ayrı fotoğraflıyor ve bu iki fotoğrafı yan yana sunuyor. Bir anlamda set emekçi-

lerinin de ağır çalışma tempolarına dikkat çekmek isteyen Fırat’ın fotoğraflarına facebook,
instagram ve behance hesaplarından ulaşabilirsiniz.
behance.net/nazimserhatfirat
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Fırat (born 1978, Bursa) is a name that stands out in the social media with the photographs
he takes, especially in social upheavals and places of conflict. He quickly shares his pictures
on Facebook, using the power of social media well in this respect. Many of the photos he

took during social protests have succeeded to be etched in our memories. Fırat worked as a

photojournalist for foreign agencies for a while. A photo he took in Suruç for Istanbul-based
Agence Le Journal was featured in Time’s pictures of the week, while his solo exhibition last
year at kargART was received with great interest. Nowadays he continues to freelance.
Nazım Serhat Fırat, in addition to his fame as a documentary photographer, also takes

backstage photos night and day. He has been taking the backstage photos of several popular
TV series and feature films for quite a while, and he tries to make time in the long hours of
sets to create his own works.

Backstage when he can squeeze in brief moments, his documentary photography side kicks
in, and he creates a project with set workers. Adding artistic meaning and content to the

documentary approach, he takes individual shots of each set worker and the props that person uses, and then presents the two pictures side by side. In a way he wants to draw atten-

tion to heavy working conditions on the sets. Fırat can be followed on Facebook, Instagram
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Nazım Serhat Fırat

Nazım Serhat Fırat

and behance. behance.net/nazimserhatfirat

AVARELER
Ankara sokaklarında
sokak sanatı
Street art at
streets of Ankara

Kazım Şimşek
kazimsimsek@ymail.com

Avareler, 2011 yılında kurulan bağımsız bir sanat inisiyatifi... Özellikle Ankara’da faal olan

bu ekip, çalışmalarında çoğunlukla sokağı tercih ediyor. Sokağın organik bütünlüğü içinde

hareket halindeler, reflekslerini çoğu zaman buradan belirliyorlar. Belki de bu özelliklerinden dolayı olgunlaşmaları da hız kazanıyor. Bu olgunlaşma özellikle sokak sanatına özgü
bir biçime sahip. Atölyede yapılan çalışmanın izleyici ile buluşacağı zamana kadar, arada

katmanlar oluşturan sanat piyasasının atıl ilişkilerine değmeden, komisyoncular olmaksızın,
doğrudan görünür oluyor.

Eserlerin üretilme anının güncelliği ve duygusal sıcaklığı, izleyicinin görüp alımlayacağı

zamanla çakışabiliyor. Bu durum geri dönüşlerin de aynı sıcaklık içinde olmasını sağlıyor.

Kendi değerlendirmesini de yine kısa bir süre içinde yapabiliyor. Yeni çalışmaların çıtası da
her geçen zaman daha iddialı, daha ince düşünülmüş bir yapıya yükseliyor.

Avareler’in çalışmalarında ilgi çekici yanlardan biri de sözü doğrudan izleyiciye söylüyor

olmaları. Kimi zaman yalnızca sloganvari bir sözle, kimi zaman ise resim sanatının dilini

ironik bir ifadeye dönüştürerek çalışmalarını sunuyorlar. Ankara’nın yerel gündemi ile yakından ilgileniyorlar. Politik mizah türünü, özellikle Ankara’nın çok alışık olmadığı bir biçimle

‘’Ben sana blues dinleme
demiyorum, sazını dinle
blues’unu yine dinlersin.’’

sunuyorlar. Fakat çalışmaları yerli izleyicinin algısını

hedef alıyor. Sokakta Avareler’in çalışmalarıyla karşı-

laştığınızda ifade biçimlerinde sizi parmakla gösteren

bir hal var gibidir. Örneğin; saz üstatlarının fotoğrafları
ile ürettikleri bir çalışmanın sloganı: ‘’Ben sana blues

dinleme demiyorum, sazını dinle blues’unu yine dinler-

sin.’’ olurken, başka bir çalışmada “Çocuklar, ‘uzun eşek’

unutmayın!” diyerek hafızaya tekrar dokunuyorlar. Ya da bir gecede şehrin trafolarını ve atıl
kalmış duvarlarını pempe renge boyayarak, ezber bozan eylemlerde bulunuyorlar.

Sanat çevresinin İstanbul’a sürekli göçünün olduğu bu
zaman diliminde, hatta Anadolu yakasının bile “peri-

feri” tartışmalarına konu olmasına rağmen; tavırlarını

hayıflanmayla, yakınmayla, İstanbul’a kendini gösterme

gayesiyle değil, bizatihi kendi sanat ifadelerini çok daha
geniş bir sanat ifadesinin karşısına koyarak varlıklarını

sürdürüyorlar. Hatta anlayanına Ankara’dan bir çağrı, bir
kucak açma olarak konumluyorlar. Bütün bunlar belki

de Türkiye’nin tek merkezli sanat alanı sorununa da bir
çare olma umudunu taşıyor.
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Avareler (Wanderers) is an independent art initiative founded in 2011... The team is especially active in Ankara and their choice of venue is usually the streets. They are in motion

within the organic unity of the street, which is the basis they use to determine their reflexes
most of the time. It is perhaps for these qualities that their growth is so swift. This process

is in a form particular to street style. Up until the moment the work in the atelier meets the

audience, it does not touch the idle relationships of the multi layered art market, it does not
get involved with agents, and it becomes directly visible.

The currency and the emotional warmth of the moment the works are created may coincide
with the time when the audience can see and perceive them. This also enables the responses
to reflect the same warmth. The self-evaluation can also be made within a short time. And

the new works continuously set the bar higher for more challenging and better thought out
structures.

One of the most interesting aspects of Avareler’s works is that they convey their message

directly to the audience. They present their works through a slogan-like statement at times,
or an ironic expression of arts at others. They are very interested in Ankara’s local agenda,
and they present political humor in a style that the city is highly unaccustomed to. How-

ever, their works are aimed at the perception of the local audience. When you come across
Avareler’s works on the street, their style of expression seems to be pointing at you. For

“I am not telling you not to
listen to blues, you listen to
your saz, and then you can
listen to blues too”

instance, the slogan of a work they created with the photographs
of “saz” (a local stringed instrument) masters may be, “I am not

telling you not to listen to blues, you listen to your saz, and then
you can listen to blues too,” while in another piece that touches

the memory they may say, “Kids, don’t forget ‘leapfrogging’”. Yet

another example of their irreverent activities can be painting the
city’s power plants and idle walls pink one night.

In this time frame when the art scene is constantly moving to Istanbul, when even the

Asian part of Istanbul is argued to be in the periphery, the attitude of Avareler is not to

stand out in Istanbul with regrets and complaints, but rather to preserve their existence by

taking a stance with their own artistic expression against a wider perception of art. It is even
positioned as a call, an embrace from Ankara. And all of this is perhaps a hope to solve the
problem of Turkey’s monocentric art space.
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YAŞAR
ZİLLİ KURTLAR DA ÖLÜR,
EN ÇOK ONLAR ÖLÜR...
Tuğçe Asya Yaldız
asyatugceyaldiz@gmail.com
Sesi Anadolu coğrafyasını çoktan aşıp giderken, kendi sonsuza dek “buralı” olacak en güzel
adam, en güzel ata binip gittiğinden beri Meryemce yalnızlığı sardı duvarlarımızı. Kimse

oralı olmazken öteki yalnızlıklarımızla, buralı oluşu nereden baksanız bir ömür sürdü.

Neresinden tutsanız elinizde kalacak hayat meseleleri onun için öyle değer, öyle yaşanası
oldu ki; kimsenin beylik laflarına sığmayacak denli gerçek hikayeleri kaldı yadigar…

Bundan seneler evvel ilk kez okuduğum kitabıyla başladı Yaşar Kemal’le tanışıklığımız. Onu
böylesine ölmez tanımak belki de bu yüzdendir. Yazdığı gerçeğin içinde biri diğerine benze-

mez anlatımıdır belki de onu ölmez yapan, belki de mücadelesi boyu hep uğrunda ölünecek
gerçekleri en şiirsel betimlemelerin bile orta yerine yerleştirebilmesi… Adnan Benk ile

yaptığı bir röportajında “Ben niye iki roman, üç roman, yüz roman yazayım hepsi birbirine

benzeyecekse.” diyordu usta. Başkalığı, hep yenilenme arzusu en iyi burada ortaya çıkıyordu.

Öyle çok gerçek vardı ki başka başka, her birinde yeni bir isim alıp koyuyorduk cebimize,
sonra o gerçeklerin cebinden kendimizi çıkarıp bulmaya çalışıyorduk.

Usta, gidemediğimiz uzakları yakın etme konusunda ve daha da önemlisi o uzakların hiç de

uzak olmadığı yakınlıklarla tanışmamız konusunda öyle şeyler söylüyordu ki röportajlarında;

gitmeden oralı olabiliyorduk. Bir gazeteci arkadaşımla beraber ilk kez Diyarbakır’a giderken
yol boyu onun röportajlarını okuduk. Diyarbakır’a vardığımızda başımın üzerindeki gök

kubbeyi, şehrin surlarının büründüğü silüeti, köşedeki kahveyi bu denli bu kadar iyi tanıyor

olmamak elde değildi.

Binbir çiçekli, binbir renkli kültür anlayışında insanın değerini bilmeyi okurlarına vasiyet
eden bir yazar usuldan düştü yollara. “Bir, benim kitaplarımı okuyan katil olmasın, savaş

düşmanı olsun. İki, insanın insanı sömürmesine karşı çıksın. Kimse kimseyi aşağılayamasın.

Kimse kimseyi asimile edemesin. İnsanları asimile etmeye can atan devletlere, hükümetlere
olanak verilmesin.

Benim kitaplarımı okuyanlar bilsinler ki, bir kültürü yok edenlerin kendi kültürleri, insanlıkları ellerinden uçmuş gitmiştir.

Benim kitaplarımı okuyanlar yoksullarla birlik olsunlar, yoksulluk bütün insanlığın utancıdır. Benim kitaplarımı okuyanlar cümle kötülüklerden arınsınlar.” diyordu gitmeden evvel.

Çünkü biliyordu o da değerdi bu çocuklar için bunca mücadeleye. Bir hayat pahasına da olsa

değeceğine öyle emindi çünkü.

Yazarlığı, Anadolu’da kurt belasıyla savaşan köylünün ekmeği için bulduğu çözümdeki acı

tarafla benzer gören usta; “Köylüler kurdun peşine düşer, onu canlı yakalar ve boynuna bir
zil takıp salar. Zilli kurt, hiçbir canlıya yaklaşamaz. Bozkırlar, dağlar boyunca koşar durur

ve bir gün açlıktan ölür. İşte Türkiye’de pek çok yazar, kavgasının bedelini zilli kurt olarak

ödemiştir.” diyerek tanımlıyordu. Bu gün anlıyorum ki, zilli kurtlar ölür ve en çok onlar ölür.
Çünkü ‘Yaşar’ken ölmek bunu gerektirir…

Şimdi kat ettiği yollarda gördüklerini yine kaydedeceğini biliyorum. Üstelik tüm yaşamı

boyunca yaptığı gibi aklının derinliklerinde açtığı o insancıl dehlize yazacak bunların hepsini.

Çünkü “ölmez otu” mücadeleyi sevendir. Tüm avuntuların ötesinde bir umut besler içimizde.

Olmadık yerde bitmeye devam eder…
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KEMAL
//
WOLVES WITH BELLS DIE TOO,
AND THEY DIE THE MOST…

While his voice has already transcended the borders of the Anatolian geography for a long time now,
a loneliness that could only be felt by Meryemce (a character from Yaşar Kemal’s novel “The Wind

from the Plain”) has surrounded us since that great man, who will forever be “from here”, left on the

beautiful horse.* When no one seemed to care about our other lonely conditions, he was more or less

from here for almost a lifetime. Life matters that could shatter to pieces wherever you touched became

so precious and worthy to him that his stories, which are so real that they cannot be confined to the
trite discourses of others, are epic mementoes he left behind.

I met Yasar Kemal many years ago when I first read one of his books. It is maybe for this reason that
I know him to be so timeless. The reason he is immortal is perhaps due to the fact that no two of his
stories are alike, or his ability to place the to-die-for truths of struggle in the midst of the most elo-

quent poetic depictions. In an interview with Adnan Benk, the master once said, “Why should I write
two, three or a hundred novels if they will all look the same.” This is where his distinctness, his desire
to constantly renew stood out the most. There are so many truths of all sorts that we would pocket a

new name from each book, and then try to extract ourselves from that pocket of truth.

The master would say such things in his interviews about bringing closer the faraway lands we couldn’t
go or more importantly discovering the closeness that showed that faraway was not so far that we

could go to those places without having to travel. Once on our way to Diyarbakır for the first time

with a journalist friend, we read his interviews the entire trip. When we arrived at Diyarbakır it was

impossible not to recognize the celestial sky above my head, the silhouette formed by the city walls

and the coffeehouse so well.

A great writer whose legacy to his readers was to appreciate the value of people with his multi-colored

cultural understanding has slowly left us. “For one, I hope my readers become anti-war, not murderers.

Two, I hope they stand against people exploiting other people. No one should be able to humiliate
another. No one should assimilate another. Governments, states that are eager to assimilate people

should not be allowed. My readers should know that those that destroy a culture have already lost their

own cultures, their humanity. I hope that my readers side with the poor because poverty is the shame
of humankind. I hope that my readers are free of all evil.”These were his words before he was gone

because he too knew that these children were worth those struggles, because he was confident that it

was all worth it even if it cost a life.

The master likened writing to the bitter solution that the farmers in Anatolia found to fight with the

wolves, describing the conditions as, “The villagers hunt down the wolf; they capture it alive and hang

a bell down its neck. The wolf with the bell cannot approach anything live. It keeps running on the

hills, the mountains and one day starves to death. This is how so many writers in Turkey have paid the

cost of their fight by being a wolf with a bell hanging from their necks.”Today I understand that the

wolves with bells on their necks die and they die the most because this what it takes to die when you

are Yasar (The writer’s name meaning alive.)

I know that he is noting everything he sees in this journey as he travels new roads. And like he did

his whole life, he will write all of these to the humane shelters in the depths of his intellect because

the “everlasting flower” loves a challenge. It feeds a hope within us beyond all consolations. It keeps
blossoming in the unlikeliest places…

Illustration // İllüstrasyon : Ethem Onur Bilgiç
(Sabitfikir dergisi izni ile)

* Referring to a poem from Yasar Kemal’s novel Murder in the Ironsmiths Market – loosely translated as “those good
people rode away on those beautiful horses and we were left with the worst of iron, and the worst of people…”
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KÜBRA
KAÇTIOĞLU
“Geçmişte kalan gerçeklik
eğilip bükülebilir”
“The reality left in the past
can be bent”
Şener Yılmaz Aslan
sener.aslan@gmail.com

Seni biraz tanıyabilir miyiz?
1988 doğumluyum ve senelerdir mimarlık son sınıf öğrencisiyim. Sinemayla ilgili her şeyi çok

seviyorum. Gönlüm sinemadan yana olsa da kimi zaman fotoğraf, prodüksiyon, styling işlerinden paramı kazanıyorum. Fakat şu sıralar pek de sevmediğim mimarlıktan geçimimi sağlıyorum. İşten eve, evden işe bir hayatım var. Şimdilik başka pek bir şeye vakit bulamıyorum.
Nasıl bir his seni bu tür işleri üretmeye itti, etkilendiğin sanatçılar da oldu mu ?
Glitch’le fotoğraf makinemin bozulmasıyla tanışmıştım. Fotoğraf çekemeyince üretememe

durumu beni rahatsız ediyordu o sıralarda. Bir yandan video sanatı bir yandan sinema merakım
çok yoğunlaşmıştı. Ne fotoğraf çekecek ne de video ya da sinemayla ilgili işlerimi üretebilecek
imkanım yoktu açıkçası. İşte o sıralarda önceden çekip de kullanmadığım fotoğraflarla oynamaya başladım. İmkansızlıklar bir noktada yeni şeyleri denemeye sürükledi diyebilirim.

Birşeyleri bozarak daha farklı bir estetikte yeni birşeyler yaratma arzun nereden geliyor?
Hareket eden, akan bir zamanın içinde her an geride bırakttıklarımız, benliğimiz de dahil artık
o olmaktan çıkmış, gerçekliğini sadece hafızamıza kaydettiklerimizle kavrayabildiğimiz bir

bütünlük olmuştur. Oysa gerçek olan sadece şu andır. Hatırladığımız her şey akan zamanın içinde
yakaladığımız fotoğraflardır. Geçmişte kalan gerçeklik eğilip bükülebilir, bozulabilir, manipüle

edilebilir hatta yalan söyleyebilir. Anlar ya da anılar her zaman farklı bakış açılarının doğurduğu

zenginliğe sahiptir. Kısaca bu arzu yakın ya da uzak geçmişin gerçekliğini kanıtlayan fotoğraflarla
oynayarak hikayesiz, gerçek dışı ve algılanamaz bir anıyı yaratabilme dürtüsünden geliyor.

Özellikle Distortion serisindeki Fotoğraflar oldukça eski görünüyor, aile arşivi mi yoksa bir
araştırma ile bulunmuş fotoğraflar mı?
Seride yer alan fotoğraflar aile albümlerinden bulduğum fotoğraflar. Fotoğraflardaki kişilerin
çoğunu tanıyorum, kimisinin de hikayelerini.

Yeni projeler de var mı? Devam edecek misin deforme işlere?
Aslında var ama hepsi kağıt üstünde. En öncelikli olanı bir kısa film projesi. Deforme işlere
devam etmeyi çok istiyorum fakat şimdilik kafamdaki hiçbir proje için imkan ve zamanım
yok. Bakalım zaman neler gösterecek.

İşlerini sergilemek gibi bir niyetin de var mı, böyle fırsatlar oluyor mu?
Böyle bir niyetim yok ama isteğim var açıkcası. Tabi bunlar biraz da ürkütüyor beni çünkü üç
ay sonrasında yaptıklarıma dönüp baktığımda artık işlerim beni tatmin etmiyor. Bu yüzden

bazen işlerimi sanal olmayan bir ortamda insanlarla buluşturacak kadar kendime güvenmeyebiliyorum. Zaten internet ve basılı mecralar dışında böyle bir fırsatım olmadı açıkcası.
Neler dinlersin neler izlersin? Bize film ve müzik önerileri verebilir misin?
Müzikle olan sıkı bağımı kopardım bu aralar. Mütemadiyen Morrissey’in yeni albümünü dinliyorum
ve tabi ki öneriyorum. Film olarak da en son The Tribe ve Le Fils’i izledim, kesinlikle öneriyorum.
18
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Please tell us a little bit about yourself.
I was born in 1988, and have been a senior in the school of

architecture for years. I love everything to do with cinema.
But, even though my heart is set on movies, I earn my living from occasional photography, production, and styling

works. However my current source of income is architecture,
which I don’t really love. For now, my life is going between
the office and my home so I don’t have much time left for
anything else.

an entirety, the reality of which we can only grasp through
what we have recorded in our memories. But the reality is
only in this moment. And what we remember are photographs captured in the passing of time. The reality left in

the past can be bent, distorted, manipulated, and even lied
about. Moments or memories always have a richness bred
by different perspectives. In short, this desire comes from

the drive to create a surreal and unperceivable memory by

playing with photographs that are evidences of the reality of
the recent or distant past.

What led you to producing such works, have you been

The photographs, particularly the ones in the Distortion

influenced by other artists?

series, seem quite old. Are they from family archives or
found through research?

I met with Glitch when my camera broke. The idea of not

being productive without taking photographs was bothering

The photographs in the series are from family albums. I

time. To be honest, I had no means of taking photographs,

their stories.

me, and I was very much into video arts and movies at the
or producing my video or cinema related works. Around

that time I started playing with the photographs that I had
taken but not used. I can say that being without means led
me to trying new things.

What is your desire to distort an object and then to
reconstruct it with a different aesthetic based on?
Things we leave behind including our self each moment in

the moving, flowing time are no more it, they have become

20
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know many of the people in the photographs, and some of

Are there any new projects lined up? Will you continue with
distorted works?
Actually there are but all are on paper. My priority project

now is a short film. I want to continue with distorted works
but I don’t have the time or the means for any of the projects on my mind. We will see what time brings.

Do you have plans or are there opportunities for

What do you watch, listen to? Any movie and music

an exhibition?

recommendations for us?

Frankly, I don’t intend to but I want to. This is all a bit scary

Nowadays I am not as connected to music as I used to be. I

no longer please me. Therefore at times I may not have

recommend it. The latest movies I watched were The Tribe,

too because three months later when I look back the works

enough confidence in myself to present my works to people

on a medium other than virtual. And actually I did not have

such an opportunity except for the Internet and print media.

constantly listen to Morrissey’s new album and of course I
and Le Fils, which I definitely recommend.
be.net/kubrakactioglu
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GÜLSEN
BAL
“Open Space” üzerine
About the “Open Space”

Ferhat Özgür
ferhatozgur@gmail.com

Aşağıdaki röportaj, “sergi düzenleme” ile ilgili bir anlayışı formüle etmenin
önünde yatan zorlukların ve bir yandan da sanatın içinde eleştirinin gücüyle
alakalı sayısız sorunun ele alındığı bir sohbetin sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
Gerek Türkiye’de gerek yurtdışında çeşitli yer ve mekanlarda küratörlük yaptınız, yazılar
yayınladınız ve pek çok konuşma yaptınız. Londra’da doktora yaptığınız dönemde sanatın
içinde formüle edilen “sübjektifliğin üretiminin” karmaşıklığını ve yarattığı sonuçları
anlamaya yönelik olarak çalışmalarınızda farklı yapıların stratejik bağlantılarını araştırmaya
yer verdiniz. Bunun ötesinde “Open Space” nedir?
Sanat üretimi içinde farklı karşılaşmaların bağlantısını açığa çıkaran mekanizma ve metodolojilerin değişik düzenlerini yansıtan temsili sınırları açan konuları ele almaya çalışırım. Bu

yaklaşım özellikle de “kişi her zaman bir şeyin sona erdiğini ve başka bir şeyin başladığını iddia

edebileceği sembolik bir noktanın arayışındadır” gibi yeni formlar içinde kendi üretim politikaları aracılığıyla ortaya çıkan gizli sınırlarla ilgilenir.

Bunu baz alarak “olasılığın koşullarını” ve “gerçekliğin koşullarını” sorgulama ihtiyacı hakkında
özellikle Doğu Avrupa ve Balkanlar’dan bir dizi vaka çalışmasını inceledim. Bu çalışmalar,

belli konumlardan veya konumsallıktan oluşan bir yapıyı yürürlüğe koymaya girişerek, çoğalan
yaklaşımlar arasında yarının sorunlarını tartışmaya açmak için kültürlere özgü koşulları ele
almaya odaklıydı.

Open Space fikri, sanattaki bu sorunların ve mevcut koşulların farkında olarak, 2007 orta-

larında Avrupa mekanıyla ilgilenen birbiriyle bağlantılı rotaların nasıl inşa edilebileceği ve

yaratılabileceği, aynı zamanda ‘Yeni Avrupa’nın sınırları etrafında yeni tür yaratıcı bağlantıları

harekete geçiren çok katmanlı bileşenler arasında sınırlar ötesi diyaloglar geliştirme dürtüsüyle
doğdu. Bir geçiş yılının ardından 2011’le birlikte Open Systems olarak yeni bir edisyonu devreye alarak Open Space’in çalışma biçiminde köklü bir değişim yaptım.
Girişimin nasıl evrildiği hakkında başka neler söyleyebilirsiniz?
Olumsuzlamanın uzak bir yanı olarak mevcut değerleri bir araya getirmek, çoğulcu yaklaşımları keşfetmek için bir bağlantıyı ortaya çıkarıyor. Open Systems’ın yeni edisyonu da burada

Teorisyenler, akademisyenler,
kültürel yapımcılar, küratörler
ve sanatçılardan oluşan
uluslararası danışma
kuruluyla destekleniyor.

hayat buluyor. Şimdi başlıca odağı 2013 yılından bu yana daha

geniş kitlelere ulaşmak için sanat ve görsel kültür hakkındaki farklı
eleştirel perspektifleri yüzeye çıkarmak olan bir online forum işlevi
görebiliyoruz. Teorisyenler, akademisyenler, kültürel yapımcılar,

küratörler ve sanatçılardan oluşan uluslararası danışma kuruluyla
destekleniyor.

Open Systems’ın yeni edisyonu, üç ayda bir yayınlanacak bir

dergide çeşitli konuları ele alacak ve temel jeopolitik bir duruş

bazında ARTSLAB bağlamında disiplinlerarası bir online sergiye

yer verecek. Bu nedenle üç ayda bir yayınlanacak her sayının temasına bağlı olarak Münih’ten

Lübliana’ya kadar çeşitli şehirlerde konuk editörler tarafından düzenlenecek tartışma platformları organize edilirken, ARTSLAB’in dört edisyonundan seçkilerin yer alacağı yıllık bir sergi
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Viyana’da gerçekleştirilecek.

Küratörlük çizgisinde ve genel hatlarda ne gibi değişiklikler

“Sergi düzenleme” açısından deneyiminiz ve yaklaşımlarınız

yaptınız? Network projeniz, Open Systems sizi ne kadar

hakkında neler söylemek istersiniz?

ileriye taşıyacak?
Bu durum, mümkün olanın yeni genel hatlarının spesifik bir
bileşimini belirliyor; bu nedenle konuyu gündeme taşımanız
beni çok memnun etti. Stratejik açıdan Open Systems 1-0104/13 kapsamında yılın ilk sergisindeki karşılaşmalar ara-

sında ARTSLAB’in dört edisyonundan derlenmiş bir seçki
yer aldı. Ayrıca Ocak-Şubat 2014’te Viyana’da gerçekleşen

GPL Contemporary’den Özel Etkinlikler ve Gösterimlere
de yer verildi.

Benzer bir şekilde yıllık serginin ikinci edisyonu Open

Systems 2-01-04/14 kapsamında 2015 Şubat’ında WUK

Projektraum’da oluşturulan disiplinler arası yaratıcı dünyada

uzay ve yapının tüm potansiyel akımlarının kenarında duran
eserler sunuldu.

Sanatın bu spesifik yönü ARTSLAB, Illusion and Exodus

(Proje küratörü: Marius Ertelt), ARTSLAB, What if... and
beyond (Proje küratörü: Vasja Nagy), ARTSLAB, Memorial and Revision (Proje küratörü: Sarah Mendelsohn) ve
ARTSLAB, Gocce nella città di sole degli Spettri (Proje

küratörü: Christian Egger) edisyonlarının Open Systems

Küratörlüğünü Walter Seidl ile birlikte üstlendiğim “Say what?”
(Ne Dedin Ne?) sergisini örnek olarak verebilirim. “Say what?”
sergisi ilginç bir şekilde topluluk ve aidiyetle ilgili koşulları
anlama sorusu etrafında çeşitli sanatsal duruşları bir araya

getirdi. Galeri Zilberman’da (İstanbul, 13 Ocak - 7 Mart 2015)
gerçekleşen sergi, ismiyle süje olma ve süje pozisyonları etra-

fında istisnacılık, dahil etme, dışarıda bırakma, katılım ve birçok
temsil biçimiyle ilgili sayısız sorunu gündeme getiriyor. Kişisel

çıkarların giderek silinen bilinciyle birlikte başarısız olmuş tarih,
enternasyonalizm şemsiyesi altında tarihi temsillere neden olur-

ken ‘dünya insanları’na ait olan çok kültürlü imajı tamamlayarak
aslında eski süreçleri saklamaktadır. Sanat pratiği ve sanatsal

olasılıkları ifade etme potansiyeline gelince, ait olma nosyonu

çok katmanlı bir terim olarak kültürel alanların çoğulluğunun
ötesine gider; bazen özgül bazen de bireysel durum çalışması

aracılığıyla ifadesini bulur. Heba Y. Amin, VALIE EXPORT,
Uriel Orlow, Nada Prlja ve Santiago Sierra’nın sergilenen

eserleri, günümüzde süje pozisyonlarını ait olmanın sağladığı

olanaklardan hem ayıran hem bir araya getiren, güya küreselleşmiş bir dünyada bireylerin istisnai olma statüsü üzerinde nasıl
hak iddia etmeleri gerektiğine tanıklık ediyor.

2-01-04/14 yıllık sergisinde yer almasını sağladı.

Biraz da yeni projelerden söz edebilir misiniz?

Bu açıdan yukarıdaki ilk nokta Boris Groys’un dikkat çektiği

Open Space programı kapsamında bir yıllık yayınlama geleneği

konseptteki olası dünyaların bir pratiği olarak değerlendirmek.”

promised! üzerinde çalıştığımı memnuniyetle söyleyebilirim.

bir konuyu bize hatırlatıyor: “etkinliği mevcudun eleştirisi ve

doğrultusunda READER: Open Systems, Tomorrow is not
Yıllık, 2015 ilkbaharında AC Books tarafından basılacak ve

RAM (ABD ve Kanada) ile IDEA (Hollanda ve diğer ülkeler)
tarafından dağıtılacak.

READER, bir yanda küratörlüğün kritik kültürel bir pratik

olarak nasıl ve hangi koşullarda işlev gördüğü, diğer yanda ise

bugün çeşitli temsil biçimlerinden türeyen küratörlük çalışmalarını eleştirel bir bakışla analiz edebileceğimiz ne tür metodoloji

ve geçmişlerin olduğu hakkında süre gelen tartışmaları oluşturan
yaklaşımların bir kesitini sunmayı amaçlıyor.

Uriel Orlow, The Shor t and the Long of It II

Uriel Orlow, The Shor t and the Long of It I
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Based on this, I have dealt with a series of case studies, especially from Eastern Europe and the Balkans, on the need to

question the “conditions of possibility” to the “conditions of
actuality.” These focused upon exploring culturally specific

The following interview is the result of a recent talk of the
challenges of lies ahead on what formulates an understanding relative to the “exhibition making” while exploring
countless issues of the potency of critique within art.

conditions in order to open up the issues of tomorrow in

the midst of a proliferation of approaches by attempting to
enforce a structure of positions or positionality.

Mindful of these issues and current conditions in art; the

idea of Open Space came about in mid-2007 with an urge
how to build and create interconnected routes concerned

You have curated, edited, published articles and

with European space as well as building a cross border

participated in talks in various places and venues

dialogues within its multi layered constituents that sets

internationally as well as in Turkey. And your research

new kinds of creative connections around the boundaries of

have involved exploring the strategic conjunctions

‘New Europe’ in motion. I introduced a fundamental shift

of differential structures seeking to understand the

in the way Open Space operates subsequent to a transitory

implications and complexity of the “production of
subjectivity” formulated within art at the time of
completing your doctoral study in London. Further more,
what is Open Space?

year at the arrival of 2011 in which a new edition came to
life as Open Systems.

So, can you tell us more how has the initiation evolved?
I’ve always tried to bring issues that open representational
boundaries reflecting various layouts of mechanisms and

In combination with existing values afar side of nega-

ters within the art production. This particularly involves

approaches. This is where the new edition of Open Systems

methodologies that reveal different engagement of encounaddressing the hidden boundaries of what practice transcends
through its own politics of production within new forms of

“one always searches for some symbolic point from which one
can claim that something ended and something else began.”

tion, this engenders a connection to explore pluralistic

came to live. Now we function as an online forum, whose

primary focus is to bring different critical perspectives on art
and visual culture to the surface in order to reach to broader
audience since 2013. It is supported by an international

advisory board of theorists, academics, cultural producers,
curators and artists.

It is supported by an
international advisory board
of theorists, academics,
cultural producers, curators
and artists.

The new edition of Open Systems is to

publish a quarterly journal on various subjects as well as an interdisciplinary online

exhibition within the context of ARTSLAB
on the basis of an essential geopolitical

stand. For that reason, while there has been
the organisation of platforms for discus-

sions that are organised in different cities

1.
ARTSL AB, Illusion and E xodus - Ar tist _Ovidiu Anton

3.
ARTSLAB, Gocce nella cito di sole degli Spettri. Schorsch Kamerun

2.
ARTSL AB, What if and beyond - Saso Sedlace
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from Munich to Ljubljana by each guest editors in their

Zilberman (Istanbul, 13 Jan - 7 March 2015) has the weight

yearly exhibition covering a selection of the four editions of

revolves around countless issues of subjecthood and subject

accordance within the focus of each quarterly journal; a
ARTSLAB to be produced in Vienna.

What changes have you made to the curatorial line and
outline? How far do you think your project of networking
will take you and Open Systems?
Well... This identifies a specific conjunction of the new

outlines of the possible and so I am very pleased that you

bring this up. Strategically, the initial encounter of the first
year exhibition under Open Systems 1-01-04/13 included

a selection of each quarterly curatorial position of the four

editions of ARTSLAB along the side with a Special Events
and Screening program at GPL Contemporary from January - February 2014 in Vienna.

In a similar manner, the set-up of the second edition of

the annual exhibition Open Systems 2-01-04/14 presented

the works at the verge of all those flows of the potentiality
of the space and the structure within an inter-disciplinary
creative realm at WUK Projektraum in February 2015 in
Vienna.

The specificity of that art empowers creative engagement

reflected ARTSLAB, Illusion and Exodus (Project curator:
Marius Ertelt), ARTSLAB, What if... and beyond (Project
curator: Vasja Nagy), ARTSLAB, Memorial and Revision

(Project curator: Sarah Mendelsohn) and ARTSLAB,Gocce
nella città di sole degli Spettri (Project curator: Christian
Egger) in the Open Systems 2-01-04/14 year exhibition.

To this extent, the first point that all above reminds us is

of the debates on the question raised by the exhibition title
positions raised by ideas such as exceptionalism, inclu-

sion, exclusion, participation, and agency of various types.

The failure of history, coupled with a fading consciousness
of personal interests, leads to representation under the

umbrella of internationalism, reinforcing the familiar pro-

cess that unfolds as a result of flogging the multiculturalist
image of belonging to the “people
of the world.” When it comes to

artistic practices and their ability
to lend voice to such concerns,

the notion of belonging appears

in myriad respects that go beyond

the plurality of cultural territories,
manifesting itself in specific and

sometimes individual case studies.
The works shown by Heba Y.

Amin, VALIE EXPORT, Uriel

Orlow, Nada Prlja and Santiago

Sierra bear witness to how pres-

ent day individuals have to claim
a status of exceptionality in a

seemingly globalised world, which
unifies and separates subject positions and their possibilities with

and from the issue of belonging at
the same time.

Can you tell us bit about the
coming projects?

what Boris Groys points out: “to think the event as critique

In the line with the tradition

concept.”

Open Space program e, glad

of the existing and as practice of the possible worlds in the

The, what would you like to say about your experience and
approaches from the position of “exhibition making”?
An instance can be set in regard to one of recent curato-

rial Say what? together with Walter Seidl. Interestingly, the
exhibition Say what? gathers a variety of artistic position

around the question of how to relate to the terms of com-

munity and belonging. The exhibition shown at the Galeri

of producing a yearbook within
to inform you that I have been

4.
ARTSL AB, What I and beyond - Swoon

working on the special attributes of the READER: Open
Systems, Tomorrow is not promised! to be published and

coming out with AC Books in Spring 2015, distributed by

RAM (US and Canada) and IDEA (the Netherlands and
everywhere else).

The READER aims to present a cross-section of the

approaches that populate the ongoing debate about, on the
one hand, how and in what terms curating functions as a

critical cultural practice, and on the other, what methodologies and histories exist with which we can critically analyse

curatorial work today deriving from various forms of agency.

Credits

1. Ovidiu Anton,”sub fuckin versive”, 2014 , Ball-pen on paper
Cour tesy Christine König Galerie

2. Sašo Sedlaček , “Dolce far niente”, 2014
Chocolate sculptures and video installation

3. Schorsch Kamerun, “100 Jahre 1. Weltkrieg , Heav y Metal Never Dies”, 2014 , Video

4 . Swoon, “Edline”, Newsprint ( green& gold)
Uriel Orlow, The Shor t and the Long of It III
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VEGANİZM
Dostlarını yemeyenler...
People who doesn’t eat friends

Melis Aydan
melisaydan@gmail.com
İllüstrasyonlar// Illustrations
Elif Demir

Ülkemizde ve dünyada gün geçtikçe adını daha sık duyar olduğumuz
vejetaryenlik/veganlık; duygusal bir tercih mi, yeni bir trend mi, yoksa
insanlık için doğru beslenme şekli mi? Bilmediklerimizi, Kendisi de
bir vegan olan ve açtığı vegan cafesinde müşterilerine sıra dışı deneyimler yaşatan Melis Aydan, yeme alışkanlığınızı kökten sarsacak
bilgilerle açıklığa kavuşturuyor.
Vegan: Bu gruba dahil olanlar, herhangi bir sebeple hayvansal kaynaklı hiçbir besini tüketmezler. Vejetaryenler et yemezlerken, veganlar kırmızı et, kümes hayvanları ve balığın yanı
sıra, yumurta, bal, süt ve süt ürünleri (peynir yoğurt vs de yemezler.

Lakto - Ovo Vejetaryen: Bu grup, hayvansal kaynaklı besinlerden et, kümes hayvanları,

balık yemezler, ama yumurta ve süt ürünlerini tüketirler. Genelde vejetaryenler bu grupta yer alırlar.

Lakto Vejetaryen: Bu grup, hayvansal kaynaklı besinlerden yalnızca süt ve süt ürünlerini tüketirler.
Ovo Vejetaryen: Bu diyette, hayvansal hiçbir ürün ve süt ürünleri tüketilmez ama yumurta tüketilir.
Pesketaryen: Bu diyette et ve kümes hayvanlarını tüketilmez, ama balık, süt ürünleri ve yumurta tüketilir.
Yari Vejetaryen: Bu gruptakiler, yalnızca kırmızı et tüketmez.
Pollo Vejetaryen: Bu gruptakiler, yalnızca kanatlı hayvanları tüketir.
Fruteryan: Bu gruptakiler, botanik olarak sebze ve meyve grubuna giren besinleri yiyerek
beslenirler. Tüketilerek tohumlarını yayan bitkileri kullanırlar.

Yukarıda saydığım beslenme türlerinin benimsenmesinde, başta ahlâk ve etik olmak üzere, inanış
biçimleri veya sağlık gibi etkenler vardır.

İnsanın memeli bir canlı olduğunu uzun süredir bilmeme rağmen, bunun gerçek anlamını 2006
senesinde fark ettim. Hayatımın büyük bir kısmında reddetmeye çalıştığım kırmızı eti inek

olarak görebildim ve et yapımız bu kadar benzerken bunun insan yemekten bir farkı olmadığını

kavradım. Benden olanı, insanı yiyemezdim ve aynı canlı grubundan geldiğim inekleri ve koyunları da yiyemezdim artık.

Denizden çıkan bir çok canlıyı
büyük zevkle tüketirken bir noktada
vicdanım konuşmaya başladı;
balıkların gözleri, dişleri vardı.

Bir süre sadece kırmızı et tüketmedim ve tam da neresi olduğunu

tanımlayamadığım bir noktada tavuk da tüketmeme kararı aldım.

O zamanlar beni yönlendirenin bedenim mi yoksa vicdanım mı

olduğundan hâlâ çok emin değilim. Diyetim pesketaryene dönüş-

müştü ve denizden çıkan birçok canlıyı büyük zevkle tüketirken
bir noktada vicdanım konuşmaya başladı; balıkların da gözleri

ve dişleri vardı… Bu noktada vicdanımı susturan zihnim oldu ve
balıkları bir zamanlar oldukları canlıyı andırmayacak formlarda

tüketmeye başladım.

Ve 2013 senesinde kendimi Cape Town’da, doğanın mükemmelliği ve yaşamın daha önce

görmüş olsam dahi özümseyemediğim renklerinin içerisinde buldum. Bu noktada hayatıma

giren yoga ve meditasyon sayesinde, evrenle olan bağımı keşfettim. Çok sevdiğim, ruhlarımızı

yıkadığına inandığım denizin canlılarını da öldürmemeliydim. Beslenme düzenim vejetaryene

evrildi.
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Enerji tüketimi: Hayvan üretimi ve nakliyatında tüke-

Güney Afrika sonrası katıldığım bir yoga kampında, bes-

lenme üzerine konuşuldu, diyetim vejetaryendi ancak süt ve

tilen enerji, sebze üretiminin neredeyse 10 katına yaklaşıyor.

süt ürünleri tüketerek endüstriyi destekliyor, hem canlıların
bedenime zarar veriyordum. Önce süt gitti, ardından çok

Vegan veya vejetaryen yaşam tarzına
geçiş için öneriler;

bir kısmında benimle olan minik göbeğim… Hafifledim,

Diyetim, zaman içerisinde oldukça doğal bir akışta vegana

acı çekmesine sebep oluyor, hem de fiziksel ve spiritüel

sevdiğim peynir ve diğerleriyle birlikte hayatımın büyük
fiziksel ve spiritüel olarak.

doğru evrildi ve zamanla kendi beslenme doğrularımı edindim. Beslenme konusunda unutulmaması gereken bir konu

Bu noktada sadece beslenme tarzım değil, yaşam tarzım da

evrenle daha uyumlu bir hal aldı. Bu süreç içerisinde edindi-

da beslenmenin kişiye özel olduğudur. Bir insana iyi gelen

sebze diğerine gelmeyebilir. Bu noktada öncelikli tavsiyem,

ğim alışkanlık ve bilgileri, ortağı olduğum Level Up, Smoot-

Söz konusu etobur bir diyet olduğunda, sorgulanması

Level Up’ta et, süt ve süt ürünleri kullanmıyoruz; ziyaretçi-

evcilleştirdiğimiz canlıları yemeyip, evcilleştirmediklerimizi

yeryüzünde şiddete karşı bir duruş sergilemek adına vegan

farklı değildir. Yiyecek olarak kullanılan hayvanlar, en az

ken dikkat etmeleri gereken belli başlı noktalar vardır:

hie & Healthy Food Bar’da Olgun Yolçınar ile somutlaştırdık.
lerimize gezegene, üzerindeki canlılara ve kendi bedenlerine

saygılı beslenme opsiyonları sunmaya, hastalıkların beslen-

meyle tedavi edilebileceğini anlatmaya çalışıyoruz.

‘’Ne yersen, o’sun.’’
Vegan veya vejetaryen beslenme biçimlerinin benimsenmesindeki etik, seküler veya dini olabilir. Birçok kişi şiddet ve

türcülük karşıtlığı, hayvan hakları, ekolojinin korunması gibi

sebeplerle bu beslenme anlayışlarını benimserken, bir çok

kişi de inanış biçimi dolayısıyla bu seçimi yapabilir. Hristi-

yanlık ve Yahudilik kimi kollarında vejetaryendir. Budizm,

Hinduizm gibi birçok doğu inanış ve felsefesi, diğer canlıları
öldürerek beslenmeyi kabul etmez.

‘’Hayvanlar benim arkadaşım… Ve ben arkadaşlarımı yemem.’’
George Bernard Shaw

gereken bir diğer konu da türcülüktür. Kedi ve köpek gibi

öldürüp beslenmemizin bir parçası yapmak, ırkçılıktan pek

evlerimizde beslediğimiz hayvanlar kadar zekidir.

Et ve süt endüstrisinin tüketicilerine yansıtılmayan bir yanı
da, bu endüstrilerin çevreye etkisidir.

Günümüzde et ve süt endüstrisi oldukça yoğun ve yanlış bir

şekilde tahıl, su, enerji kullanıyor. Ve bu tüketim ne yazık ki

vegan diyet seçilsin ya da seçilmesin muhakkak gıda into-

lerans testi yaptırılmasıdır. Doğamızla uyumlu beslenmek,
beslenme stilini benimsemek isteyenlerin, bu geçişi yapar-

Et ve süt ürünleri hayatınızdan çıktığına göre, başta tahıllar
olmak üzere sebze, meyve ve yemişler protein kaynağınız

olacaktır. Chia tohumu, spirulina oldukça kıymetli bitkisel
protein kaynakları, bunun dışında uygulanan diyet soya

ürünleriyle de desteklenebilir. Bilmeniz gereken şey; soyanın

da mısır gibi genetiği çokça değiştirilmiş bir ürün olduğudur.

üzerinde yaşadığımız gezegeni ve yaşam kalitemizi etkiliyor.

Ayrıca soya, vücudunuzdaki östrojen seviyeleriyle oynaya-

Su kirliliği: Et ve süt endüstrisinin atığı, gübre ve hay-

hazırlamanız olacaktır.

vanların lağım artığı su kaynaklarımızı kirletiyor.

Hava kirliliği: Hayvan depolarından doğan gübre ve lağım
yığınlarından, yılda 30 milyon ton metan gazı atmosfere yayılıyor.

Su tüketimi: 500 gram eti üretmek için 1470 litre su kullanılıyor.

bilir. Tavsiyem, en azından süt konusunda kendi sütünüzü

Badem Sütü: Geceden suda beklettiğiniz bir bardak bademi

süzdükten sonra, iki bardak suyla karıştırıcıya koyarak süt haline

getirebilirsiniz. Süzdüğünüz süt buzdolabında 3 güne kadar

dayanıklılığını koruyacaktır. Elinizde kalan badem parçalarını ise

fırınlayıp, salatalarınıza renk ve doku katmak için kullanabilirsiniz.
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Vegan veya doğayla daha uyumlu bir diyete geçerken sert

olmamanızı tavsiye ederim. Başlamak için ilk hareketiniz,

buzdolabınızı hayvansal gıdalardan arındırmak olmalı. Unut-

//

Then in 2013, I found myself in Cape Town where I got the
see the perfection of nature. I discovered my connection

with the universe through yoga and meditation. I was get-

mayın, buzdolabınızda ne varsa onu tüketirsiniz. Bulunduğumuz coğrafyada henüz gelişmekte olan bir kavram olmasına

ting more connected and I reached point where I realized I

Son olarak; insan özünde vegandır. Unutulmaması gereken,

Every day we hear more about vegetarianism
/ veganism; is it an emotional choice, a new
trend, or the shape of the right diet for mankind ? Melis Aydan who herself is a vegan
and opened a vegan cafe which she create
unusual experience to her customers gives us
the information that we don’t know which can
radically shake up your eating habit.

geçtikten sonra yanlış bir biçimde bu alışkanlığı devam

Vegan: a person who does not eat or use any animal products.

ine ihtiyacı yoktur. Diğer yandan, et ve süt endüstrisinin

Lacto-Ovo Vegetarian: a person who does not eat

rağmen, vegan yemek alternatifleri ve malzeme bulabileceğiniz noktalar da gitgide artış göstermektedir.

Alışıp sevdiğiniz öğünlerin vegan versiyonları hazırlayabilirsiniz, Türkçe çok olmasa da, çağımızın internet teknolojisi
bu konuda oldukça gelişmiş bir kaynak sunmaktadır.

buzul çağı sırasında ete yönelmiş atalarımızın, bu dönem

ettirmiş olduğudur. İnsan vücudunun hayvansal prote-

yaşadığımız gezegen ve yaşam kalitemiz üzerindeki etkileri

düşünüldüğünde, vegan olmak sadece ahlaki bir seçim değil
aynı zamanda çevreciliği ve şiddet karşıtı duruşu benimse-

miş bir yaşam tarzıdır.

Veganlık, vejetaryenlik ve doğamızla uyumlu beslenmek

hakkında daha geniş bilgi almak için, her zaman Level Up’a
uğrayabilirsiniz. Son olarak vegan yaşam tarzımın olmazsa

olmazı bir smoothie tarifi ekliyorum.

Hurmalı Yeşil Smoothie
2 adet Kudüs hurması
5 yaprak ıspanak

Level up :

Teşvikiye Mahallesi, Ahmet Fetgari sokak,

16/C İstanbul (0212) 227 00 90

then cheese, and the others followed. By giving up dairy I

finally got rid of my tiny, little belly. I felt lighter, physically
and spiritually.

and I found myself more in harmony with our beautiful

I learned a lot in this process and became business part-

product except eggs.

Up Smoothie & Healthy Food Bar, we’re trying to set an

Ovo-Vegetarian: This diet excludes every animal
Pescetarian: This diet excludes poultry and meat but
includes fish and seafood.

Semi-Vegetarian: Excludes only meat.
Pollo Vegetarian: Exclude only poultry.
Frutarian: This diet includes vegetables and fruits.
These diets are typically adopted for moral, religious, environmental, or health reasons.

it really meant in 2006. I tried to refuse meat in a huge part of
cow or a sheep, and our flesh was quite similar. I would never
eat a human but I also couldn’t eat a mammal anymore.

For a long time, I only refrained from consuming meat and
then I got to a place where I made the decision not to eat

poultry. And I still don’t know if my body or my conscience
led me to this decision. My
diet evolved to a pescetarian style and I was happy

ners with my friend Olgun Yolçınar. Establishing Level
example for living in a respectful manner to our planet,

other living beings and of course our bodies and ourselves.

‘’You are what you eat’’
The adoption of a vegan or vegetarian diet might have

religious or secular ethics. Many who choose these lifestyles
have ethical beliefs like protecting the environment, animal
rights, anti-violence, or anti- speciesism. Also many have

religious reasons, i.e. some sects of Christianity and Judaism
are vegetarian. Buddhism, Hinduism and many eastern
beliefs do not accept killing other beings.

“Animals are my friends…I don’t eat my friends.”
George Bernard Shaw

Speciesism is another issue to be discussed; we don’t eat

the animals we have domesticated but the ones we have

not. Animals used for food are as smart as a dog, some even
smarter, and pigs can even play video games.

consuming all the delicious

Environmental impacts of meat and dairy industries.

conscience start to act; fish

Today’s meat and dairy industry uses water, energy and grains in

seafood. But then again, my
have eyes and teeth. Right at
this point my mind silenced

my conscience and I started to consume fish and seafood that
were not offered in their natural form.
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including my physical and spiritual body. So I quit milk and

consume dairy.

I was happy consuming all the
delicious seafood. But then again,
my conscience start to act; fish
have eyes and teeth.
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supporting the industry but also harming beautiful beings,

planet, everything on and around it, the whole universe.

Lacto Vegetarian: This type of vegetarians only

my life but at one point I realized that meat was the flesh of a

1 tatlı kaşığı spirulina

a vegetarian but by consuming dairy products I wasn’t just

meat, poultry or fish. This diet includes dairy and eggs.

1 yemek kaşığı kenevir tohumu

250 ml badem, Hindistan cevizi veya dilediğiniz bitkisel süt

In a yoga retreat we had a discussion about our diets. I was

At this point not only my diet but also my life style changed,

Although I knew humans were mammals, I got to realize what

1 tatlı kaşığı chia tohumu

changed into vegetarian.

Vegans exclude eggs, dairy, honey and all animal tested products.

1/2 avokado
1 muz

should not be eating the beautiful sea creatures. So my diet

a really wrong way, affecting the planet we live on and our lives.

Water Pollution: The industries’ waste directly affects
our water resources.

Air Pollution: The industries release 30 million tons of
methane gas to the atmosphere every year.

Water Consumption: 1470 liters of water is used for
every 500 gr of meat.

Energy Consumption: The energy consumed by

animal production and transportation is 10 times more than
vegetable production and transportation.

Recommendations to switch to a vegan
or vegetarian lifestyle
As my diet naturally evolved to vegan, I acquired my own
nutrition principles. One thing to remember about nutri-

tion is that it is personal. A vegetable may be good for one

person while it may not be right for another. At this point,

my first recommendation, whether a vegan diet is preferred
or not, is to definitely have a food intolerance test. Here

ported with soy products. However, you should note that

does not need animal protein. Also considering the impact

Soy can also affect the estrogen levels, therefore I recom-

becoming vegan is not only an ethical choice but also a lifestyle

most soybeans, like corn, are genetically modified organisms.
mend that you at least prepare your own milk.

For more insight on veganism, vegetarianism, and natural

soaking water and blend the almonds in a blender adding two

is a smoothie recipe that has become one of the staples of

Soak a cup of almonds in water overnight. Then drain the

cups of fresh water. Strain the mixture using a sieve, and your

almond milk is ready. This milk can be preserved in the refrig-

erator for up to three days. The remaining almond pulp can be
roasted and added to your salads for some color and texture.

You should not be too hard on yourself as you transition to a
vegan lifestyle or a diet more in harmony with nature. First
thing you should is to get rid of all animal products in your

refrigerator. Remember that you consume whatever is in your
fridge. Although it is still a new concept in this geography,

vegan dining alternatives and vegan food sellers are growing.
Foods you like can be prepared in vegan versions as well.

against the violence on earth:

offers extensive information on this subject.

Since all meat and dairy products are now out of your

Although sources in Turkish tend to be limited, the Internet

life, your sources of protein will be primarily grains, and

And last but not least, humans are in essence vegan. We should

sources of protein for a vegan diet, which can also be sup-

mistakenly continued this habit unnecessarily. The human body

vegetables and fruits. Chia seeds and spirulina are also good

İllüstrasyonlar// Illustrations : Elif Demir

of standing for the environment and against violence.

Almond Milk:

are some highlights for people who want to transition to a
vegan diet to eat in harmony with our nature and to stand

of meat and dairy industry on our planet and quality of life,

nutrition, you can always stop by Level Up. And finally here
my vegan lifestyle.

Green Smoothie with Dates
2 dates

5 spinach leaves
½ avocado
1 banana

1 tablespoon hempseeds
1 teaspoon chia seeds
1 teaspoon spirulina

250 ml almond milk, coconut milk or any other plant milk
you desire.

Level up :

Teşvikiye Mahallesi, Ahmet Fetgari sokak,

16/C İstanbul (0212) 227 00 90

remember that our ancestors who became carnivores in ice age
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YENER
TORUN
Minimal, mimari
fotoğraflar üzerine
About the minimal
architecture photographs

Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz, kimdir Yener Torun?
32 yaşındayım. Mimarım. Yaklaşık 14 yıldır İstanbul’dayım. Daha fazlasını merak eden yoktur
herhalde diye tahmin ediyorum.

Nasıl başladınız bu minimal fotoğraf serisine? Kilit bir an var mı?
Kilit bir an yok. Hatta farkında olmadan minimal fotoğraflar çekmeye başladım diyebilirim. Yani,
gelen yorumlardan anladım bazı fotoğraflarımın minimal olduğunu. Sonrasında da başka minimalist fotoğrafçılardan etkilendim elbette ki ama en başından beri hep sadelikten yanaydım.
Fotoğraflarınızı nasıl bu kadar sadeleştirebiliyorsunuz ve bu yapıları nerelerden
bulabiliyorsunuz? Tesadüf mü karşınıza çıkıyorlar yoksa bir plan program yapıyor musunuz?
Dediğim gibi en başından beri sadelikten yanaydım ve bu nedenle de sadeleştirmek o kadar
da zor olmuyor. Çünkü yeterince sade bulduğum detayları fotoğraflıyorum. Sadeleştirmek

zor olmasa da bulmak zor tabii ki. Zaten zamanımın çoğunu bu mekanları bulmaya ve hatta
aynı mekanları tekrar tekrar ziyaret etmeye harcıyorum. Aradığım sadeliği, renkleri, geo-

metriyi genellikle şehrin merkezinden uzaktaki gelişmekte olan muhitlerde bulabiliyorum.
Fotoğrafladığım binaların çoğunluğu son 15 yılda inşa edilmiş endüstriyel yapılar, okullar,
oteller, alışveriş merkezleri veya sosyal konut projeleri. Vakit bulduğumda İstanbul’un bu

gelişmekte olan semtlerine plansız bir şekilde gidip keşifler yapıyorum. Bu binaların çoğunu
bu gezilerde tesadüfi bir şekilde buluyorum. Planlı bir şekilde gittiğim yerler de oluyor tabii
ki ama öyle zamanlarda bile yeni yerler keşfedebiliyorum. Gözlerim sürekli açık yani.
Basit kurgular da kullanıyor musunuz, yoksa tamamen an fotoğrafları mı?
Son zamanlarda çoğunlukla kurgu yapıyorum aslında. Bunu da bilerek ve isteyerek yapıyorum. Çünkü fotoğraf için uygun bir mekan bulduğumda kafamda bir sahne canlanıyor ve

“Bu kurgular yoluyla
iç dünyamı bir şekilde
fotoğrafa yansıtıyorum”

o sahnedeki insan öğesinin hareketlerinden giydiği kıyafetlere kadar her

şeyin o an zihnimde canlananla şekilde olmasını istiyorum. Böyle olunca

bulduğum o mekan aslında gerçeklikten de bir nebze soyutlanmış oluyor.

Yani bir bakıma bu kurgular yoluyla iç dünyamı bir şekilde fotoğrafa yansıtıyorum. Hatta bazen mekanları ve mimari öğeleri alışılmış işlevlerinin

dışında kullanıyor olmam da bunu destekleyen bir tutum. Diğer taraftan
kurgu olmayan birçok fotoğrafım da mevcut elbette.

Bir fotoğrafın ortaya çıkması nasıl bir süreçten geçiyor? Bilgisayar ile düzenlemeler
de yapıyor musunuz?
Fotoğrafın ortaya çıkması bazen aylar sürebiliyor. Keşfettiğim mekana farklı tarihlerde veya
günün farklı saatlerinde gidip farklı ışık ve gölge etkilerini gözlemliyorum ve mekanı nasıl

kullanacağımı netleştirdiğimde –eğer gerekiyorsa bir arkadaşımı da model olarak kullanmak

üzere yanıma alarak- son bir kez daha fotoğraflamak için ziyaret ediyorum. Tabii kimi zaman

da keşif anında çok şanslı olabiliyorum. O anda tam istediğim gibi bir sahne karşıma çıkıyor ve
pozisyonumu alıp deklanşöre basıyorum. Bilgisayarla düzenleme yapıyorum tabii ki. Renk30

// issue 11 · may 2015

leri ön plana çıkarmak için bazı ışık ve renk düzenlemeleri

yapıyorum. Yani o renklerin bazıları fotoğraflardakinden biraz
daha solgunlar.

İnstagram’da bu kadar populer olmayı nasıl başardınız,
var mı tüyolarınız yoksa iyi fotoğraflar paylaşmak
yeterli oluyor mu?
Popüler olmak için herhangi bir strateji uygulamadım açıkçası. İyi fotoğraf paylaşmadan da popüler olma yolları var

elbette. İnternette bu metotları araştırıp bulabilirsiniz. Ama
ben sadece paylaştığım fotoğrafların iyi olmasına odaklandım. Hakikaten iyi olduğuna ikna olmadığım bir fotoğrafı
kolay kolay paylaşmıyorum mesela. Tarzdan da pek ödün

vermediğimi düşünüyorum. Yani istikrarlı bir şekilde belli

bir tarzda ve belli bir kalite seviyesinde fotoğraflar paylaş-

tığımı düşünüyorum. Sanırım popüler olmamı sağlayan bu
oldu. Son dönemdeki popülaritemin nedeni ise insanlara
İstanbul’un bilinmeyen bazı yönlerini gösteriyor olmam.

Bize takip etmemizi önereceğiniz fotoğrafçılar ya da diğer
sanat dallarından birileri var mı?
Severek takip ettiğim bazı Instagram kullanıcıları var

@ladile, @rdstaley, @thatsval aklıma gelen ilk isimler. Diğer
sanat dallarına girersek liste çok uzayacaktır diye tahmin

ediyorum. O nedenle tek bir kişiden bahsedeyim diyorum.
Fotoğraf tarzımla benzerliklerinden dolayı Avustralyalı

ressam Jeffrey Smart bu isim. Gerçi kendisi artık yaşamıyor
ama geçmiş tarihli işlerini incelemenizi tavsiye derim.
Peki, sinema ve müzik desek, hangi filmler ya da
müzisyenler etkiler sizi?
Sinema ve müzik aslında en çok beslendiğim alanlar diyebi-

lirim. Hatta bilhassa müzik benim için her zaman en önemli
bir esin kaynağı. Eğer fotoğraflarımın isimlerine dikkat

ederseniz pek çoğunun filmlerden ve müzik parçalarından

alındığını görebilirsiniz. Filmleri teker teker saymayacağım,
zira fotoğraf isimlerine bakmak yeterli. Müzisyenlerden ise

Vampire Weekend, Fleet Foxes, Animal Collective, Yeasayer,
Led Zeppelin, Arctic Monkeys, Tame Impala, Mando Diao
vb birçok topluluktan etkilendiğimi söylemem mümkün.

Tüm bu grupların ve daha pek çoğunun şarkılarından söz-

leri, birçok fotoğrafımda isim olarak görüp de fark etmemiş

olabilirsiniz. Tabii sadece fotoğrafların isimlerini değil kimi
zaman yaptığım kurguları da etkiliyor bu sözler.

İnsanlar sizi instagram dışında nerelerden takip edebilir ?
Şimdilik sadece Instagram var. Web sayfam da olacak çok
yakında. Şu an için yapım aşamasında.
Instagram: @cimkedi
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Please tell us about yourself? Who is Yener Torun?
I am 32 years old, and an architect. I have been living in

Istanbul for almost 14 years. I think this is pretty much what
people want to know.

How did you start this minimalist photo series? Was there

photographs of details that I find simple enough. But even

you do digital editing?

the same locations over and over. I often find the simplicity,

It may sometimes take months for a photograph to come

the heart of the city, and in developing neighborhoods. The

times on different days or at different times of the day to

most of my time searching for these places, and revisiting
colors, and geometry I am looking for at a distance from

structures in my photographs are mostly industrial build-

ings, schools, hotels, malls or social dwelling projects built

a key moment?
There was no key moment. As a matter of fact, I can say that
I started taking minimalist photos without actually realizing
it. I mean, people’s comments made me realize that some

of my photographs were minimalist. Then I was of course

influenced by other minimalist photographers as well. But
from the start I have always sought simplicity.

in the last 15 years. Whenever I find time, I take unplanned
rides to these up and coming districts to explore. I usually
come across these buildings by chance during these trips.

There are of course places I plan and visit but even then I can
discover new sites. Meaning that my eyes are always open.
Do you use simple constructs too or are they
always moments?

How do you so simplify your photographs and where do
you find such structures? Do you just happen to come
across them or do you make plans?
As I said before, I have always sought simplicity and

therefore it is not that hard to minimalize because I take

What is the process that a photograph goes through? Do

if it is not difficult to simplify, it is hard to find. And I spend

into being. I revisit a location I previously discovered many
observe the effects of changing lights and shadows. And

when I know for sure how I will use the locations – and if
necessary asking a friend to pose as a model – I visit the
place one last time to take the final shot. And of course

occasionally I can be very lucky at the moment of discovery.

A scene that fits perfectly with what I have in mind presents
itself, and I capture the moment and press the shutter. I do
digital editing, enhancing some lights and colors to make

them stand out. So, some of these colors are not in fact as
vibrant as the photograph.

Lately I have been using constructs for the most part. And

How did you become such an Instagram sensation?

a photograph-worthy location I conjure up a scene in my

photographs enough?

exactly the same as I imagined in every aspect, even to the

Honestly, I did not implement any strategy to be popular.

I do this intentionally and willingly because when I find
mind, and I want the human factor in that scene to be

“I reflect my inner world on
these photographs through
these constructs”

clothes that person wears. When that is the
case, the place seems rather isolated from

reality, even if just a bit. In a way, I reflect my
inner world on these photographs through

these constructs. And the fact that I some-

times use structures and other architectural

elements outside their context supports this

approach. But there are also many other photographs without any constructs.

Do you have any tips on that, or is posting good

There are of course ways of becoming popular without sharing photographs. You can look up and find these methods
online. I just focused on ensuring that I shared good pho-

tographs. For instance I wouldn’t easily post a photograph

unless I believe it is really good. I don’t think I compromise

from style either, meaning that I believe I post photographs

of a certain style and quality. This may have led to my popularity, which may also be due to the fact that I have been
showing people some unknown facets of Istanbul lately.
Any photographers or other artists that you would
recommend us to follow?
Off the top of my head, some of my favorite Instagram users
are @ladile, @rdstaley, and @thatsval. It may be a very long
list if we include other arts so I want to mention only one

name, which is Australian artist Jeffrey Smart, whose style

resembles my photographic style. He has passed away but it
is worth checking out his works.

What about films and music, which movies or musicians
influence you?
I can easily say that films and music are the areas that

nurture me the most. As a matter of fact, music has always

been my greatest inspiration. If you look at the titles of my
photographs, you will see that they are mostly from films
and songs. I don’t need to mention each film, just look at

the titles. My musical influences on the other hand include
bands like Vampire Weekend, Fleet Foxes, Animal Collec-

tive, Yeasayer, Led Zeppelin, Arctic Monkeys, Tame Impala,
Mando Diao, etc. You may have seen lyrics from these

and other groups in the titles of many of my photographs,
but may not have noticed the connection. They not only

influence the titles but also some of the constructs of my
photographs.

How can people follow you on other media
besides Instagram?
Currently I am only on Instagram. My web page is under
construction and will be launched soon.
32
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Instagram: @cimkedi
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Yerli ve uluslararası tasarımcıların imzasını taşıyan
ödüllü ürünleri ve “Box in a Box Idea” konseptiyle
fark yaratan Ersa, özgün fikirlerin tek bir çatı altında
toplandığı yeni showroom konsepti “Core Ideas” ile
Ankara ve İstanbul’da, yeni web sitesiyle ise dijital
platformlarda sizleri karşılamayı bekliyor.

Ersa, the furniture producer of award winning local and
international designer products, and the creator of the
“Box in a Box Idea” concept, welcomes you to its new
showroom concept “Core Ideas” where original ideas come
together under one roof in Ankara and Istanbul, and invites
you to discover its new website and other digital channels.

ersamobilya.com

