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

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

ap
ri

l ·
 20

13
 · n

is
an



april · 2013 · nisanbox ın a box ıdea · magazıne 2

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

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

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

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

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

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

İstanbul Showroom

Ankara Showroom

İstanbul Showroom

HOW WAS IT BORN

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

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

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

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

GIROFLEX 434

giroflex.com

Smart and sensitive.

We believe that well designed chair is more than just the looks. 
Giroflex 434 is the sum total of sustainability and comfort. Style 
and purpose. Come full circle. 
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GIROFLEX 434

giroflex.com

Smart and sensitive.

We believe that well designed chair is more than just the looks. 
Giroflex 434 is the sum total of sustainability and comfort. Style 
and purpose. Come full circle. 

MÖDÜLER BULUT MODULAR CLOUD
"Bulutlar", mobilya ile perde tasarımı arasında bir kesitte bulunan 
bir tekstil sistemi. Bu sistem, eklenip çıkarılabilir parçalardan 
oluşan, modüler bir yapıya sahip. 2009 yılında Ronan&Erwan 
Bouroullec tarafından tasarlanan "bulutlar", tamamen kullanıcıya 
bağlı olarak şekilleniyor. Yani kullanıcı objenin üç boyutlu 
formunda kişisel ifadesini yansıtıyor. Sistemdeki her bir parça, 
kvadrat kumaşından yapıldı ve küçük üçgenler olarak şekillendi. 
Her bir parçanın ucundaki çıkıntı, özel elastik şeritler kullanılarak, 
diğer parçalarla birleştirilmesini sağlıyor. Karolar bir araya 
geldiklerinde, dekoratif bir ekran ya da seperatör gibi farklı 
formlar da oluşturabiliyorlar. "Bulutlar"ın çok sayıda renk seçeneği 
olduğunu da belirtmek gerek.

Clouds is an amazing piece of  structure and movement. It can 
be hung on the wall or suspended from the gallery ceiling. The 
structure consists of foam and cloth petals combined with elastic 
to create a free form, three-dimensional object. Like tumbling 
checkers, each segment creates the movement for the next 
segment, and so on. Amoebic as a whole, the structure’s organic 
shape hints at supporting mechanisms in the background, like 
clouds themselves bursting and roiling in the atmosphere.

Kaynak :  http://www.tasarimdergisi.com/etkinlik.php?id=824
Source : http://jollycarolyn.wordpress.com/2013/01/23/art-therapy-
ronan-erwan-bouroullec/

KUŞ YUVASI HEYKELLERİ BIRD'S NEST SCULPTURES

Kaynak : http://www.tasarimdergisi.com/etkinlik.php?id=845
Source : http://www.lauraellenbacon.com/work/landscape_cityscape_piece/
forms_of_growth_chatsworth.asp

Sanatçı Laura Ellen Bacon’ın kuş yuvası ve koza formlarından 
esinlenerek tasarladığı heykeller gün geçtikçe gelişiyor. 
Tasarımlarını açık alanlarda ve galerilerde sergileyen sanatçı, aynı 
zamanda ağaç dalları kullanılarak tasarlanan formlarda yaşamayı 
konu alan farklı ve yaratıcı atölye çalışmaları düzenliyor.

Laura Ellen: “Bütün çalışmalarım tasarlamak, üretmek ve bir şeyler 
yaratmak üzere oluşan kişisel dürtülerimin bir sonucu,” diyor ve 
ekliyor “Durgun mekanlar tasarladığım heykeller ile heyecan verici 
yerler haline geliyor”.

Sanatçı, çalışmaları ile fiziksel iletişim kurmayı sevdiğine dikkat 
çekerek, genellikle geniş ölçekli ve üzerine tırmanabilmek ya 
da içinden geçebilecek kadar büyük heykeller tasarladığını dile 
getiriyor.

“In the Thick of it: A Woven Space” de olduğu gibi mekanı öven 
çalışmalarının olduğunu belirten sanatçı, bazı mekanların ise 
sadece onun tasarımlarıyla tanındığını belirtiyor, tıpkı “Forms of 
Growth at Chatsworth” adlı çalışmasında olduğu gibi.

Çalışmalarını soyut olarak ele alan ve simgesel olan ya da bir 
şeyleri temsil eden tasarımların kendisini ifade etmediğini belirten 

Laura Ellen Bacon, yerini tam olarak saptayamayacağımız cesur ve 
ilgi çekici çalışmalar ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

Forms of Growth is a collection of four sculptures that point 
towards the Kitchen Garden in Chatsworth Garden. The largest 
of the four is a huge archway, about four metres tall, that serves 
as an archway into the Kitchen Garden. All four forms are made 

from ‘Flanders Red’ willow and also utilize oak from the estate (cut 
during woodland management) and bamboo from the garden. 

Each of the forms suggests organic growth, perhaps an abstract 
‘seed to seedling’ appearance, but each carrying a sense that the 
form hasn’t finished growing. The folds, or slits in the forms were a 
reference to the stone statues that originally graced the entrance 
to the Kitchen Garden – each statue, or figure, had moss-covered 
garment swathes, that inspired the work.

 It took three months to finish the forms. One little robin had a nut 
from my pocket every day during creation. 

"I am thrilled with the fascinating woven work made by Laura 
Ellen Bacon for the Chatsworth garden. Our visitors are always 
intrigued to discover ‘Woven Space’ amongst the venerable yews 
near the Conservative Wall, and the flowing series of sculptures 
titled ‘Forms of Growth’ leading up to the Kitchen Garden have 
become an extremely popular destination for all to see.”

MUTLULUĞUN MİMARİSİ ARCHITECTURE OF HAPPINESS

(u)Mutluluk, temas ettiğiniz her 
şeyde..

Görme işlevi, kendini bildi bileli 
düzeni aramakla tamamlıyor 
anlık o son bakışını..

Yanlış bir renk kombini, 
bozabiliyor fotoğrafın 
tamamını..
Yanlışsa eğer konumu 
"olağan dışı nesneler" gibi de 
davranılabiliyor, aslında bir 
zamanlar istendikleri halde..

Bir çatı altında toplanıyor; aileler, sürmesi gereken işler, (u)
mutluluklar ve (u)mutsuzluklar..

Alain De Botton, Architecture of Happiness kitabında, 
sözcükleriyle temas etmiş  mutluluklara..

“Kötü mimarı, görmezden gelinemeyecek kadar büyük bir yazım 
hatasıdır.”  

Rahatsızlık veren şeyler -nesneler, insanlar, duygular - kötü 
mimarilerin içinde o binalar kadar devleşebiliyor.. Çünkü hayat 
döngüsünde ideal yaşamı yakalatabilmenin sorumlusu oldu 
binalar; içi insanla, duyguyla dolmaya başladıkça..
 
Hatta tuğla tuğla üstüne konulmasıyla başlayan "hayali kurulan 

hayatlar"a ulaşma çabası; mimarların kusursuz mimarilerinin 
ya da onları diğerlerinden ayıran niteliklere sahip bu binaları 
oluşturmaları büyük bir boğulmayı engeller nitelikte.

Eğer ki yaşanılan her anın şahidiyse binalar; her binanın anısına 
ve yaşanılacak “an”larına, “beton yığını” olarak değil; bir yığın 
güzellikliği yaşatabilmek için mutluluk vermek gerek temas 
ettiğimiz her şeye..

"İçimizin mimarları" iç mimarlara ve duygularımızı hatta sırlarımızı 
bir çati altında toplayan mimarlarımıza, sonsuz teşekkürler..

H(ope)appiness is in everything that you touch…

From the very beginning, the function of seeing completes that 
momentary last look by seeking an order.

A wrong color combination can spoil the whole photograph…
If its position is incorrect, they may be treated as “extraordinary 
objects” even though they were desired once upon a time..

Gathering under one roof; families, works that have to go on, 
happi(hopeful)ness and unhappi(hopeless)ness…

In his book, Architecture of Happiness, Alain De Botton touched 
happiness with his words…

“Bad architecture is a misspelling too big to go unnoticed.”  

Like the buildings, the disturbing things – objects, people, and 

emotions- can grow colossal inside those bad architectures. It 
is because the buildings became responsible for capturing the 
ideal life in that living cycle; as they started to fill with people and 
feelings inside…
 
Even the effort to reach the “dreamed lives” that started when 
one brick was put on another; the perfect architecture of the 
architects or them creating these buildings that have features 
that distinguish them from the others prevent a big suffocation…

If the buildings are witnesses to every moment that is lives; 
instead of seeing the memory of every building and the “moments” 
to be lived as “a pile of concretes”, one needs to give happiness 
to everything that we touch so as to live a bunch of beautiful 
moments.

A big thank you to “the architects of our interior”, interior architects 
and architects that gather our feelings, even our secrets under one 
roof…

by Neslihan Özel
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TASARIM DÜNYASININ DAHİLERİ ALLDESIGN İÇİN İSTANBUL’DAYDI !

THE DESIGN GENIUSES WERE IN İSTANBUL FOR ALLDESIGN!

ALL DESIGN

22-23 Şubat tarihlerinde dünyaca ünlü tasarımcıları İstanbul’da 
bir araya getiren alldesign, 2.yılında da büyük ses getiren bir 
organizasyona imza attı. İki gün süren tasarım buluşmasında, kendi 
dalının uzmanları tasarıma bakış açılarını ve dünyaca ödüllü işlerini 
izleyicilerle paylaştı. Darren Aronofsky, George Lois, Ron Arad, 
Stefan Sagmeister, Es Devlin, Tina Earnshaw, John Hardy, Claude 
Challe ve  Marco Susani gibi tasarım dehalarına ev sahipliği yapan 
alldesign farklı sektörlerden 5000’e yakın kişiyi bir araya getirdi! 

KLK Gayrimenkul Ana sponsorluğunda gerçekleşen Alldesign 
2013’e, TC Kültür Bakanlığı, İBB, Mimar Sinan Üniversitesi, 
Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu gibi birçok önemli 
kurum destek vermiştir. Ayrıca konuşmacı sponsorluğunda 
Arketipodesign/Designo’dan Darren Aronofsky ve Bien 
Seramik’ten Ron Arad, co-sponsorluklarda ise  Armaggan, Beck’s 
ve Geberit 2013’ün en çok konuşulan tasarım organizasyonunda 
yer almıştır.

Alldesign’ın ana amacı tasarımcı düşünce ve tasarımın yarattığı 
farkların pazarlama, markalaşma, ergonomi gibi birçok alanda 
kullanımının irdelenmesi, günümüz ve geleceğin tasarımcılarına 
farklı bir bakış açısı kazandırmasıdır. Bu amaçla yola çıkarak 
alldesign, iki gün boyunca tasarımcılarla pek çok sektörden 
üreticinin bir araya geldiği bir organizasyonla sadece yeni 
tasarımlara, yeni objelere hayat vermekle kalmadı, gerek tasarım 
şirketlerine, gerekse üreticilere yepyeni iş birliktelikleri sundu. 

Alldesign which brought together world famous designers in 
İstanbul on 22-23rd February realized an organization that created 
a tremendous impression in its 2nd year as well. During this 
design gathering that lasted two days, the experts shared their 
perspective about design and their internationally awarded works 
with the audience. Alldesign that hosted design geniuses such as 
Darren Aronofsky, George Lois, Ron Arad, Stefan Sagmeister, Es 
Devlin, Tina Earnshaw, John Hardy, Claude Challe and Marco Susani 
brought together about 5000 people from different sectors!

Many important institutions such as TR Ministry of Culture, 
İBB, Mimar Sinan University, Industrial Designers Occupational 
Institution supported Alldesign 2013 which was mainly sponsored 
by KLK Gayrimenkul. Additionally, in speaker’s sponsorship,Darren 
Aronofsky from Arketipodesign/Designo and Ron Arad from 
Bien Seramik and in the co-sponsorships, Armaggan, Beck’s and 
Geberit took part in the most popular design organization in 2013. 

The main purpose of Alldesign is to analyze the use of designer 
thinking and the differences created by the design in many areas 
such as marketing, branding, ergonomics, to get today’s and future 
designers to win a different perspective. Based on this purpose, 
alldesign not only brought new designs and new objects to life 
but also offered brand new business cooperation to both design 
companies and producers with this organization where designers 
got together with producers from many sectors for two days.   
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“AKLIN GÖZÜYLE GÖRMEK” 
MOTTOSUYLA FARKLI SEKTÖRLERDEKİ 
YARATICI ENDÜSTRİLER İÇİN YENİ 
PERSPEKTİFLER AÇTI! 

OPENED NEW PERSPECTIVES FOR 
CREATIVE INDUSTRIES ON DIFFERENT 
SECTORS WITH ITS MOTTO “SEE WITH 
THE EYE OF THE MIND"! 
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6. ULUSLARARASI  ÖĞRENCİ TRİENALİ / 
6TH INTERNATIONAL TRIENNIAL

4-5 HAZİRAN /JUNE 2013

“CONNECTING THE DOTS / 
NOKTALARI BİRLEŞTİRELİM”

6. Uluslararası Öğrenci Trienali Sempozyumu, Connecting 
The Dots / Noktaları Birleştirelim başlığıyla farklı 
disiplinlerden teorisyenleri ve araştırmacıları bir 
araya getirerek sanat-tasarım eğitimini sorgulamayı 
amaçlamaktadır.  Sempozyum, sanat ve tasarım eğitiminde, 
kuramsal ve pratik alanda yürütülen geçmiş / bugün / 
gelecek stratejilerini sorgulayarak, alana ilişkin yeniden 
düşünmeyi ve bu süreçte disiplinler arası ilişkiler kurmayı 
hedeflemektedir.

“Connecting The Dots/ Noktaları Birleştirelim” deyim olarak 
yaratıcılığın en basit sürecine, bir parçadan diğerine uzanan 
kısa, net ve önceden belirlenmiş bir düşünceye hizmet 
ederken, metafor olarak bütüne, birbirine eklemlenmeye 
ve çok çeşitli etkilenme alanlarına işaret etmektedir. 
6. Uluslararası Öğrenci Trienali Sempozyumu’nun 
başlığını oluşturan bu temel önerme bütünün oluşması 
/ oluşturulması için gerekli olan “Noktalar”ı  bir araya 
getirip yeni bağlamlar ve kavramlar ortaya koymayı 
hedeflemektedir.

Sempozyum, günümüz sanat ve tasarım düşüncelerinin 
ve eğitiminin etkilenme alanları, kullandığı araçlar, yeni 
ve deneysel olanla ilişkisi gibi pek çok farklı soruyu 
içermektedir. Küreselleşme olgusuyla birlikte uzağın 
yakın, farklının benzer kılındığı günümüzde, sanat ve 
tasarım eğitimi yeni eğitim metodlarının uygulanmasını 
ve tartışılmasını zorunlu hale getirmektedir. Tüm dünyada 
uzun süredir  model olarak alınan ekoller günümüzde 
yepyeni  ve farklı modellere doğru evrilmekte, bu evrim 
sanat / tasarım eğitiminde yenilikleri ve farklı algıları da 
beraberinde getirmektedir. Gündelik ile ütopik arasına 
sıkışan; kodlar, kanonlar, standartlar ve distopyalarla 

boğuşan; doğaya karşı gelmekle yanyanalık arasında 
seçimler yapmak zorunda kalan tasarım teorisi / pratiği 
ile “sanatın sonundan sonra sanat”  tartışmalarının 
içindeki sanat, bu sempozyumda aynı platformda tüm 
yönleriyle irdelenecek; yeni dünya düzeni içinde, sanat ve 
tasarım eğitiminin, nasıl yeniden tasarlanabileceği, farklı 
kılınabileceği, yeni yaklaşımların nasıl uygulanabileceği 
gündeme getirilecek ve tartışılacaktır.
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6th International Student Triennial Symposium aims 
to question the art-design education by bringing 
together theoreticians and researchers from different 
disciplines with the title Connecting The Dots / Noktaları 
Birleştirelim. The symposium aims to reconsider the area 
and build interdisciplinary relations within this process by 
questioning the past/current/future strategies that are 
carried out in the art and design education, theoretical and 
practical field. 

While “Connecting The Dots/ Noktaları Birleştirelim” as an 
idiom serves the most creative process of creativity, that 
is a short, clear and predetermined thinking that reaches 
from one piece to another, it metaphorically refers to 
the whole, articulation to each other and many different 
exposure areas. This basic proposal that forms the title of 
the 6th International Student Triennual Symposium aims 
to bring together the “Dots” that are required for the whole 
to be formed/to form the whole and thus present new 
contexts and concepts. 

The symposium contains many different questions such 
as the exposure areas of today’s art and design thoughts 
and education, the tools that they use, their relation with 
the new and the experimental. In today’s world where 
the far is made near, the different is similar thanks to the 
globalization phenomenon, the art and design education 
makes it obligatory to apply and discuss the new 
educational methods. The schools that are long used as a 
model across the world are evolving into brand new and 
different models; this evolution brings together novelties 
and different perception in art/design education. The 
design theory/practice that is stuck between the mundane 
and the utopic; struggling with codes, cannons, standards 
and dystopias; that has to choose between going against 
the nature or coming along with it and the art included in 
the “post-art” discussions are going to be analyzed with 
all aspects in the same platform in this symposium; how 
the art and design education can be designed in this new 
world order and how it can be made different, how new 
approaches can be adopted will be tabled and discussed. 
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ŞEHRİ YAŞAYANIN GÖZÜNDEN ANLATAN BİR VİDEO REHBERİ...
A VIDEO GUIDE THAT SHOWS THE CITY THROUGH ITS...INHABITANTS…

NOTONLYİSTANBUL

notonlyistanbul, günbegün değişen 
İstanbul’u, bu şehrin insanlarıyla 
anlatan bir şehir rehberi...
 
notonlyistanbul, titizlikle 
oluşturulan video içeriğiyle farklı 
bir şehir deneyimi sunuyor...

Rehberin çıkış noktası basit: Bu şehri bizler oluşturuyoruz. İstanbul 
bizim deneyimlerimizle şekilleniyor: Taksicisiyle, boyacısıyla, iş 
adamıyla, müzisyeniyle... Sokakları, sanatı, tasarımı, yeme-içme 
mekanları, farklı lezzetleriyle İstanbul bizim... Bazen, şehrin hiç 
umulmadık bir köşesinden bizi selamlayan olağanüstü bir İstanbul 
siluetiyle, bazen geleneksel mutfak kültürümüzün mütevazı 
bir örneğiyle… Farklı kesimlerden farklı yüzlerin hikayeleriyle 
İstanbul’a dair keşfedilecek yeni sırlar bizi bekliyor... 

İşte notonlyistanbul, İstanbul’un bugününü anlatan hikayelerin 
peşinde, bu farklı keşifleri paylaşmaya yönelik yepyeni bir  
şehir rehberi...  notonlyistanbul, şehrin duygusunu yansıtmak 
için sokakların ve mekanların ruhunu videolar aracılığıyla www.
notonlyistanbul.com adresinden paylaşıyor... 

Şehri yaşayan ve değişen bir organizma olarak algılayan 
notonlyistanbul, kolektif bir İstanbul arşivi oluşturma hayalinde... 
Dünyanın en güzel şehrinde yaşayıp, günlük rutinde arşınladığımız 
sokakların, önünden geçtiğimiz dükkanların fısıldadıkları 
hikayelere yeterince kulak verebiliyor muyuz? Halbuki yurtdışı 
seyahatleri öncesinde rehber tavsiyelerinin dışına çıkan öneriler 
edinmek için eş dost, websiteleri, blog’lar, derken ne kadar çok 
kaynağa başvuruyoruz... Tam bu noktada, notonlyistanbul, aynı 
şehirde yaşadığımız, şehri üreten insanların şehir hikayelerini,  
kendine has keşiflerini bizlere taşıyor.

notonlyistanbul, #notonlydeolsa başlığıyla izleyicilerinin 
İstanbul'unu siteden paylaşıyor ve ilham önerilerinde bulunanlarla 
birlikte video çekimleri gerçekleştiriyor.

notonlyistanbul aynı zamanda şehre dair fotoğraf paylaşımına 
platform oluyor: İstanbul’un her anı notonlyistanbul’un snapshot 
sayfasında... 

Siz de #bugünistanbul (#todayistanbul), #hepyukarıbak 
(#alwayslookup) gibi başlıklarda notonlyistanbul’la kendi 
İstanbul’unuzu paylaşmak için bağlantıda kalın:

twitter.com/notonlyistanbul
facebook.com/notonlyistanbul
Instagram: notonlyistanbul
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notonlyistanbul is a city guide 
that tells about İstanbul, the city 
that constantly changes, through 
the peoples of this city…

 notonlyistanbul, offers a 
different city experience with 
its video content that was 
meticulously...created…

notonlyistanbul, 
şehre dair fotoğraf 

paylaşımına 
platform oluyor: 

İstanbul’un her anı 
notonlyistanbul’un 

"şipşak" sayfasında... 

notonlyistanbul 
becomes a platform 
for sharing photos 
of the city: every 
moment of İstanbul 
is on the "snapshot" 
webpage of 
notonlyistanbul.

The starting point of the guide is simple…We are who creates 
this city. İstanbul is shaped by our experiences: With its cab 
drivers, house painters, businessmen, musicians…With its 
streets, art, design, restaurants and bars, different tastes, 
İstanbul is ours…Sometimes, with an extraordinary İstanbul 
silhouette that greets us from an unexpected corner, sometimes 
with a modest example of our traditional cuisine…With the 
stories of different faces from different walks of life, new 
secrets to be discovered about İstanbul is lying ahead  for us…

So notonlyistanbul is a brand new city guide that is after these 
stories that talk about today’s İstanbul, sharing these different 
discoveries…....  notonlyistanbul shares the soul of the streets 
and places through videos on this address  www.notonlyistanbul.
com to reflect the sense of the city… 

Perceiving the city as a living and changing organism, 
notonlyistanbul is dreaming of creating a collective İstanbul 
archive… Living in the most beautiful city in the world, are we 
paying the necessary attention to the stories whispered by 
the streets that we stride through in our daily routines, by the 
stores that we pass by? However, we apply to plenty of sources 
such as friends, websites, blogs before travelling abroad to get 
some suggestions…At this very point, notonlyistanbul carries 
the urban stories of the people that we live in the same city with, 
that produce the city, and their unique discoveries. 
Notonlyistanbul is sharing the city of İstanbul of its viewers 
with the hashtag #notonlydeolsa on the website and realizing 
video shootings together with those who make inspiring 
recommendations. 

notonlyistanbul also becomes a platform for sharing photos of 
the city: every moment of İstanbul is on the snapshot webpage 
of notonlyistanbul.

You can also stay connected to share your İstanbul 
with notonlyistanbul on hashtags like #bugünistanbul 
(#todayistanbul), #hepyukarıbak (#alwayslookup):

twitter.com/notonlyistanbul
facebook.com/notonlyistanbul
Instagram: notonlyistanbul
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TERTİUM NON DATA
GÜLNUR ÖZDAĞLAR

“Tertium Non Data”, Gülnur Özdağlar’ın PET şişeleri 
dönüştürerek yaptığı nesnelere verdiği isim. Latince bir 
simyacı deyişi; "Üçüncü Veri Yok" demek… Bir elementin 
diğerine, örneğin tenekenin saf altına dönüşümü 
esrarengiz bir süreçtir. Dönüşümü etkileyen 3. şeyin ne 
olduğu bilinemez. Evsel bir atıktan güzel ve kullanılabilir bir 
nesneye dönüşümün bilgisi de bu çerçevede bir ‘3. veri’... 

Bugün dünyada plastiklerin geri dönüşümü ile elde edilen 
malzeme her zaman ilk haline kıyasla daha düşük kalitede 
oluyor, her dönüştürme eninde sonunda kullanılamaz 
bir atıkla sonuçlanıyor.  Cam, kağıt ve metalin tersine, 
yeniden dolaşıma ancak daha düşük bir formda girebilen 
bu plastikler, Gülnur Özdağlar’ın elinde yeni bir dünyanın 
değerlerini yüklenerek reenkarne oluyorlar. Malzemeye 
ilk kullanım ile eksilen değerini aşacak yeni bir değer 
eklendiğinde artık geri değil ileri-dönüşüm'den (upcycling) 
söz etmek mümkün oluyor. 

Gülnur, PET şişeleri toplayıp, kesip, ısıtıp, eritip, delip, 
yeniden biçimlendirerek arzu uyandıran nesneler, 
mücevherler, aksesuarlar haline getiriyor. Gelecekte 
beşikten mezara değil tekrar beşiğe kayıpsız dönecek yeni 
bir plastik madde olacağına, bunun “biçimlerin yaratılışına 
yön vereceğine”, geridönüşüm, hatta ileridönüşümle 
değil “karmik telafi” ile uğraşılacağına, yani daha güzel bir 
dünyaya inanıyor.

www.gulnurozdaglar.com
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"ÜÇÜNCÜ VERI YOK"
"THE THIRD IS NOT GIVEN"

“Tertium Non Data” is the name that Gülnur Özdağlar 
gives to the objects that she makes by transforming the 
plastic bottles. It is an alchemist saying in Latin; it means 
“The Third Is Not Given”…A transformation of an element 
into another, for example the can transformed into pure 
gold is a mysterious process. The third thing that affects 
the transformation is not known. The knowledge of a 
transformation of a household waste into a nice and usable 
object within this framework is a ‘third data’… 

Today in the world, the material that is obtained as a result 
of recycled plastics is always one with a lower quality 
as compared to the first version; every transformation 
eventually results in a nonusable waste. Unlike glass, 
paper and metal, these plastics that can only go into the 
recirculation in a lower form is reincarnated by loading up 
the values of a new world at the hands of Gülnur Özdağlar.  
When a new value is added to the material in a way that 
would exceed its value that has declined with the first use, 
what we have now is not re but upcycling. 

Collecting, cutting, heating, melting, perforating, reshaping 
the plastic bottles, Gülnur turns them into desirable 
objects, jewelries, accessories. She believes that it will be 
a new plastic material that will not go from cradle to the 
grave, but back to the cradle without suffering any loss, 
and this will “shape the creation of forms”, not recycling, 
and not even upcycling but “karma compensation” will be 
the focus, thus a better world will come in. 

www.gulnurozdaglar.com
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ersacontract.com
info@ersacontract.com
Ankara / Turkey

Contract in Projects

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

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

CIP

EN MODERN KAPLICA MERKEZİ
THE MOST MODERN THERMAL SPA CENTER

KAYA İZMİR THERMAL 
& CONVENTION

Tarihi Agamemnon kaplıcaları olarak bilinen ve antik 
dönemlerden günümüze iyileştirici termal suyuyla ün salmış 
Balçova bölgesinde bulunan 5 yıldızlı Kaya İzmir Termal 
& Convention Otel, Türkiye'nin en modern kaplıca ve kür 
merkezi olarak fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde 
tıbbın sağladığı imkanları bol oksijen ve doğal güzelliklerle 
birleştirerek konuklarına iyi hissetmenin mutluluğunu 
yaşatmaktadır. Kaya Kongre Merkezi, 2.000 m²'lik şehrin 
en geniş sütunsuz salonu ve 5.800 m²'lik alanıyla, İzmir'in 
en büyük kongre merkezi olma özelliğindedir.

Antik dönemlerden bugüne iyileştirici termal suyuyla ün 
salmış tarihi Agamemnon Kaplıcalarında, Kaya İzmir'le 
birlikte yeni bir dönem başlıyor. Kaya İzmir, çam ormanlarıyla 
çevrelenmiş, İzmir Körfezi'ne hakim konumuyla konuklarına 
5 yıldızlı, lüks bir termal ve spa keyfi sunuyor.

Located in the Balcova region which is known as the 
historical Agamemnon thermal springs and renowned for 
its remedial thermal water since the ancient times, the 5 
star Kaya Izmir Thermal & Convention Hotel is proud to 
be able to make its guests feel better by combining the 
medical care with plenty of oxygen and natural qualities 
at its physiotherapy and rehabilitation facilities which is 
recognized as the most modern thermal spa and treatment 
center in Turkey. Kaya Convention Center is the largest in 
Izmir with its 2,000 m² astylar style spacious hall built on 
5,800 m² grounds.

A new era is starting with Kaya Izmir at the historical 
Agamemnon thermal spa which is renowned for its 
remedial thermal waters since the ancient times. Kaya 
Izmir offers its guests a 5 star, luxurious thermal and spa 
experience at a location surrounded by pine forests and 
overlooking Izmir Bay.
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Contract in Projects

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

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

CIP

Kaya İzmir Thermal & Convention
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BIR KOLEKSIYON DUAYENI / A COLLECTION DOYEN

MERT SANDALCI

İnsanoğlu her daim her dönemde, eskiyi aramış ve aramakta…
Kimi zaman aradığını bulmuş, kimi zaman bulamasa da aradığının 
peşini hiç bırakmamıştır…Bu hiç bitmeyecek ve sabır gerektiren 
bir yolculuktur. 
Sabır kavramının canlı kanlı halidir, koleksiyonculuk.   
Ülkemizde bu işi sabırla sürdüren, topladığı özel parçalarla; 
müzeler kuran, külliyatlar yazan, eğitimini aldığı işi bırakıp, 
koleksiyonculuğu yaşam biçimi haline getiren, sayısız güzel eserin 
ve yol hikayelerinin zenginliği ve bilgisi  ile  insanı kendine hayran 
eden ve imrendiren bir duayen;  Mert  Sandalcı ile sohbet ettik.

Humankind always in every  period, has searched for the old and is 
still searching…
Sometimes it has found it, sometimes even it hasn’t found it has 
never stopped searching… This is a never ending and patience 
requiring journey.
It’s the hale and hearty state of the concept of patience, collecting.
In our country, continuing this occupation with patience, 
establishing  museums with the special pieces he has collected, 
writing complete works,  leaving the vocation he got educated for, 
has made collecting a life style, with the wealth and knowledge 
of numerous beautiful pieces and road stories making a person 
admire and envy him, a doyen; we chatted with Mert Sandalcı

Gerçekleştirdiğimiz bu keyifli  sohbet öncesinde Mert Sandalcı'yı 
biraz daha yakından tanıyalım.
Before this pleasant chat that we actualized let’s get to know 
Mert Sandalcı better.

Mert Sandalcı 1958 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise 
tahsilini F.M.V. Özel Işık Lisesinde yaptı. 1980’de İ.D.M.M.A. 
Galatasaray İnşaat Mühendisliği Fakültesi’nden mezun oldu. 
1982’de eczacı Gülnur Sandalcı ile evlendi. 1989 yılına kadar, 
sırasıyla, Edirne Lalapaşa Çimento Fabrikası İnşaatı saha 
mühendisi, Çorlu NATO Havaalanı İnşaatı müşavir kontrol 
mühendisi ve II. Boğaz Köprüsü İnşaatı toprak işleri ve alt yapı 
şantiye şefi olarak İnşaat Mühendisliği yaptı.

Tüm bu yıllar boyunca mesleki faaliyetlerinin yanı sıra çocuk 
yaşlarından itibaren filateli ve nümismatik alanlarında ürettiği 
ciddi koleksiyonları geliştirmeyi ihmal etmedi. 1989’da II. Boğaz 
Köprüsü’nün bitiminden sonra inşaat mühendisliği alanında 
mesleki kariyerine son vererek farklı bir uğraş içine girdi ve eşi 
eczacı Gülnur Sandalcı ile birlikte efemeral belge koleksiyonları 
üzerine çalışmaya başladı.

Mert Sandalcı was born in Istanbul in 1958. He got his elementary, 
secondary and high school education in F.M.V. Private Işık High 
School. He graduated from  İ.D.M.M.A  Galatasaray İnşaat 
Mühendisliği in 1980. He got married with pharmacist Gülnur 
Sandalcı. Until the the year 1989, he worked as field engineer in 
Lalapaşa Cement Factory, consultant control engineer in Çorlu 
NATO Airport Construction and Construction Engineering in the 
earth works and infrastructure site manager of II.Bosphorus 
Bridge  Construction.

During all those years, besides his career activities,  from the time 
of his childhood, he didn’t neglect to develop serious collections  
in the fields of stamp collecting and numismatics. In 1989, after 
the completion of  II. Bosphorus Bridge  he ended his career 
in the field of construction engineering and got engaged in a 
different occupation and started working on ephemeral document 
collections with his wife Gülnur Sandalcı.

Sevgili Mert,  Mert Sandalcının neler başardığını  pek çoğumuz 
biliyoruz, bir kez de Box in a Box Idea okuyucuları için anlatır 
mısın? Cevabı sayfalara sığmayacak bir soruyla başlayacak 
olursak;
Mert Sandalcı’nın  koleksiyonculuk yolculuğu  nasıl başladı?
Dear Mert, Most of us know what Mert Sandalcı succeed in 
doing, Could you tell the readers of Box in a Box Idea once more 
? If we start with a question that pages would not be enough to 
cover.
How did Mert Sandalcı’s collection journey has started ?

Koleksiyonculuk sanırım kişinin genlerinden kaynaklanıyor. Benim 
babam ve babaannem tarafında ciddi koleksiyonlar yapmış ve 
o ruha sahip insanlar varmış. Bu özelliğin genetik olarak bana 
geçtiğini rahatlıkla söyleyebilirim.
Ayrıca koleksiyonculuğu salt biriktirmek olarak düşünmeyiniz, 
biriktirme dürtüsü yanında mutlaka tasnif yeteneği ve tasniften 
keyif almak iyi bir koleksiyoncunun olmazsa olmazıdır. Buna bir 
anlamda yetenek gözü ile de bakabilirsiniz.
Eğer küçük yaşlarda ailenizde sözü dinlenen ciddi bir koleksiyoncu 
varsa , sizi olumlu yaklaşıp  yüreklendirmiş, hatta çalışmalarına 
ortak etmişse, kısaca onun rahle-i tedrisinden geçmişseniz, 
üstüne üstlük birde mühendislik gibi bir meslek seçmişseniz, iyi bir 
koleksiyoncu olma şansınız çok yüksektir.
Geçmiş günlere dönersek; benim koleksiyonculuğum çocuklukta 
başladı diyebilirim. Babam ciddi bir pul koleksiyoneriydi. Yaptığı 
pul koleksiyonlarını iki kez sattığını ve iyi gelir elde ettiğini 
biliyorum. Birini 1956 yılında kendi evinin inşaatına başladığında, 
diğerini 1988 de benim düğünüm sırasında elden çıkarmıştı. 
Yalnızca bu iki olay bile bu işin yararlarını göstermek açısından çok 
önemli iki örnek.
Fakat babamın pul biriktirmekten çok fazla keyif aldığını 
sanmıyorum. O özellikle gümüş para koleksiyonu yapmaktan 
keyif alıyordu. Cumartesi günleri Kapalıçarşı’dan eve getirdiği 
torbalar dolusu paranın içinde  tarihlerine göre ayrım yapmanın 
ve koleksiyonda eksik bir parayı bulmanın keyfini anlatamam. Bu 
arada Osmanlıca rakamları okuyarak babama yardımcı olmanın 
keyfi bir başka idi. Evdeki büyük koleksiyonun inşasında  ciddi bir 
katkı verdiğime inanmış olmam, sanırım sorunun da cevabı.

I guess collecting originates from the person’s genes. On my 
father’s and grandmoher’s side there were many people who made 
serious collections and had that spirit. I can easily say that this 
characteristic has passed on to me genetically.

Besides, don’t think of collecting only as collecting, besides  the 
collecting urge there is definitely a classification talent and it’s a 
must of  a good collector to enjoy classifying . You can see it as a 
talent.

If there is a serious collector having someone’s ear in your family 
when you were small,  if he has approached you positively and 
encouraged you, even made you a partner in his works, in short 

if you go through his training, and on top of it chose a career of 
engineering, you have great chances to become a good collector.

If  we go back to past days; I can say that my collecting has started 
in my childhood. My father was a serious stamp collector. I know 
that he sold the stamp collections he made twice and earned 
good income. He sold one of them in 1956 when he started his 
own house’s construction, the other in 1988 during my wedding. 
Even only these two events are very important examples from the 
aspect of seeing the benefits of this work.

But I don’t think that my father enjoyed collecting stamps that 
much. He especially  used to enjoy making silver coin collection. I 
can not tell how pleasurable  it was to classify  the money he used 
to bring in bags from the Covered Bazaar on Saturdays and finding 
the money that was missing in the collection. It was a different 
pleasure to help my father by reading the numbers in the Ottoman 
language.  The fact that I believed I made a great contribution to the 
big collection at home, I guess this is the answer to the question.

Mert Sandalcı’nın koleksiyonculuğu daha sonra nasıl gelişti? 
Ailenin dışında  arkadaş çevresi de konuyla ilgilimiydi? O 
yaşlarda bir sıkıntı yaşatmadı mı?
How did Mert Sandalcı’s collecting developed after that ? 
Besides the family even the friends were interested ? Didn’t it 
cause any  difficulty at those ages ?

Evdeki Mert’i  arkadaşlarımla pek paylaşmadım Babamla birlikte 
sürdürdüğümüz faaliyetler arkadaş ortamında  ukalalık yapmanın 
ötesinde bir işe yaramayacaktı ve ben bundan hiç hazzetmedim. 
Ama bütün bu faaliyetler arkadaşlarımla paylaşabileceğim çok 
çeşitli koleksiyonlar üretmeme temel teşkil etmiştir. Bunlar 
arasında, ”Melek Çiklet”lerinin, ”illerimiz” ve “ülke bayrakları” ilk 
aklıma gelenlerdir.
Yıllar sonra bu koleksiyonları çalışma masamın üzerinde görmek 
benim en büyük mutluluğumdur.
Örneğin 9-10 yaşlarındayken İstanbul da seyyar Migros 
arabalarında satılan ürünlere ait fiyat etiketleri toplanan tek 
mahalle bizimkiydi ve bu çılgınlığın lideri bendim.  Evet 40-45 
yıl önce Erenköy değerbilir sokağında çocukluğunu yaşayanlar 
hatırlayacak. Seyyar Migros arabalarında önceden tartılarak 
fiyatlandırılmış ürünlerin etiketleri olurdu ve bizler bunları çılgınca 
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toplardık. Her renginden bolca çıkardı ancak lacivert olanı çok 
nadirdi. Ben topladıkça mahalledeki çocuklarda toplamaya başladı 
ve bir lacivert etiket için nice mücadeleler veriliyordu, ayılanlar 
bayılanlar oluyordu. Birde peynir etiketleri vardı; turuncu, beyaz 
,siyah. Onlar ıslak olurdu evde ütü ile kurutulur sertleştirir öyle 
saklardık.

I haven’t shared Mert in the house with my friends much. The 
activities that my father and I did together weren’t going to be 
anything beyond priggery in the environment of friends and  I 
didn’t enjoy it that much. But all these activities served as the basis 
of various collections that I could share with my friends. Among 
these that come to my mind first are “Melek Chewing Gum’s “our 
cities” and “country flags”. 
After years it was my utmost happiness to see these collections 
on my working table.
For example at the ages of 9-10 our neighborhood was the only 
one in Istanbul where the price tags belonging to the products 
sold in mobile Migros cars and I was the leader of this craze. Yes 
the ones who lived their childhood  in değerbilir street of Erenköy 
40-45 years ago will remember. There used to be price tags of the 
products that were weighed before in the movable Migros cars 
and we would collect them like crazy. There would be a lot of each 
color but navy blue ones would be rare.  As I started collecting 
the children in the neighborhood started collecting too and there 
would be many struggles for one navy blue label, there would be 
ones fainting. And there was also cheese tags; orange, white, black. 
Those would be wet we would iron them at home and they would 
get hard and we would keep them like that.

Sonraki yıllar, ilk gençlik yılları…lise , Üniversite çağları…
Following years, first years of youth..high school, University 
years…

İlk ciddi koleksiyonları  üretmeye o yıllarda başladım. İlk göz ağrım 
özel posta damgalarıydı. Babamın da desteği ile oldukça önemli bir 
birikim sağladım. Filatelik koleksiyonlar ciddi anlamda yapılmaya 
başladığında ülke adına yarışma, sergileme gibi disiplinleri 
de beraberinde getiriyordu. Ülkemize en önemli madalyaları 
kazandıran usta işi görkemli koleksiyonları izlerken, biriktirme 
kültürünün sadece sahiplenmekten ibaret bir şey olmadığını 
paylaştıkça daha keyif alındığını gördüm. İstanbul Filateli 
Derneğinde aldığım ufak tefek görevler bu sergi ortamlarının 
havasını solumamı sağladı. Araştırmayı, araştırdığını paylaşmayı 
ve bundan keyif almayı bu dernekte öğrendim diyebilirim.

I started making serious collections in those years. My first flame 
was postage stamps. With my father’s support I made quite an 
important collection. When stamp collections started being made 
seriously it used to bring along the disciplines of contests on 
behalf of the country, exhibiting. When looking at the magnificent 
expert collectons that would bring medals to the country, that the 
collecting culture isn’t only owning and that there would be more 
enjoyment when being shared. The small jobs that I would get in 
Istanbul Philately Association provided for me to breathe that 
exhibition environment. I can say that I learned searching, sharing 
the things that you search and enjoying that in that association.

Bazı koleksiyoncular, hemen hiç paylaşmazlar, evlerinde 
saklarlar. Sen bütün koleksiyonlarını paylaşan ve yayın 
haline getiren bir araştırmacısın. Türkiye’de bu anlamda 
koleksiyonculuğun boyutu nedir?   gelişmiş ülkelere göre ne 
durumdayız?
Some collectors almost never share, they keep them at home. 
You are researcher who share all your collections and publish 
them. What is the dimension of collecting in this aspect ? Where 
are we compared to developed countries ?

Ansiklopedileri aştığınızda koleksiyoncular için pek çok tanımlama 
yapıldığını görürsünüz. İşin hastalık boyutu da var tabii. Kendimi 
bu çeşit tanımlamalardan çok uzakta görüyorum. Hastalıklı 
koleksiyoncunun memleketi olmaz. Her yerde karşınıza çıkabilir 
ama bizlerin yani son neslin karşına bu türden koleksiyoncular pek 
çıkmıyorlar. O devirlerin kapandığı kanısındayım.

When you open the encyclopedias you see many definitions for 
the collectors. Of course, there is also an illness dimension. I see 
myself quite far away these definitions. An ill collector doesn’t 
have a country. They can appear everywhere but among us,  
meaning the last generation, there wouldn’t be any collectors of 
this type. I believe those periods have ended.

Hayata geçirdiğin eserlerinden biraz söz edecek olursak...
If we talk a litlle about the pieces that you actualized...

Öncelikli  konum,  Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk kartpostallarını 
basan editör Max Fruchtermann’ın hayatı ve basmış olduğu 
2200’ün üzerindeki kartpostalı bir araya  getirmek oldu.
Aynı dönemde eşim Gülnur Sandalcı  ile birlikte sayıları 7.000’i 
aşkın Osmanlı ve genç Cumhuriyet eczacılarının hayat hikâyeleri 

ile ilgilenmeye başladık. 1989 yılından itibaren Başbakanlık 
Osmanlı Arşivi, Ticaret Almanakları, konu ile ilgili tüm kişisel 
arşivleri bir araya getirdik ve ülkemizin dört bir köşesindeki eskici 
ve antikacıları harekete geçirerek dev bir koleksiyon oluşturmaya 
başladık. ‘Türk Eczacılık Tarihi’ üzerinde yıllar sürecek bir çalışmaya
giriştik ve bu uğraşımız 8 yıl sonra ilk meyvesini verdi. 2500 
civarında belge ile oluşturduğumuz  “Belgelerle Türk Eczacılığı” 
adlı 9 ciltlik eserin ilk cildi 1997’de yayınlandı. 10 yılda 9 cilt olarak 
basılan eserin yayımcısının Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı olması 
nedeniyle eserde yer alan koleksiyon aynı kuruma devredilerek 
Eczacıbaşı İlaç Fabrikası’nda kurulan “Şifa Eczanesi” adı altında 
bir müze eczanede sergilendi. Eczacıbaşı İlaç Fabrikası’ndaki bu 
müze, fabrikanın satılmasından sonra Ege Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’ne devredildi ve halen burada sergilenmektedir.

Yine 2006 yılında yayımlanan “10. Yılında Novartis” kurumsal 
tarihçe anlamında hazırladığımız ilk kitaptır. Kurumsal tarihçe 
çalışmalarımız Coca-Cola-Türkiye ve Abdi İbrahim ile sürdü.  
Bu sırada Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş ile birlikte “Eczacılık 
Günü”nü kutlamak üzere Süleyman Ferit Bey’e ait “Pudra”, “Krem”, 
“Hafakan Ruhu” ve “Gudron Kuvvet Şurupları”nın replikalarını 
hazırladık ve bu ürünler konu ile ilgili tarihçe kitapları ile birlikte 
“14 Mayıs Eczacılık Günü”nde eczacılara dağıtıldı.  2000’li yıllar 
boyunca Türkiye’yi dolaşarak hekim ve eczacılara “Türk Eczacılık 
Tarihinden Çeşitlemeler”, “Ne İçün Eczacılık Tarihi” konulu sayısız 
konferanslar verdim. Koleksiyonum  ve araştırmalarım geliştikçe 
konferanslarım da çeşitlendi.

“İstanbul’un Sokak Satıcıları” “Kaybolan Seslerin İzinde”, 
“Türkiye’de Koleksiyon ve Koleksiyonculuk”, “Sol Anahtarından 
Soru İşaretlerine” gibi Eczacıbaşı, Abdi İbrahim, vb kurumların 
düzenlediği toplantıların yanı sıra davet edildiğim  pek çok 
üniversitede gönüllü konferanslar, konferans-dersler verdim  ve 
halen vermeye devam etmekteyim. 

“1952 den Günümüze Adıyla Tadıyla SANA”, “Fevziye mektepleri 
Tarihi”, “Osmanlıdan Cumhuriyete Bira’ya Dair”, “Kağıthane-
Kemerburgaz-Ağaçlı- Çiftalan  Demiryolu”  bitmiş olan ve şu an 
hatırıma gelen çalışmalarım, sayısız makale ve düzenli dergi ve 
gazete yazılarım da halen sürmekte…

My priority subject was getting together Editor Max 
Fruchtermann’s,  who was the editor who published the first 
postcards of the Ottoman Empire, his life and more than 2200  
postcards that he  published. 
In the same period  together with my wife Gülnur Sandalcı 
we were interested in the life stories of more than the 7.000  
pharmacists of the Ottoman and young Republic. From the 
year 1989, we got together all the personal archives related 
to the subject, The Ottoman Archives of the Prime Ministry, 
Commercial Almanacs and we started forming a giant collection 
by activating all the waste collectors and antique dealers from 
every part of our country. We started a work that would take 
many years regarding “Türk Eczacılık Tarihi”  (“ The History of the 
Turkish Pharmaceutics”)  and our this occupation bore its first 
fruits after 8 years. The first volume  “Belgelerle Türk Eczacılığı” 
(Turkish Pharmaceutics History with Documents) named piece of 
9 volumes that we formed with approximately 2500 documents 

was published in 1997.  Due to the fact that the publisher  of the 
piece which was published as 9 volumes in 10 years was Dr.Nejat 
Eczacıbaşı Foundation, the collection in the piece was transferred 
to the same institution, it was exhibited in the “Şifa Eczanesi”(Cure 
Pharmacy) museum pharmacy in Eczacıbaşı Pharmaceutical Plant.  
This museum in Eczacıbaşı Pharmaceutical Plant , was transferred 
to Ege Üniversity Pharmaceutics  Faculty after the factory was 
sold and is still being exhibited there.

Again, our first institutional history published in 2006 “10. Yılında 
Novartis” (Novartis at its 10th year) continued with the institutional 
history works of Coca Cola Turkey and Abdi İbrahim.  At that 
time, together with Eczacıbaşı Pharmaceutical Marketing Inc.  
to celebrate the “Pharmaceutics Day” we prepared the replicas 
of “Powder”, “Cream”, “Palpitation Oil” “Gudron Restorative” 
belonging to Süleyman Ferit Bey and these products together with 
the related history books were distributed to pharmacists on the 
“14 May Pharmaceutics Day”.
During the years of 2000, I gave numerous conferences with the 
subjects “Variations from the Turkish Pharmaceutics History”, 
“Why Pharmaceutics History” to doctors and pharmacists going 
around in Turkey. My conferences became varied as my collection 
and research developed. 
Besides the meetings organized by Eczacıbaşı, Abdi İbrahim and 
etc. institutions such as “Istanbul’s Street Sellers”, “In the Traces of 
Lost Voices”, “Collection and Collecting in Turkey” To the Question 
Marks of Treble Clef”, I gave voluntary conferences, conference-
lessons in may universities that I was invited to and I continue 
doing that.
“SANA With Its Name and Taste from 1952 Up to Now”, “The 
History of Fevziye Schools”, “From the Ottomans to the Republic 
Regarding Beer” “The Kağıthane-Kemerburgaz-Ağaçlı-Çiftalan 
Railway” are my works that come to my mind right now, numerous 
articles,  regular magazine and newspaper articles are still 
continuing…

Mert Sandalcı bu günlerde hangi projesini hayata geçirmeye 
çalışıyor?
What Project is Mert Sandalcı actualising in these days?

Son çalışmalarımı yakında izleyebilmeniz için bohçacı kadın 
modunda  dolaşmaktayım efendim. 25 yıldır biriktirdiğim 
“Osmanlıdan Günümüze Çoksesli Müziğimiz” , “Bayram Tebrikleri”, 
“Gülhane”, “İskenderun Dekovili”, “Türkiye’nin Dar Hatları” gibi 
konu başlıklarında yapmış olduğum çalışmalar müze olacağı ya da 
yayımlanacağı günü bekliyor. Fakat şu aralar  zor .Kar getirmeyen 
sosyal sorumluluk projelerine “ sosyal sorumluluk projesi” 
denmiyor ne yazık ki. Çünkü devir değişti. Bakalım, göreceğiz…

In order for you to look on my recent works, I go around like a woman 
seller with bundle mood  sir. My works  that I collected for 25 years  
with subjects such as “Poliphonic Music from the Ottomans Up to 
Today”, “Aid Cards”, “Gülhane”, “İskenderun Tram”, “Narrow Lines of 
Turkey” are waiting for the days they’ll be museum or published. 
But nowadays is difficult.  Social Responsibility projects that 
don’t bring profit are not called “social responsibility project” 
unfortunately. Because times have changed. Let’s look, we’ll see…

by Perihan Yücel
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“İnsanoğlunun binlerce yıldır en güçlü propaganda araçlarından biri olan heykel sanatıyla uğraşıyorum ve tüm 
meselem kendi devinimlerimi kullandığım malzemeye yansıtmak.” 

“I am dealing with the art of sculpture which has been one of the most effective propaganda tools of the mankind for 
thousands of years and my only goal is to reflect all my dynamism to the material that I use.”

ONUR ÇANKA

Bilmeyenler için Simon Bolivar kimdir ve heykelini yapma fikri 
nereden çıktı, kısaca bahseder misiniz?
Can you tell us briefly about who Simon Bolivar is and how the 
idea of making the sculpture of him came up, for the ones who 
do not know?

Bolivar 1800'lerde yaşayan, Venezuelalı devrimci bir lider.  
Kolombiya  ve  Peru dahil olmak üzere birçok Latin Amerika 
ülkesinin, sömürge yanlısı güçlere karşı savaşıp bağımsızlığını 
kazandıran kişidir. Kimsesiz çocuklar için kurduğu Simon 
Bolivar orkestrası bugün hala yaşıyor ve her sene istanbul a 
çeşitli festivaller için geliyor dinlemenizi tavsiye ederim. Tarih 
sahnesindeki Bolivar gibi Önemli kişileri heykel olarak çalışmak 
benim için ayrı bir keyif. Bu büst ise Venezuela Büyükelçiliği 
tarafından benden istendi. Şimdiye kadar yapılmış diğer 
çalışmaların aksine benim daha özgür bir şekilde modellemem yani 
kendi üslubumda çalışmam talep edildi. Ortaya çıkan bu çalışma da 
büstün bronz dökümünden önceki aşamasıdır.

Bolivar was a revolutionist Venezuelan leader who lived in the 
1800s. He is a person who leaded many Latin American countries, 
including Colombia and Peru, in gaining their independences by 
making wars against colonialist powers. The orchestra which he 
established for homeless children is still active today and visits 
İstanbul within the scope of some festivals every year. I suggest 
you to listen to them. Making the sculptures of the important 
characters in the history like Bolivar is a different pleasure for 
me. I was required to make this bust by Venezuelan Embassy. I was 

demanded to model in a more free way, that is, to work with my 
own style, contrary to the other works which were done before. 
This resulting work of art is at the stage just before the bronze 
founding of the bust.

Türkiye’den ve Dünyadan etkilendiğiniz birkaç heykeltraş ismi 
verebilir misiniz ?
Can you tell us the names of sculptors in Turkey and in the world, 
who influence you?

Türkiye için işlerine ve kişiliğine en çok saygı duyup, yaptığı 
heykellerde samimiyet gördüğüm isim Ziyatin Nuriev’dir. Sanat 
tarihi için de Constantin Brancusi diyebilirim.

In Turkey, I can give you the name of Ziyatin Nuriyev. I respect to 
his works and his character very much and find sincerity in his 
sculptures. For the history of art, I can say Constantin Brancusi.

Heykel sanatı dışında hangi disiplinlerden besleniyorsunuz?
With which other disciplines you get fed, other than the art of 
sculpture?

Heykel içerisinde çok fazla disiplini barındıran bir sanat dalı. 
Teknik bilginin haricinde materyali de iyi tanımanız gerekiyor. Bu 
işin pratik kısmı, bunun haricinde bir çalışmanın açıklaması ve alt 
metni için edebiyattan müziğe, sosyolojiden felsefeye o geniş 
yelpazeden ne kadar beslenirseniz isleriniz de bu ölçüde değerli 
oluyor.

Sculpture is a branch of art, having many disciplines in it. You 
have to know the material very well, besides having technical 
knowledge. This is the practical part of this work. Apart from this, 
in order to express a work and for the sub-text behind; the more 
you get fed with this wide knowledge, ranging from literature to 
music, from sociology to philosophy, the more your works become 
valuable.

Onur Çanka Cihangir'deki atölyesinde 
Sağında "Simon Bolivar" heykelinin çamur hali

Korkuyu Beklerken

GENÇ SANATÇI İLE HEYKEL SANATI ÜZERİNE SOHBET
CONVERSATION ABOUT SCULPTURE WITH YOUNG ARTIST



box ın a box ıdea · magazıne19

Müzik sizin için ne kadar önemli, ne tür müzikler dinliyorsunuz?
To which degree the music is important for you? What kind of 
music are you fond of?

Müzik herkes için ne kadar önemliyse benim için de en az o kadar 
önemli. Müziksiz çalışabildiğimi hayal edemiyorum. Çok sevdiğim 
bir kaç bestenin bende yansımasının heykellerini yaptım. Birkaç 
şarkının da heykelini yaptım. Bir müzik herkeste ayni duyguyu 
uyandırabilir ama üc boyutlu hali sadece benim istediğim ve 
hissettiğim gibi vücut buluyor. Çok kişisel çalışmalar diyebilirim.

Music is at least as important for me as it is to everyone. I 
cannot imagine working without listening to music. I made a few 
sculptures of my favorite compositions. They are the reflections 
of the mentioned compositions on me. Also I made sculptures of 
a few songs. Music can arise the same feeling in everyone but the 
three dimensional form of it, comes into existence just as I want 
and fell it to be. I can say that, they are very personal works.

Peki edebiyat ve şiir sizin için ne kadar önemlidir, etkilendiğiniz 
şairler var mı ?
Okay then, to what extend are literature and poem important for 
you? Are there any poets that influence you?

Dünyadan Cemal Süreya gibi bir adam geçmiş, etkilenmemek 
önemsememek mümkün olabilir mi? Bukowski için ahşap bir 
heykel yapmıştım mesela ve Oğuz Atay’ın “Korkuyu Beklerken” 
isimli kitabına ithafen de bir heykelim var, bunlar edebiyattan ne 
kadar etkilendiğimin göstergeleri.

A man like Cemal Süreyya lived in this world. Is it possible not to 
be influenced, not to pay attention? For example I used to make 
a wooden sculpture of Bukowski and I have a sculpture dedicated 
to the book named “Waiting for the Fear” of Oğuz Atay. These are 
indicators of how I am being influenced by the literature.

Aklınızda ileriye dönük bir projeniz var mı, bizimle paylaşır 
mısınız ?
Do you have a future project in mind? Can you share with us?

Hemen her heykeltıraş gibi ileride kamusal alanda çalışmalarımın 
yer almasını yürekten isterim.  Bir coğrafya düşünün Çukurova 
mesela, işte Çukurova’nın Yaşar Kemal’in anlattığı tat da bir 
noktasına en çok hangi malzeme yakışacaksa, o malzemeden naif 
bir heykel yapmak isterim. Özellikle çocukların varlığından keyif 
alacağı bir heykel...

Like almost all sculptors, deep in my hearth, I also wish my 
works take place in public sphere in the future. Think about any 
geography, for example Çukurova… I would like to make a naive 
sculpture from a material that most suits to any point of Çukurova 
with the same taste as Yaşar Kemal describes. A sculpture from 
which especially the children will get pleasure…  

Charles Bukowski 
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A DESIGN STORY : SO
BY CLAUDIO BELLINI

BİR TASARIM HİKAYESİ : SO

SO Sistemi'ni yaratırken çağdaş ofis ortamının ihtiyaçlarını 
ve isteklerini dikkate almaya çalıştık. Aynı zamanda, pazar 
taleplerine ve gereksinimlerine odaklanmamız gerekti. 
Ersa için tasarım yaparken küresel pazarı dikkate almak 
zorundaydık. Dolayısı ile bir ofis tanımlamak kolay olmadı. 
Çünkü küresel bir dünyada yaşamamıza rağmen farklı 
tavırlarımız, farklı beklentilerimiz, şirketlerin farklı yapıları 
ve çalışan tipolojileri var.

When creating the SO System, we tried to take into 
consideration the needs and requests of the contemporary 
Office environment. And at the same time, we had to focus 
on the needs and demands of the market. When designing 
for Ersa, we had to consider a global market. So, it was not 
easy to define a specific office; because, altough living 
in a global world, we have different attitudes, different 
expectations and companies with different structures, 
different typologies of employees.

Yeni bir ofis düzeni tasarlamak için çeşitli kurulum 
tarzlarını akılda tutmamız gerekti. Görüşümüze göre işin 
sırrı, tasarım esasını tek yönde çok zorlamamakta ve 
bu küresel dünyada farklı kültürlerde çok sayıda çalışan 
tipolojisinin olduğunu anlamaktadır. Temel olarak ''hafif 
düşünme'' tarzı takip etmeliyiz ki bu kesinlikle gerekli 
olmayan unsurların ve ayrıntıların mümkün olduğunca 
azaltılması anlamına geliyor. Tek, işlevsel, temiz ve berrak 
kullanılabilinir ve farklı şekillerde kişiselleştirilebilir 
bir ortam ortaya koymalı. Kısaca, kişisel ayrıntılarla ve 
ihtiyaçlarla zenginleştirilebilecek mobilyanın gerekli 
olmayan aksesuarlarından uzak temel bir düzen. Bu 
bakımdan biz piyasadaki bazı mobilya sistemlerini ''aşırı 
tasarlanmış'' olarak görüyoruz. Yani, bakması güzel ama 
kullanımı pratik değil...

I To design a new office system, we had tokeep in mind 
these various configurations. The secret, in my opinion, is 
not to force toomuch in one direction in design principle; 
but to understand that in this globalized worldthere is a 
multitude of employee typologies from different cultures. 

So, basically, we have to follow a form of “light thinking”; 
which means to provide an operative system where we are 
reducing as much as we can the components and details 
that are not really needed. And to come with a platform 
that is single, functional, clean and clear that can be used 
and personalized in different ways. To put it in single way; 
a basic system that can be enriched with personal details 
and needs. The accessories, that are not the necessary 
components of the furniture can all be personalized. 

Çeliğin, kullanımı güzel bir malzeme olduğuna inanıyoruz. 
Çünkü bir kalite ve dayanıklılık hissi veriyor. Bu bizim çok 
hafif, temiz, dayanıklı bir tasarım ve kalite dili yakalamamızı 
sağladı. Aynı zamanda üstte melamin kullandık, çok temel, 
olağan fakat verimli bir çözüm. Çerçeve üstte cam ile de 
kurulabilir, daha zarif ve daha büyüleyici gösteriyor. 

I find some furniture systems in the market to be 
“overdesigned” in this respect. That is to say, interesting 
to be looked at, but not practical to work with... We believe 
that steel is a very nice material to work with.Because 
it gives a sense of quality and durability. It allowed us to 
create a very light, clean and durable design language with 
a lot of quality. We also used melanine on the top; it is a 
basic, standard but efficient solution. The frame can also 
be configured with a glass top, which makes it look more 
elegant and more intriguing.

Renk seçenekleri bakımından da aynı temel esasları 
uygulamaya çalıştık. Beyaz ve siyah renk kullanıyoruz. Üst, 
çerçeve ve aksesuarlar için tek renk. Sonra ufak ayrıntılar 
için sarı, mavi veya yeşil ile renklendiriyoruz... Fakat ana 
sistem monokromatik. Çünkü gerçek bir iş ortamı zaten 
renklerle ve renkli ayrıntılar ile dolu...

In terms of color choices, we tried to play the same basic 
principles. We are using a basic white and a basic black 
color. One single color for the top, for the frame and the 
accessory units. Then, we add a color accent; yellow, 
blue or green in small details. But the basic system is 

monochromatic. Because a real working environment is 
already full of colors and colorful details. We strongly 
believe that a contemporary Office furniture system should 
not be overcharged with colors that create confusion in the 
space. 

Basit yapı ve indirgenmiş unsurları kuvvetli ve oldukça esnek 
olarak bir araya getirdik. Sır olan reçete bu. Ve esneklik, iç 
mimarın planlama açısından ihtiyaçları düşünüldüğünde 
özellikle önemli. Çok farklı kurulumlar yaratabilmeleri 
için mimarların kolayca yararlanabileceği bir kaç unsur 
deniyoruz. Tek masadan bir tezgâha, bir iş istasyonundan 
yönetici masasına kadar hatta bir çağrı merkezi dâhil... 
Dolayısı ile sistem çok ''açık'' ve hiç bir çözüm imtiyazlı 
değil. Temel ayak düzeni, masa ve sıra kurulumu ile zaten 
pek çok olasılığa erişildiğini düşünüyoruz. 

We decided to work on a basic system that offers as much 
as it can in terms of strength, stability and lightness. As 
a result, we created a feasible and interesting structure, 
that is, at the same time very simple to be produced and 
cost effective and inevitably comfortable!

Öz olabilmek için SO Sistemi'ne çekmeceleri olan bir 
kutu eklemedik, bunlar ya hiç kullanılmıyorlar ya da yanlış 
kullanılıyorlar. Bunun yerine ayaklardan zemin üzerinde 
duran standart birimin özel gereksinimlerine odaklandık. 
Örneğin, dışarıdan ofislere pek çok ziyaretçilerin geldiğini 
ve çantalarını veya diğer eşyalarını yere koyduklarını 
görüyoruz. Çünkü ofislerde bunları sığdıracak yerler 
bulamıyorlar. Ve aynı zamanda çalışanların da eşyalarını yere 
veya boş bir koltuğa koyduklarını görüyoruz. Bu izlenimden 
hareketle kişilerin şahsi eşyalarını koyabilecekleri bir özel 
birim yaratma fikrini edindik. Bu nedenle masaya, çalışana 
yakın ve açık bir ön alan sağladık. Üst taraf ve tepsi gibi 
diğer birimlerin de özel amaçları var. Çekmeceler ile farklı 
ihtiyaçlara elverişli melez bir birim yaratmaya çalıstık.

To be basic, we did not include in the SO System components 
like a box with drawers that are not used at all or used in 
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a wrong way. instead, we focused on more peculiar needs 
from the legs to the regular unit standing on the floor. For 
example, we see many visitors coming to the offices from 
outside and we observe that they leave their bags or other 
stuff on the floor because they can’t find places to fit them 
in the office. Also, we see office employees working with 
their stuff on the floor or on another empty chair. From this 
observation, we came up with the idea to create a special 
unit for people to fit their personal stuff. That is why we 
provided the desk with a frontal area. that is open and 
close to the employeee. The other units like the top and 
the tray also have specific purposes. With the drawers, we 
tried to create an hybrid unit that can be used for different 
specific needs.

Masayı tasarlarken zeminle çok ''temiz'' bir ilişki kurduk, 
ortamı temizlemeyi kolaylaştıran anlamında. Havada 
asılıymış gibi intiba bırakan dinamik bir yapı yarattık, aynı 
zamanda da masa idaresi için basit bir çözüm önerdik: 
kablo tepsili temiz bir masa... Çağdaş ofislerde daha az 
kağıt fakat büyük dosyalar kullandığımızı dikkate alın. 
Dolayısı ile üçüncü seviyede masadaki kağıt veya dosyalar 
için büyük boşluklara yer vermedik. Masa kullanılmayan 
ofis malzemesinden daha ziyade şahsi eşyaları tutmak 
için tasarlandı, Bu nedenle piyasadaki standart modellere 
kıyasla daha küçük. Kısaca, masayı küçük bir şahsi dolap 
yapmak ana hedefimizdi...

When designing the table, we tried to create a very “clean” 
relationship with the floor; that is to say, which would make 
the environment very easy to clean. We tried to create 
a dynamic structure that gives the impression of being 
suspended in the air and also to suggest a simple solution 
for the table anagement: a clean desk with a cable tray...
And when you consider the fact that we use less paper and 
big files in modern offices. So on the third level, we didn’t 
dedicate large spaces for paper or hardcopy files on the 
desk. The desk has been designed to keep more personal 
stuff than unused Office material, which makes it smaller 
compared to standard models you see in the market. In 
sum, to make the desk look like a small personal cabinet 
was our main objective...

Bir çözüm sunmamız gerekiyordu. Esnek olmalıydık, 
teslimatı optimize etmeliydik, mimarın ürünü kolayca 
kurabilme planı için parçaları azaltmalıydık, teslimat 
zamanlamasını dikkate almalıydık, ürünün mahaline kolayca 
sığdırmayı planlamalıydık, zaman ve maliyet tasarrufu da 
gerekiyordu. Dolayısı ile başarılı ürünün anahtarı sadece 
iyi tasarım değil, aynı zamanda da iyi ve derin geliştirme 
sürecidir.

We had to offer a solution, to be flexible, to optimize the 
delivery, to reduce components so that the architect 
could easily plan to configure the product, to take 
intoconsideration the timing for the delivery, to plan fit 
the product easily in a location,to save cost and time. Our 
system should take into consideration all these aspects...
So, the key to a successful product is not only good design, 
but also a good and deepdevelopment process.

Ayaklar için kullandığımız dil çok basit ve temel fakat aynı 
zamanda da oldukça özgün. Özgünlük ve farklılaştırma 
bizim kilit kavramlarımızdı. Basit bir düşünüş, basit bir 
çerçeve yapısı. Aynı zamanda hafifliğin dinamik etkisi ve 
dayanıklılık... Bir kullanıcı, mobilyada rahat hissetmeli fakat 
aynı zamanda aynı mekanda çalışan insanların bağlantılarını 
da düşünmeliyiz. Hoş ve rahat bir ortam yaratmalıyız. 
Görünüşte farklı iki ihtiyacı aynı esaslar altında birlikte 
dikkate aldık.  

The language we are using for the legs is  very simple and basic 
but also quite original. Originality and differenciation were our 
key concepts... A simple thinking, a simple frame structure. The 
dynamic effect of lightness and strenght at the same time... A 
single user has to feel comfortable on the furniture, but at the 
same time, we are thinking about the connectivity of the people 
working together in the same place; in a nice and comfortable 
environment. Two apparently different needs considered 
together under the same principles.
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”TÜRK TASARIMI” NDA SIFIR AKSAN ÇABASINI, İLETİŞİMİN KISITLAYICISI 
OLARAK GÖRÜYORUM.

I THINK THAT THE ZERO ACCENT EFFORT IN THE “TURKISH DESIGN” 
RESTRICTS THE COMMUNICATION. 

ERDEM AKAN

Erdem Akan, tasarımcı, tasarım danışmanı, sanat direktörü, 
küratör ve akademisyen. Neden bunların hepsi?
Erdem Akan is a designer, design consultant, art director, 
curator, and academics. Why all of them? 

Aslında, herhangi bir şekilde başka bir coğrafyada, batıda bir 
yerlerde olsaydım, büyük ihtimalle sadece tasarımcı olurdum. 
Çünkü orada tasarımla ilgili kurumlar, oluşumlar ve yapılar, 
hepsi bir şekilde mevcut. Tasarımcıların çevresinde bu işleri 
profesyonel olarak yapan insanlar var. Bu yan yapılar tasarımcılara 
platform oluşturur. Ben, tasarım çevresindeki faaliyetlerimin 
çoğunu yapılar eksik ya da olmadığından dolayı yaptım. Örneğin 
Maybeshop tasarım dükkânını yaklaşık 5 sene önce benzer bir 
sebeple, yokluktan dolayı açmıştık. Bugünse İstanbul’un pek 
çok bölgesinde, pek çok tasarım mağazası var. Kısaca artık bunu 
yapmamıza gerek kalmadı. Ben de zaten perakendeci değilim. 
Aynı dönemde, bize yurt içinden ve dışından stajyerler geliyordu. 
Yabancı bir ortamdan gelmelerine rağmen, yurtdışından gelenlerin 
1 hafta içerisinde profesyonel iş hayatına ve bulundukları ortama 
adapte olduklarını; fakat yurtiçinden çok iyi üniversitelerimizden, 
donanımlı bir şekilde gelenlerin çok daha uzun sürelerde adapte 
olamayıp, iş üretemediklerini gözlemledim. Profesyonel hayatla 
ilgili gözlemlediğim bu sıkıntıyı da eğitim alanına gidip yerinde 
görmek, müdahale edebilirsem etmek; katkı sağlayabilirsem 
sağlamak istedim. Hatta bu bana “Doğru okul nasıl olmalı?” yı 
araştırtıp, ciddi miktarda veri toplatıp; uzun vadede bir okul açma 
planı yaptırdı. Bunlar beni akademisyen yapmaz, ben daha çok 
akademik bir ortamda edinimlerimi paylaşan pratik bir insanım.

In fact, if I was somehow in another geography, somewhere 
along the west, I would have probably only become a designer. It 
is because they have institutions, foundations, and structures 
already established there. There are people around the designers 
who professionally do these jobs. These side structures create 
a platform for the designers. I carried out most of my activities 
surrounding the design because the structures were either 
missing or absent. For example, we opened the Maybeshop design 
store about 5 years ago on a similar ground, because of absence. 
However, today, there is plethora of design stores in many districts 
of İstanbul. Shortly, we no longer needed to be involved in that. I am 
not a retailer anyways. During the same period, we had incoming 

interns both from the country and abroad. I observed that even 
though they were coming from a foreign atmosphere, those coming 
from abroad adapted themselves to the professional business life 
and their current atmosphere within a week, while, on the other 
hand those coming from the good universities of our country in a 
totally equipped way took so long to adapt, failing at producing a 
work. So, I wanted to go and spot this trouble that I had observed 
regarding the professional life on sight, to intervene and to help 
if possible. It actually made me investigate “How should the right 
school be?”, collect a considerable amount of data and plan to open 
a school in the long haul. These don’t turn me into an academics; I 
am more like a practical person who shares his experiences in an 
academic environment.

Bu anlattıklarınız bana “Bilgi, paylaştıkça çoğalan bir hazinedir” 
Buda yaklaşımının Türk yansıması gibi geldi…
What you have told seemed to me the Turkish reflection of the 
Buddhaist approach “Information is a treasure that multiplies 
when shared”…

Gülüyor… Bana göre 2 çeşit tasarımcı var; aslında her şeyin 2 tanesi 
var da; biri kapıları açan tasarımcı ve diğeri kapıları tutan tasarımcı. 
Birileri ben buranın demirbaşıyım, onaylar benden geçmeli, bensiz 
bu iş yürümez, yürüyemez yaklaşımındayken ben, bir projenin 
nesi olabileceğimi, o projenin yürümesi için ne yapılabileceğimi, 
dolayısıyla başkalarının nasıl dâhil olabileceğini ve yeninin nasıl 
oluşabileceğini düşünüyorum. Mesela tasarım sergilerini de bu 
nedenle seviyorum. Çünkü onlarda mevcudu sergilemek yerine, 
yenilerin üretilmesine sebebiyet veriyorlar. Ben de küratörlüğünü 
yaptığım sergilerde yeni tasarımcıların nasıl katılabileceğine 
ve tasarımcıların yeni bakışlarını nasıl katabileceğimize 
odaklanıyorum. Meslek gereği bizler brieflerle hareket 
ediyoruz, o sergi için ne istendiği net bir şekilde özellikleriyle 
verildiği zaman tasarımcı heyecanlanıyor ve tasarım süreci 
başlıyor. Her zaman bu şekilde hazırlanılabilecek bir zamanda 
olmayabiliyor. Mesela “OOPS!” ta 1 hafta içerisinde bir şeyler üretip 
sergilenmesi gerekmişti; biz de çözümü tasarımcılardan, müşteri 
beğenmemiştir, kalıp üretime el vermemiştir, başlanamamıştır 
gibi bir sebeple üretilememiş tasarımlarını göndermelerini talep 
etmiştik. Atölyemin yapılamamış işlerle dolması bana inanılmaz 
keyif verir, çünkü onların hepsi bana göre geleceğe dair izlerdir.

Laughs… In my opinion, there are 2 types of designers, in fact, 
there are 2 of everything; one of them is the designer that opens 
the doors and the other is the designer who holds the doors. While 
someone thinks that he is the fixture of this place, all approvals 
should come to me, without me this thing would not work, cannot 
work, I think about what part of a project can I be, what may be 
done to have this project run, therefore how others can be involved 
and how the new may be created. For example, that is why I like the 
design exhibitions. It is because instead of exhibiting the current 
there, they lead to the production of the new. I focus on how 
new designers can participate and what we can add to the new 
approaches of the designers in the exhibitions that I curate. As 
required by the job, we are led by briefings, when we are provided 
with what kind of an exhibition is targeted in a detailed way, 
the designer gets excited and so begins the designing process. 
Sometimes, there is not time to get prepared this way. For 
instance, in “OOPS!”, things had to be produced and exhibited in 1 
week; so we solved the situation by asking the designers to send 
us their designs that could not be produced  for reasons such as 
the customer did not like it, the pattern did not  allow a production, 
it failed to be started. When the workshop gets full of things that 
failed to be produced, it gives me an immense pleasure, because 
all of them for me are traces of the future.

Bunun üzerine eskicileri gezmeye duyduğunuz sevgiden 
bahsedelim mi?
So, after this comment, shall we talk about your love for visiting 
junk shop?

Ben tüm objelere “Ömrünü doldurduktan sonra, 10 yıl sonrasında 
bitpazarına düştüğünde alma isteği uyandırır mı?” düşüncesiyle 
yaklaşıyorum. Baktığım zaman dedemin çakısı, saati, anneannemin 
kaşıkları, porselen vazosu bugünün eğitimli bir gözü olarak bende 
bir heyecan oluşturuyor. Acaba “Kendi tasarladıklarım da gelecek 
kuşaklara aynı heyecanı taşıyabilecek mi?” yi sorguluyorum. 
Genel olarak bu kuşakta, yurtiçi ve yurtdışında üretilmiş 
ürünlerden tasarımcı dokunuşu ve bir ruhu olanların kalıcılığı 
olacağına inanıyorum. Tasarımcı dokunuşunu şiirsellik olarak 
değerlendiriyorum, sadece işini yapmak olarak değil; “artı bir şey” 
katması, kullanırken, kullandıktan sonra farkına varacağımız şeyler 
olarak görüyorum. Bunların tamamının insanlığın ortak hafızasını 
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oluşturduğunu düşünüyorum ve eskicilerde de bu ortak hafızayı 
arıyorum. Öte yandan, ben tüm ürünlerin bir nevi canlı olduğuna 
ve bir nevi hayatları olduğuna inanıyorum, bu nedenle eskicilerde 
fosillere bakıyorum, nasıl evrimleştiğini anlamaya çalışıyorum. 
Soyu tükenmiş olanları yeniden yaşatabilir miyiz, evrimini yanlış 
ilerletmiş olanları bir şekilde değiştirebilir miyiz gözüyle arıyorum.

I approach to every object with the question that “After it is expired 
and found itself in the flea market in 10 years, would it make 
the one want to buy it?. The pocket knife of my grandfather, his 
watch, the spoons of my grandmother, her porcelain vase arouse 
a feeling of excitement in me as an educated person. I question if 
“my own designs would also convey the same sense of excitement 
to the future generation”. I believe in general that those produced 
domestically and abroad with a designer’s touch and a spirit of its 
own will be permanent in this generation. I consider the designer’s 
touch as lyricism, not only doing his job; adding “a plus value”, 
things that we will notice while using after using. I believe that all 
of these create the common memory of the manhood and I look 
for this common memory in the junk shops. On the other hand, I 
believe that all products are somewhat alive and they sort of have 
a life, therefore, I look for fossils in the junkshops, trying to make 
out how they evolved. I ask if we can resuscitate those that have 
become extinct, and somehow change those that have mistakenly 
evolved. 
 
Benzer düşünceyle yaklaşıp, uluslararası hale getirilmesi 
gerektiğini savunduğunuz “Türk Tasarımı”ndan kastınız nedir?
What do you mean by the “Turkish Design” about which you 
have a similar approach, and defend that it has to become 
international? 

Öncelikle, Türk tasarımıyla Türk pasaportlu tasarımcı arasında 
fark var. Türk pasaportlu tasarımcının yaptığı her şeye Türk 
tasarımı diyemeyiz. Türk tasarımını oluşturan ortak bir kültür, bir 
tasarım dilidir. Ben dünyadaki bütün tasarım kültürünün büyükçe 
bir aşure olduğunu düşünüyorum. İtalyanların yaşam stillerinden, 
Almanların üretim yeteneğinden, Amerikalıların pazarlama 
gücünden, İsveçlilerin doğal kaynakları işlemesinden gelen 
baharatlarını kattığı bir tatlıyı siz geçmiş kültürünüzle beslenen 
Türk baharatınızdan mahrum bırakıyorsunuz. Dünyanın önemli 
bir mirasını elinizde tutup, yastık altı edip, çöpe atıyorsunuz. 
2000lerden bu yana olgunlaşmakta olan uluslararası tasarım 
algısına katılmak istiyorsak, Türk tasarımını monolog olmaktan 
çıkartmalı, katkıda bulunurken bir şeyler aldığımız bir diyalog 
başlatmalıyız. Geçmişimizdeki gerçekleri, samimi form dillerimizi, 
kullanım alışkanlıklarımızı bugünün şartları ile güncelleyebilirsek 
Türk Tasarımı diye ortak bir dili besleyebiliriz. Sufizm’den 
etkilenip, yurt dışında az çoktur olarak benimsenmiş felsefeyle 
nüansları farkına varıp, tasarım diline aktaran veya maksimalizmi 
bereket olarak kendi aksanıyla şekillendiren tasarımcı sayısının 
azlığı, açıkçası beni endişelendiriyor. Gelenekselle çağdaş 
arasında kalmak, folkloriklikten uzaklaşamamak, ideolojik 
yaklaşımlara yakın gözükmek, çirkin ve doğru bulunmamak gibi 
riskler barındırması yönünden tasarımcıların bu denemelere 
yanaşmamasını da anlayabiliyorum. Fakat İtalyan tasarımı tarihine 
baktığımızda Memphis dönemine ait onlarca, yüzlerce cesur 
denemenin, 80lerde patlayan tasarımın tetikleyicisi olduğunu 
hatırlamak gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle bizlerin temel 
görevi korkmadan Türk tasarımını uluslararası tasarım dili ile 
harmanlayıp, evrensel oluşumda yerini almasını sağlamak.

First of all, there is a difference between a Turkish design and 
design by a Turkish person. We can’t call everything designed by a 
Turkish person a Turkish design. What creates the Turkish design 
is a common culture, common language in design. I think that as 
all the design culture in the world gets bigger, it becomes a Noah’s 

pudding. You deprive a dessert to which the Italians add their living 
styles, Germans their production skills, Americans their marketing 
power, Swedish their natural resource processing of your Turkish 
spices nurtured by your past culture. You own, save, and waste 
an important world heritage. If we seek to join the international 
design perception that has been maturing since 2000s, we should 
not let the Turkish design remain as a monologue; we should 
initiate a dialogue where we also benefit as we contribute. If we 
can update our past reality, sincere form languages, habits of 
use with today’s conditions, we can nurture a common language 
called the Turkish design. To be honest, what worries me is the 
slimness of the number of designers who have been affected 
from Sufism, noticed and conveyed the nuances thanks to less 
is more philosophy to the language of design or that have taken 
maximalism as abundance and thus shaped it with his own accent. 
I can understand that designers don’t approach to these trials 
as they contain risks of staying between the tradition and the 
contemporary, not being able to move away from the folkloristics, 
seeming close to the ideological approaches, not being found 
ugly and correct. However, given the Italian history of design, it 
is important to remember that hundreds of bold trials belonging 
to the Memphus period triggered the design that exploded in the 
80s. Thus, our role is to courageously blend the Turkish design with 
the international design language and make sure that it is a part of 
the universal formation.

Öyleyse “Eastmeetswest” için bu düşüncelerinizin ürün hali 
diyebilir miyiz?
So, can we call the “Eastmeetswest” as the product version of 
these thoughts? 

Sanırım o ürün benim bu yönde en iyi iletişim kurduğum ürün. On 
yıl kadar önce bilinen bir cam ürünleri fabrikası ziyaretimde fabrika 
müdürünün “Değiştiremeyeceğin şeyler var. Mesela bu çay bardağı, 
ne yapabilirsin ki?” sorusu üzerine, dönüş uçağında çizmiştim. Ona 
bir şey yapamayacağımı; onu ancak koruyabileceğimi kabullenip, 
onu düz silindir cam içine kapsüle etmiştim. Bir kaç ay sonra ne 
yaptığıma dönüp baktığımda, doğunun ince belli irrasyonel formu 
ile batının rasyonel silindir formunu birleştirdiğimi fark etmiştim. 
Tasarım felsefem uluslararası iletişim üzerine, tam da bu yüzden 
tasarım uluslararası olabilmek için hem ulusal olmalı hem de başka 
uluslarla paylaşılacak değerlere sahip olmalı. Bu noktada, tasarım 
ile dil arasında bir benzerlik kurabiliriz. Benim tasarım anlayışım 
Türk aksanıyla İngilizce konuşmaktır. Kültürel aksanların iletişimi 
samimi kıldığına, zenginleştirdiğine ve potansiyel konuların 

paylaşımına şans tanıdığına inanıyorum. ”Türk Tasarımı” nda sıfır 
aksan çabasını, iletişimin kısıtlayıcısı olarak görüyorum.
I suppose that that product is the product where I communicated 
the best in this direction. About ten years ago, in my visit to a 
well-known factory of glass products, when the factory director 
asked me “There are things that you cannot change. For example, 
this tea glass, what can you do with it?, I drew it on the return 
plane. I admitted that I can’t do anything, but only protect it, thus 
capsulizing it inside a straight cylinder glass. A few months later 
when I checked that, I noticed that I had combined the slim-waisted 
irrational form of the east with the rational cylinder form of the 
west. My design philosophy is on the international communication; 
that is why exactly that for a design to be international, it should 
be both national and also have values that will be shared with other 
nations. At this point, we can correlate the design with language. 
My design approach is to speak English with a Turkish accent. 
I believe that cultural accents make the communication sound 
sincere, enrich it and allow the potential topics to be shared. I think 
that the zero accent effort in the “Turkish Design” restricts the 
communication. 

Türkiye’deki tasarım yarışmaları konusunda düşüncelerinizi 
alabilir miyim?
Can I get your opinions about the design competitions in Turkey? 

Ben Oscar’a inanıyorum; çünkü katılımcıların başvurusu diye bir şey 
yok. O sene tasarladığım bir ürünün, tek benim başvurduğum bir 
ürün grubunda seçilmesi bana göre ne beni ne de ürünü iyi yapmaz. 
Türkiye’deki tasarım yarışmaları, o sene tasarlanmış bütün 
ürünleri, kullanıcı deneyimi, estetik yenilik, ergonomi, tüketiciye 
ulaşması vb. net kıstaslara göre inceleyip ödüllendirirse inancım 
artacaktır. Bu kriterin ötesinde, yarışmaların ve ödüllerin asıl 
öneminin genç tasarımcılara yol açması, yeni isimlere yer vermesi 
olduğuna inanıyorum. 

I believe in Oscars; because there is no such thing as the 
applications of the participants. If a product that I designed is 
selected in a product group where I am the only applicant does 
make neither me nor that product good. If the design competitions 
in Turkey evaluate and reward all the products designed in a given 
year in terms of criteria such as user’s experience, aesthetical 
novelty, ergonomics, and availability for the consumer etc., I will 
believe more in the competitions. Beyond these criteria, I believe 
that the primary purpose f these competitions and awards should 
be to pave the way for new designers and new names.



Simple office.
So
So is its name. So is its style. Simple. Organized. Open and 
original. A collection as elegant as it’s striking. Designed 
by Claudio Bellini So is the sum total of simplicity and 
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