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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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Science-Based. Sustainable. Design

Zody

A high-performing task chair, Zody blends science-based 
wellness and comfort with sustainability and international design.
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ÖZGE DEMİRBAŞ

CEYLAN ŞAHİN EKER

NEYDİ FARKLI OLMAK  WHAT WAS BEING DIFFERENT
Standart hayat içinde güne 
nasıl başlarsak başlayalım 
en doğru kararlarla günü 
bitirdiğimize inanırken 
raydan çıkmaya müsait 
trenlerimizin o büyük 
gürültüsünü çoğunlukla 
bastırırız.
Aklı ve fikri, farklı olmaktan 
mahrum bırakmanın 
kısırlığında yaşamanın 
ahengiyle doldururuz hayatı.
Neydi farklı olmak?
Bir duruş, bir gülümseme ya 
da bir fikir..

“Farklı” kavramındaki korkutucu olan ne?
Uçurumun kenarında kalmış düşünceler..
Kalabalıkta farkedilmeyen fikirler..
“Bunu not alacağım.” dedikten hemen sonra boş kalan 
sayfalar, boş bakan gözler..
Sürekli bir yarış halinde yaşanan bu hayat, insanı içinde o 
düzenle yaşamaya mecbur bırakıyor. Oluşmuş düzendeki 
çemberi ne genişletmek mümkün ne de yeni diye ilan 
edilebilecek bir şeyleri ortaya koyabilmak mümkün.
Bilgi birikiminin en üst düzeyine ulaşmış gibi görünen 
insanoğlu neredeyse yapılabilecek her şeyi yapmış 
olacakki “Buldum!” diye inandığı fikirlerinin bile başka 
birininin zihninden dökülmüş fikirlere benzediğine inanıyor. 
Düşündüğümüz herşey daha önceden düşünülmüş, 

doğruluğuna inandığınız pek çok doğrununda yanlışlığı 
ispatlanmış.
Ama hala buradayız.
Bir şeyler okuyor, bir şeyler yazıyor ve onları hissediyoruz.
Anlamı aynı bile olsa farklı ifade edebileceğimiz günlerin 
şerefine..  
 
V for Vendetta da olduğu gibi;
“Bize insanları değil, fikirleri hatırlamamız söylendi. Çünkü 
bir adam yenilebilir, yakalanabilir, öldürülebilir, unutulabilir. 
Fakat bir fikir 400 yıl sonra bile hala dünyayı değiştirebilir. 
Fikirlerin gücüne ilk elden tanık oldum. 
Fikirler uğruna ölen ve öldüren insanlar gördüm. 
Ama bir fikre dokunamaz, tutamaz hatta öpemezsiniz. 
Fikirler kanamaz, acı çekmez ve sevmezler.”

While we believe however we start the day, that we end 
it with most correct decisions in Standard life, we do 
suppress that high noise of our trains that are ready to go 
out of rails.

In the fertility of leaving Mind and ideas to be different, we 
fill the life with harmony of vitality.

What was being different?
A stance, a smile or an idea…
What is the fear in “Different” concept?

Thought wait on the edge of a cliff…
Ideas unnoticed in crowd…
Pages that remain blank after saying “I will note it”, eyes 
without meaning.
This life, lived as a continues race, leaves them stuck with 
that order. Whether it is possible to expand the circle in 
formed order or put forth something called as new.
All we thought are thought before, many truth believed to 
be true is proven that it is not.

But we are still here.
Reading something, writing something and we feel them.
Even it has the same meaning, for the days we may 
express differently…

As in V for Vendetta
Mankind, looks reached to its highest point of its 
knowledge, as it has done everything he could “Found it!” 
the idea that it believes looks ideas of someone spilled 
out of his mind.

We are told to remember the idea, not the man. 
Because a man can fail. He can be caught. He can be killed 
and forgotten. But four hundred years later an idea can 
still change the world. 
I've witnessed firsthand the power of ideas. I've seen 
people kill in the name of them; and die defending them. 
But you cannot kiss an idea, cannot touch it or hold it. 
Ideas do not bleed, it cannot feel pain, and it does not love.

by Neslihan Özel

1990 Ankara doğumlu olan Demirbaş, Koceli Üniversitesin'de 
Grafik bölümünden mezun oldu. Çizimlerini değişik 
malzemeler üzerine yapmayı seviyor. Halen Ankara'da 
çalışmalarını devam ettiriyor.

1981’de İstanbul’da doğan Eker, Notre Dame de Sion’da eğitim 
aldıktan sonra Pratt Institute’te grafik tasarım ve illüstrasyon 
eğitimi aldı. Çalışmalarına İstanbul’da devam ediyor.

Demirbaş was born in Ankara in 1990, graduated from 
Graphic department in Kocaeli University.  
He likes to draw on different materials. Presently continues 
work in Ankara.

Eker was born in Istanbul in 1981, after graduated from Notre 
Dame de Sion, studied graphic design and illustration in Pratt 
Institute.He continues the works in Istanbul.

be.net/ceylansahineker

be.net/ozgedemirbas
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DADATART'TAN HABERLER

DAMİEN GERNAY :
AHŞAP DOKULU EŞYALARA 
YENİ BİR BOYUT

Gündelik hayattan esinlenmiş  sanatsal objeler, yaratıcı 
ev eşyaları ve esin kaynağı olabilecek çalışmaları size 
iletmeyi çok seviyoruz. Bugün de karşınıza Belçika’dan 
bir sanatçıyla çıkıyoruz, Damien Gernay. 2007 yılından bu 
yana Belçika, Almanya, İtalya, Fransa, İsviçre gibi ülkelerde 
eserleri sergilenen Gernay’ın nesnelere yaklaşımı günümüz 
dünyasındaki hassas görünümler tarafından belirleniyor. 
Algılar dünyasını 3 boyutla tercüme etmeye çalıştığını 
belirten Damien Gernay’ın çalışmalarında dokunuşlar sese, 
görüntüler renge, tekrar etme ise şekle dönüşüyor.

Damien Gernay, çalışmaları hakkında ayrıca şunları 
söylüyor: “Materyaller kendi kelime dağarcığına  -onunla 
(kelime dağarcığı ile) yaratma girişiminde bulunuyorum- 
kendi dilimi yaratmam için sahipler. Uygulama üzerine 
kurulu bu girişimler farklı materyalleri üst üste koyma ve 
karşı karşıya getirmeyi içeriyor. Bu nedenle objeler anlam 
kazanıyor. Davet ediyor, ima ediyor, sorguluyor. Bir kereye 
mahsus veya birçok defa, anlamı tutarlı bir hale geliyor.”

Gelelim TEXTURED_CABINET projesine. Kontrplak ve 
ahşap dokulu boyadan (faux bois) yapılmış olan dolap 
gerçekten ilgi çekici bir algı oluşturuyor. TEXTURED_
OBJECTS adlı koleksiyon kavramsal yaklaşım aracılığı ile 
nesnelerin somut farkındalıklarına yönelik bir araştırma 
özelliği taşıyor. Son durumunu hayal etmek adına nesne 
üç boyutlu olarak modellenmiştir. Modelleme programı 
farklı etap-etap ilerleyerek çalışmış. Her şeyin başında 
nötr nesne olarak bilinen şey tasarlanıyor, bu nesnenin 
şeklini karşılıyor. Ancak bundan sonra nesnenin üzerine 
doku uygulanıyor. Bu nedenle Gernay, önce aynı yaklaşım 
ile ilerlemeyi teklif ediyor; normalde temsil edildikleri gibi 
nötr bir nesne oluşturmak diğer bir deyişle önce beyazı 
hazırlayıp sonra projeyi sürdürmek, yani üzerini doku ile 
kaplamak geliyor.

DAMIEN GERNAY : 
A NEW DIMENSION IN WOOD 
TEXTURED FURNITURE

We like to deliver you the artistic objects inspired by from 
everyday life, creative household items and works that may 
be a source of inspiration. Today we meet you with an artist 
from Belgium, Damien Gernay. Gernay’s works are being 
exhibited in Belgium, Germany, Italy, France, Switzerland 
and other countries since 2007 and his approach to the 
object is determined by the fine views in today's world. 
Damien states that he tries to translate the world of 
perceptions in three dimensions and touches turn to voice, 
images turn to colors and repeatings turn to figures in his 
works.

Damien Gernay also tells about his works that: "The 
materials have their own vacobulary - I attempt to create 
my own vocabulary with it. These attempts that are 
establihed on application include putting the different 
materials one after the other and face to face. Therefore, 
objects gain sense, invite, imply and question. The meaning 
becomes consistent for one-time or multiple times".

Let's talk about the project TEXTURED_CABINET. The 
cabinet made of plywood and wood textured paint 
(faux bois) really creates an interesting perception. 
The collection named TEXTURED_OBJECTS has an 
investigation feature, oriented to concrete awareness of 
objects via the conceptual approach. The object has been 
modeled in three-dimension to imagine the last status. 
The modeling program was studied stage by stage. Before 
everything, the thing known as neutral object is being 
designed and this meets the shape of object. Only after 
this, the texture is being applied on the object. Because 
of this reason, Gernay proposes to proceed with the 
same approach; to create a neutral object as they are 
represented normally, in other words, to prepare the white 
firstly and then to sustain the project, in a word to cover it 
with the texture.

NEWS FROM DADATART

JOE DOUCET: 
MINIMAL OYUN KARTLARI

Daha sadeye nasıl indirgeyebilirsiniz veya daha kesin olarak 
bir tasarım nasıl daha minimal olabilir? Tabii tüm bunlar 
olurken hala oynanabilirliğinden bir şey kaybetmemiş 
olması ve göze hoş gelen bir deste oyun kartının karşınızda 
durması da çok önemli değil mi? Tüm bu “Ne kadar aza 
indirgenebilir?” sorularının cevabı tasarımcı Joe Douce için 
basit: “Çok aza!”

Bu şık ve düzgün tasarımlı kartlar şaşahalı giyinmiş kral 
ve kraliçelerden devasa kalpler ve maçalardan kurtulmuş 
bir tasarıma sahip. Çağdaş ve sade dekor anlayışımızla 
örtüşüyor. Joe Doucet’e gelince birçok yerde sergilenmiş 
olan ödüllü bir tasarımcı. Mobilya tasarımı, elektronik eşya 
tasarımı, mücevher tasarımı, çevresel tasarım ve mimari 
gibi birçok alanda eserler vermiş. BMW, Braun, Hugo Boss, 
Lexon, Moët & Chandon and Target gibi markalara hizmet 
vermiş. Şu an yaptığı buluşlar ve tasarımlar için kırktan 
fazla patenti var.

JOE DOUCET: 
MINIMAL GAME CARDS

How can reduce it to a simpler one or how a design can be 
more minimal precisely? Of course, during this period, it 
is very important not to lose anything from its playability 
and to have a stack of eye-pleasing game card in front of 
you? The answer for all the questions of "How much can 
it be minimized?" is simple for the designer Joe Douce: "A 
minimum!”
These cards with smart and smooth design have a design 
that survived from the splendid dressed kings and 
queens and massive hearts and cores. It overlaps with our 
contemporary and simple understanding of decoration. Joe 
Doucet is an award-winning designer whose designs have 
been exhibited in many places. He has produced works in 
many fields such as furniture design, electronics design, 
jewelry design, environmental design and architecture. 
He has served for brands such as BMW, Braun, Hugo Boss, 
Lexon, Moët & Chandon and Target. He has more than forty 
patents for his inventions and designs.Joe Doucet

Damien Gernay
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JOHN BREED: 
GÖKKUŞAĞINA FARKLI BIR 
YAKLAŞIM
1969 yılında doğmuş olan John Breed, 20 yılı aşkın süredir 
sanat alanında üretim yapıyor. Maceralı yolculuklarının 
ardından yaratıcı yönden tamamen dopdolu şekilde sanat 
eserlerinin üretimine başlayan Breed, Japonya Kyoto’da bir 
kaligrafi ustasından nasıl kaligrafi yapıldığını; New York’ta 
graffitiyi, Roma’da fresco boyamayı öğrendi. Rusya’da 
ikon boyamayla ilgili çeşitli bilgiler edindi ve son olarak 
Çin gezisi boyunca geleneksel manzara sanatının nasıl 
yapıldığını öğrendi.
John Breed’in çeşitli teknikleri öğrenirken geçirdiği zamana 
göz attığımızda sanat alanındaki üretimlerinde var olan esin 
kaynaklarını ve alt yapısını görmemiz de zor olmayacaktır; 
1985 – 1990 Dekoratif Boyama Çalışmaları, Nimeto 
Utrecht, Hollanda, 1990 – 1991 Fresco Boyama Çalışmaları, 
Academi di Superflou, Roma, İtalya, 1993 Japon Kaligrafi 
Çalışmaları, Kyoto, Japonya, 1996 Çin Manzara Resimleri 
Çalışmaları, Quilin, Çin, 2001 Cor Kroone’de İkonografi 
Çalışmaları.
Breed’in Shoe Salon Breuninger için yaptığı çalışma 
ise gerçekten görülmeye değer. 145 ayakkabının 
renklendirildiği enstalasyon, gerçekten dikkat çekici bir 
görünüme sahip.

JOHN BREED: 
A DIFFERENT APPROACH TO 
THE RAINBOW
John Breed who was born in 1969, produces in the field of 
art for over 20 years. After his adventurous journey, Breed 
has begun to produce works of art in a full creative way and 
he has learned how to make calligraphy from a calligraphy 
master in Kyoto, Japan, graffiti in New York and fresco 
painting in Rome. He has acquired a variety of information 
about the icon painting in Russia and finally he has learned 
how to make the art of traditional landscapes during his 
China trip.
When we look at the time John Breed spent for learning 
the various techniques, it will not be difficult to see his 
source of inspiration in the production of art and his 
infrastructure; 1985 – 1990, studies in Decorative Painting, 
Nimeto Utrecht, The Netherlands; 1990 - 1991 studies in 
Fresco Painting, Academi di Superflou, Rome, Italy; 1993, 
studies in Japanese Calligraphy, Kyoto, Japan, 1996 studies 
in China Landscape Paintings, Quil, China, 2001; studies in 
Iconography in Cor Kroone.
The work that Breed has made for the Shoe Salon 
Breuninger is worth a visit. The installation which has 145 
shoes has a striking appearance indeed.

John Breed

dadatart.com

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

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

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

Works published and artists introduced from many different countries in 
the world have so far proven the idea in Dadatart which thinks that it can 
play a more active role in the delivery of the internet and art that transforms 
the world, and change its form to a more interactive structure and thus 
enrich it.
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Tasarımsal Sorunlar ve Diğerleri / Conceptual Issues and Others

BİENALİN ARDINDAN

“Taksim’e ulaştığımızda nefesimiz 
kesildi? Binlerce genç, yaşlı, 
kadın, erkek, çocuk  meydandaydı! 
Yüzlerce slogan, afiş ve pankartın 
görüntüsünden ve hala meydanı 
dolduran biber gazı ve yanan 
barikatların dumanından, ama en 
önemlisi özgürlüğün cisimleşerek 
görünür olmasından sarhoş 
olmuşçasına, bu inanılmaz 
dayanışma ve sevinç hissiyatına 
biz de katıldık. Artık hiç birimiz 
korkmuyorduk.” 

(Fulya Erdemci, ‘Anne Ben Barbar Mıyım?’, 13.İstanbul 
Bienali katalog metninden)

Ana başlığını, ‘işaretlerin anlamını yitirdiği, göstergelerin içinin 
boşaldığı, neredeyse artık konuşmanın bile anlamsızlaştığı, 
karşılıklı iletişimin devrelerinin koptuğu bir dünyada konuşan 
şair olarak tanımlanan(1) Lale Müldür’ün aynı adlı kitabından 
alan ‘Anne Ben Barbar Mıyım?’ başlıklı 13.İstanbul Bienali, 
açılışının çok öncesinde başlayan boykotlar, söyleşi metinleri 
ve panellerin sonunda, ücretsiz olarak açtığı kapılarını 20 
Kasım 2013 taihinde toplam üçyüz binin üzerindeki ziyaretçi 
sayısıyla kapadı. Ücretsiz olmanın verdiği kamçılamayla olsa 
da (artık bundan sonraki biennaler de ücretsiz olabilir!) şu ana 
kadar en çok gezilen bienal olma rekorunu kırdı. 

Öte yandan 13. Bienal Gezi direnişine denk gelmesiyle 
tarihindeki en büyük talihsizliği de yaşadı. Gezi ruhu sanki 
bienalin kamusal aurasını ele geçirmiş ve çağdaş sanata 
söyleyecek başka söz bırakmamıştı. Bienal öncesi ve süresince 
tartışmalar öyle bir hal almıştı ki, belki Türkiye çağdaş sanat 
ortamında ilk kez ‘kamusal alan’, ‘sanat-hayat’ ve ‘sanat-
sermaye’ ilişkisi bu denli yoğun biçimde konuşulur oldu. İlk 
kez bu kadar açık ve deyim yerindeyse doğrudan saldırgan 
bir biçimde bienal gerek teması, gerek kuruluşu, gerekse 
küratörlük stratejisiyle yoğun bir eleştiri ve dalga geçme 
bombardımanına tutuldu. Öyle ki iş ‘artık bienal yapılmasın’, 
‘Gezi’den sonra bienale gerek yok’ noktasına kadar geldi. 
Sanat-sermaye ilişkisinin bienal teması üzerinden yarattığı 
rahatsızlık bir müddet sonra ‘Anti İstanbul Bienali’ gibi bir 
olguyu bile doğurdu.(2) Kimi görüşler Gezi ruhunun çağdaş 
sanattan beslendiği yönünde tersten bir önermeyi gündeme 
getiriyordu. Bu görüşlere göre, Gezi’deki ironi dozu yüksek ve 
iktidara yönelik doğrudan sert anonim söylemlerin, grafitilerin, 
karikatürlerin, performansların ve kimi kamusal paylaşımların 
sanatçılara ait olabileceği, eleştiri dilini çağdaş sanattan 
devralmış ve sokağa evrilmiş olabileceği ima ediliyordu.(3) 
Karşı tepkilere ‘ben devrim küratörü değilim’(4) diyerek yanıt 
veren küratör Fulya Erdemci Gezi hassasiyetine vurgu yaparak 
bienalde kamusal alan projelerini iptal ettiğini duyurunca 
katalog söylemindeki ‘artık hiçbirimiz korkmuyorduk’ sloganı 
bu noktada sadece metinsel bir slogan olarak kaldı. Tüm 
bunlardan sonra insan yine de sormadan edemiyor.: Gezi 
olayları olmasaydı İstanbul bienali bu yıl aynı dozda eleştiriye 
maruz kalır mıydı? 

aldığı belgeselin mesajı akıllarda kalıcıydı: Barbar gibi görünen 
bu kabile üyeleri belki arınma ritüellerindeki itici, tuhaf ve 
şoke edici ruh halleriyle, hayatlarının sorunlarından kurtulmak 
için çözüm bulmuşlardı ama ya biz uygar insanlar! Ne yazık ki 
uzunluğu yarım saati aşan bu çarpıcı ve belleklerde iz bırakan 
belgesel için neden üç metrekarelik bir alan ve küçük bir 
oturma ünitesi tercih edildiğini insan anlamakta zorlanıyordu. 

Benzer bir yanlış sergileme modeli Antrepo’da Mika 
Rottenberg’in video enstelasyonu için de geçerli. Rottenberg’in 
olağanüstü derecede nefes kesici ‘Sıkıştır’ (2010) tarihli yirmi 
dakikayı bulan videosunu bir kaç kez farklı zaman dilimlerinde 
baştan sona izlemek istesem de dar koridora yığılmış insan 
kümelerinden ve içerideki küçük oturma alanının sıkışıklığından 
dolayı parça parça tamamlayabildim. Katalog imajından 
sanatçının bu videoyu daha önceden de benzer biçimde 
sergilemiş olduğunu göz önüne alınca tasarım başarısızlığını 
Rottenberg’e yüklemek gerekir. 

1974’te Kahire’de doğan ve 2012’de hayatını kaybeden Amal 
Kenawy’nin çarpıcı videosu ‘Koyunların Sessizliği’ (2009) 
küçük bir monitörden gösterilmemeliydi. En azından daha 
yalıtılmış bir mekanda, dizleri üzerinde emekleyerek Kahire 
sokaklarında dolaşan insan kalabalığını bu ritüeline daha 
yoğun odaklanabilirdik. Bir başka şikayetimiz Fernando 
Ortega’ya gidiyor: ‘Orta Boy Bir Nehri Geçen Küçük Bir Kayık 
İçin Müzik’ (2012) tarihli fotoğraf enstelasyonunda Ortega, 
Meksika’da Bobos Nehri’nde kayıkçılık yaparak hayatını 
kazanan ve müşterileri için her gün CD çalarından şarkı dinleten 
kayıkıçının listesine eklenmek üzere Brian Eno’dan özel bir 
şarkı bestelemesini istemiş. Enstelasyonda hikaye metnine 
eşlik eden fotoğraflar ve Eno’nun CD’si bir cam çerçeve içinde 
yer alıyor. Ne var ki bu dokunaklı öykü için Eno’nun nasıl bir 
müzik besteleğini dinleyemiyoruz ve fotoğraf ve metnin 
belgeselliğiyle yetiniyoruz. 

Antrepo’da Hito Steyerl’in bienal için özel olarak ürettiği yarım 
saati aşan video konferansı da benzer biçimde Antrepo’nun 
gürültülü açık alanında, sadece dört kişilik bir oturma ünitesiyle 

Gerçi küresel çağda sermaye ile simbiosis bir ilişki içinde olan 
çağdaş sanat bienaller aracılığıyla insanların ne düşündüğünün, 
ne hissettiğinin ve nasıl davrandığının yapılandırılmasına 
yönelmiş ve bir semboller ekonomisine evrilmiş görünüyor. 
Ali Artun’un saptamasıyla, bugün bir semboller ekonomisi 
alanında, kendi kendini anlamlandıran tarihsel enigmalarından, 
ezoterizminden ve gizeminden sökülmüş, sonuçta anlamsal 
olarak tüketilebilir, tercüme edilebilir imgeler yığınına 
dönüşmüş, somutlaşmış ve kamusal tözünden ayrılmış gibi 
duruyor.(5) Bu saptama günümüzde belki tüm bienal ve büyük 
sergi modelleri için geçerli: Bu bienalde olduğu gibi artık 
bienallerde sanatçı profil metinleri aracılığıyla tüm işler 
birer tercüme edilebilirlik koşuluna dayandırılıyor. Adeta 
Umberto Eco’nun ‘Açık Yapıt’ önermesi yerini kapalı yapıta, 
bienal rehberindeki metinler aracılığıyla verili bir ön okumanın 
sınırları içine çekiliyor, izleyici yorumu, ya da daha geniş 
anlamıyla izleyicinin ‘yanlış anlama ve yorumlama’ hakları 
elinden alınıyor. Burada hassas bir noktayı önemle vurgulumak 
gerekiyor: Rehber metinleri yapıtların altında yatan temel 
öyküyü ya da mesajı özetlemenin ötesine geçerek birer yoruma 
dönüştüğünden izleyici yorumu ikinci bir konuma çekilmiş 
oluyor. Yoksa her bir metnin kendi içinde sağlam analizler 
içerdiğini söyleyip haklarını vermek gerekiyor.

Bienalin İçinde Olanlar

Bütün bunlara karşın bienaldeki kimi yapıtları ve bıraktıkları 
etkiler üzerinde konuşmamız sanatçı ve izleyici olarak 
sorumluğumuz. Sergide yer alan ve ne yazık ki çoğu başarısız 
bir tasarımla sergilenen videolar için bir tam günümü ayırıp 
hepsini adam akıllı izleme enerjisini bulabildim. Galata 
Rum Okulu’nda Bertille Bak’ın, Bangkok’un Din Daeng 
mahalle sakinlerinin geliştirdikleri bir protesto stratejisini 
görselleştirdiği ‘Koruyucu Acil Durum Işık Sistemi (2010) 
adlı videosu ve özellikle Jean Rouch’un 16mm kamerayla 
renkli olarak 1955 tarihinde çektiği ‘Çılgın Efendiler’ adlı 
etnoğrafik belgesel filmi belleğimize çivilenen yapıtlar oldu. 
Rouch’un Gana’da Hauku tarikatı üyelerinin bir Pazar günü 
gerçekleştirdikleri ruhlar tarafından ele geçirilme törenini ele 

AFTER THE BIENNIAL

Ferhat Özgür
ferhatozgur@gmail.com

Mika Rottenberg, ‘Squeeze’, 2010, video enstelasyon
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başarısız bir sergilemeye kurban gitmiş. Savaş sanayi ve 
çağdaş sanat arasındaki ilişkiden hareketle, bir müze ile savaş 
alanı arasında kurduğu anolojileri, şirketlerin, kapitallerin nasıl 
sanat kılığında müzeye ve sergi alanlarına sızdığını ve kendini 
estetik tasarımlar üzerinden meşrulaştırdığını gösteren 
video konferansı, her ne kadar sanatçının konuşmasında hatırı 
sayılır derecede komplo teorilerine fazla saplantığılı olduğunu 
gösterse de Adnan Yıldız’ın değerlendirmesiyle küresel bir 
trafiğe bağlı olarak araçsallaştırılmış bir sanat-silah ikilisini 
parantez içine almasıyla sivriliyordu. (6) İMÇ’deki mekan 5533’te 
bienale özel bir gösterimle dahil olan Jean Genet’in olağanüstü 
güzellikteki ve hayatı boyunca yaptığı tek filmi olan ‘Aşk Bir 
Şarkı’ ne yazık ki İMÇ’nin mesafe olarak uzaklığı ve diğer bienal 
mekanlarıyla organik bir ilişki kuramaması yüzünden pek az 
ziyaretçiye ulaştı denebilir.

Galata Rum Okulu’nda Mülküzleştirme Ağları insiyatifinin 
harita projeleri ile Vermeir and Heiremans’ın ‘Rezidans’ (2012) 
adlı kurgusal videosu küresel mütenalaştırma süreçleriyle 
ilişkili olması bağlamında birbirleriyle güçlü paslar kuran 
yapıtlardı. Her iki yapıt ta 1985’ten itibaren yükselen üretici 
hizmetlerin, şehir manzaralarında izini çok katlı ofis bloklarının 
yoğunlaştığı noktalar üzerinden Robert Kloosterman’ın 
adlandırmasıyla ‘Eski Şehirde Yeni Kentlilik’ denen bir olguyu 
yeniden düşünmemizi sağlıyordu: Zutkin’den yola çıkarak 
Kloosterman, 19. ve erken 20.yüzyıldan kalma işçi sınıfı 
mahallelerinin, vejeteryan restoranlar, galeriler, tasarım 
dükkanları ve butikler gibi tesisler bulunan pahalı kentsel 
alanlara dönüştürüldüğünü, mutenalaştırmanın, endüstriyel 
dönemden kalma yerleşim bölgeleri ile sınırlı kalmadığını, 
büyük ölçekli merkezi kentsel sanayi işyerlerinin de, fabrikalar, 
depolar, bira fabrikaları, gazhaneler, demiryolu ambarları  
ve limanlar, apartmanlar büro alanları, antika dükkanlar, 
restoranlar, kafeler, tiyatrolar, müzeler ve diğer sergi 
mekanlarına dönüştürüldüğünü gözlemliyordu. (7)

Kamusal Projelerden Çekilmemeli ve Korkmamalıydık!

Jose Ortega y Gasset, egemenliğin bir fikrin otoritesi 
anlamına geldiğini ve dolayısıyla bir ruhun otoritesi olduğunu, 
egemenliğin sonuçta ruhsal bir güçten başka bir şey olmadığını 
söylüyordu. Gasset’ye göre kabile dışındaki bütün toplumlarda 
üç tipik alan vardı: Gündelik yaşam alanı, ekonomik ve politik 
kurumlar alanı ile kültürel fikir ve pratikler alanı. 13.Bienal 
kamusal projelerinden ödün vermeseydi, söz konusu 
toplumsal eylem ile politik eylem arasındaki ilişkiler kurulabilir, 
bütünüyle kolektif bir eylem olarak bünyeleşen Gezi ruhu 
devam edebilir, özel ve bireysel sorunlar kamusal sorunlar 
haline gelebilir, kişisel ya da toplumsal sorunlar genel ya da 
evrensel  politik fikir, hak ve demokratik normlara başvurarak 
daha yüksek sesle gündeme getirilebilir, rahatsız olduğumuz 
fikirler otoritesine karşı kendi ruhumuzun otoritesini kurabilir 
ve kamuoyunun zıddına giderek egemenlik kurmaya çalışan 
iktidara karşı ‘artık hiç birimiz korkmuyoruz” diyebilirdik. 

“We gasped for breath when we 
reached Taksim: thousands of 
people, the youth, the elderly, 
women, men, and children had 
filled the square to the brim! 
Intoxicated by the sight of 
hundreds of slogans, posters and 
banners, the smoke of burning 
barricades and the pepper gas 
that still hung over the square, but 
most importantly, by the now the 
tangible embodiment of freedom,. 
We, too, joined this feeling of 
incredible solidarity and joy. None 
of us were afraid anymore.” 

(Fulya Erdemci, ‘Mom, Am I Barbarian?’, 13th Istanbul 
Biennale catalogue text)

The 13th Istanbul Biennial entitled 'Mom, Am I Barbarian?' 
has taken its title from the same named book written by 
Lale Müldür who is defined as a poet (1) speaking in a world 
in which signs have lost their meanings and lines of mutual 
communication are broken. The biennial opened its doors 
for free, at the end of the boycotts, interview texts and 
conversation panels which had begun long before the opening, 
and closed them again on November 20, 2013. By then, a total 
number three hundred thousand visitors had viewed the 
exhibition. Even if it was the enticement of it being free (next 
Biennials may also be free!) it had broken the record for being 
the most frequently visited biennial so far.

 On the other hand the 13th Biennial lived up to the greatest 
misfortune in its own history as it coincided with the 
demonstrations and resistance in Gezi Park. The 'spirit of 
Gezi' was as if it had captured the aura of biennial and made 
contemporary art at a loss for words. Before and during the 
biennial arguments became so commonplace that, perhaps 
for the first time in Turkish contemporary art scene ‘public 
space', 'art - life' and 'art - capital' relations had been argued 
extensively. 

The biennial was ridiculed and heavily bombarded with 
criticism for its theme, organization and curatorial strategy. It 

faced such a directly aggressive manner for the first time. So 
much so that it came to the point of saying , ‘the biennial won't 
be held from now on' and ‘the biennial is not necessary after the 
Gezi issues’. The disturbance that the art - capital relationship 
has created through the theme of the biennial has even, after 
a while, given birth to a phenomenon such as the 'Anti Istanbul 
Biennial’. (2) Some commentators brought up an alternative 
position that the spirit of Gezi was fed by contemporary art. 
According to these alternative opinions, it was implied that 
directly harsh, anonymous expressions, graffities, cartoons, 
performances combined with a high doze of irony and rhetoric 
aimed at the power  may belong to the artists and the language 
of criticism might have been inherited from the art and taken 
into the street. (3) Answering the opposite reactions by saying 
‘I am not a curator of a revolution’, (4) and emphasising the 
sensitivity of the Gezi protest, Fulya Erdemci decided to cancel 
the public projects of the biennial. As a result the catalogue 
slogan ‘None of us were afraid anymore’ remained at this point 
only as a textual discourse.  After all, one cannot help asking: 
If Gezi events had not happened would the Istanbul Biennale 
have been exposed to the same dose of criticism this year?

In fact contemporary art, which is in a symbiosis relationship 
with the capital in the global age, seems to be heading via the 
biennials towards a configuration of what people think, how 
they feel and how they behave and evolving into a 'symbols 
economy'. To this end, art seems to have been ripped from 
its own historical enigmas, esoterisms and mysteries, 
which elucidate art, and in the end it has been concretized 
and converted into a pile of semantically consumable and 
translatable images.(5)

This might be valid for all other major exhibitions and biennials 
today. As seen in this biennnial, via the artists' profile texts, 
all works seem as though they must be conditioned by 
translatability. It was like the 'Open Work' premise of Umberto 
Eco turned to the 'Closed Work' dictated by the limits the 
pre-reading given via the texts in the biennial guide and thus 
the audience interpretation or, in a broader sense, the right 
of the audience to 'understand and then interpret wrongly' is 
being taken away. Here, it is necessary to highly emphasize 
a sensitive point: Because the texts of the guide turned into 
interpretations instead of summarizing the main story or 
message underlying the works audience interpretations have 
been put into a second position. Otherwise one must submit 
the right of every single one of the texts that contained strong 
analysis.

 About the biennal

As an audience and artist it is our responsiblity to consider 
some of the works and their impact on the biennial. Fortunately 
I was able to find the energy and time to put aside a full day 
to watch all the videos at length. Unfortunately most of them 
were not displayed in succesful design spaces! Bertille Bak’s 
video named  ‘Safeguard Emergency Light System’ (2010), 
(shown at the Galata Greek School)  in which she has visualized 
the protest strategy of residents in Din Daeng neighborhood 
of Bangkok, and the ethnographic documentary 'Mad 
Masters', by Jean Rouch (shot with a 16mm camera in colour in 
1955),  were the works nailed to my memory.  It was difficult to 
understand why only three square metres of space and a small 
sitting unit had been reserved for the latter documentary, 
which is stunning and over half an hour in length. Shot by Rouch 
in Ghana, it leaves a mark to our memories by presenting a 
ceremony for those possessed by the spirits within the Hauku 
tribe on a Sunday. Members of this tribe seem to be barbarians 
having found a way to get rid of the problems in their lives 
with their repellent, bizzare and shocking moods within their 
purification rituals. 'But  what about the civilized people?'

The video installation by Mika Rottenberg in Antrepo was 
also poorly displayed. I wanted to watch Rottenberg’s 
extraordinarily breathtaking twenty minute video named 
'Compress' (2010) several times over a period of time but 
because of the clustered audience contained in a narrow 
corridor and small inside sitting area, I could only complete 
it in short sections. Considering the image in the biennial 
catalogue it would appear that the video had previously shown 
in a similar situation . So, on this occasion, let’s attribute the 
failure of the site installation to Rottenberg.

Amal Kenawy, ‘Silence of Sheep”, 2009, video
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Bertille Bak, ‘Safeguard Emegrency Light System’, 2010, video

(1) Osman Çakmakçı, ‘Ruhun Barbarlığı’, (Lale Müldür’ün ‘Anne Ben Barbar Mıyım?) adlı 
kitabı için yazdığı sunuş yazısından. Edebi Şeyler, İstanbul, 2013
(2) Detaylı bilgi için: http://antiistanbul2013bienal.blogspot.com/
(3) Vasıf Kortun’un Salt Beyoğlu’nda Nil Yalter kitap lansmanı dolayısıyla yaptığı bir 
konuşmada bu konuyu gündeme getirdi.  Gezi boykotunun başladığı ilk günlerde Hau 
Hanru bir grup sanatçı ve küratöre attığı ortak mailinde de kendi yönettiği bienal ve 
kamusal projelerin böyle bir durum yaratmış olabileceğini ima ediyordu. 
(4) Fulya Erdemci’nin Boğaziçi Üniversitesi’nin 150. Yıl etkinlikleri kapsamında 
gerçekleştirilen ’13. İstanbul Bienali : Anne Ben Barbar mıyım?’ başlıklı panelde yer alan 
konuşmasından. 
(5) Bu konuda aydınlatıcı yorumlar için bak Ali Artun ‘Çağdaş Sanat ve Kültüralizm, 
(Çağdaş Sanat ve Kültüralizm: Kimlik ve Estetik), İletişim Yayınları Sanat-Hayat dizisi, 
İstanbul, 2013
(6) Adnan Yıldız, 13.İstanbul Bienali, Hito Steyerl sanatçı profili sayfa metninden.
(7) Robert Kloosterman ‘Eski Şehirde Yeni Kentlilik: Amsterdam Örneği’, Kültür 
Politikaları ve Yönetimi, Yıllık 2009, Bilgi İstanbul Üniversitesi Yayınları, 2009.
(8) Jose Ortega y Gasset, ‘Kitlelerin Ayaklanması’ (Çev: Neyyire Gül Işık), İş Bankası 
Kültür Yayınları, 2010

(1) Osman Cakmakci, 'Barbarism of the Spirit' (From the preface he has written for Lale 
Muldur’s book named 'Mom, Am I  Barbarian?). Literary Guide, Istanbul, 2013
(2) For further information see: http://antiIstanbul2013bienal.blogspot.com/
(3)Vasıf Kortun, in his conversation with the artist Nil Yalter in her book launch at Salt-
Beyoglu, put forward this issue. Hou Hanru also implied this  in his e-mail that he sent to 
a group of artists and curators during Gezi events .
(4) From Fulya Erdemci’s speech in the discussion panel  entitled ‘Mom, Am I Barbarian?' 
in the 13th Istanbul Biennial carried out under 150th Year Activities of Bogazici 
University.
(5) For enlightening comments on this, see Ali Artun's Contemporary Art and 
Culturalism, (Contemporary Art and Culturalism: Identity and Aesthetics), 
Communication Publications, Arts- Life series, Istanbul, 2013
(6) Adnan Yıldız, 13th Istanbul Biennial, from artist profile page text of Hito Steyerl.
(7) Robert Kloosterman 'New Urbanity In The Old Town: The Case Of Amsterdam', 
Cultural Policy and Management, Year Book 2009, Bilgi Istanbul University Press, 2009.
(8) Jose Ortega y Gasset, 'Revolt of the Masses' (Translated by: Neyyire Gul Isik), Is Bank 
Cultural Publications, 2010

The stunning video named 'The Silence of Sheep' (2009) by 
Amal Kenawy who was born in Cairo in 1974 and died in 2012, 
should not have been displayed on a small monitor. At least in 
a more isolated place, we would focus more intensely on the 
ritual of the crowd of people who were wandering the streets 
of Cairo crawling on their knees. Another complaint goes to 
Fernando Ortega. In the photo installation named 'Music For 
A Small Boat Passing Crossing A Medium-Sized River' (2012), 
Ortega asked Brian Eno to compose a special song to be added 
to those of the boatman who makes a living ferrying people on 
Mexico's Bobos River and plays music for his customers on 
his CD player every day. The photos accompanying the text of 
the story and the CD of Eno is contained in a glass frame in the 
installation. However, we cannot listen to the music composed 
by Eco for this touching story and we have to settle for the 
photographs and text instead.

Also the half an hour video conference produced by Hito 
Steyerl especially for the biennial has failed in a similar manner, 
being sited in the noisy outdoor area of Antrepo and with only 
a four people siting unit. The video conference showing the 
anologies established between a museum and a battlefield, 
how companies and capitals infiltrated into museums and 
exhibition places posing as art and legalized themselves 
through the aesthetic designs, considering the relationship 
between war industry and contemporary art, came to the fore 
with Adnan Yildiz’s evaluation which has parenthesized the 
art-armour couple that is instrumentalized depending on a 
global traffic; (6)  although the artist's speech indicated that she 
is hung up on conspiracy theories. Jean Genet's only film in his 
life named 'Love Is A Song' which is extraordinarily good was 
displayed at IMC space 5533 and because the IMC is far away 

and does not have an organic relationship with other venues of 
the biennial, unfortunately it only had a few visitors.
The map projects of initiative of Dispossessing Networks and 
the fictional video named ‘Residence’ (2012) by Vermeir and 
Heiremans displayed in Galata Greek School are impressive 
works which made strong associations with each other linking 
with global processes of gentrification. Both works made us 
think about the phenomenon named as ‘New Urbanity In The 
Old Town' by Robert Kloosterman which is about the production 
services increasing since 1985 and the points that multi-storey 
office blocks intensified in the landscapes. Based on Zutkin, 
Kloosterman observed that working-class neighbourhoods 
dating from 19th and the early 20th century had been turned 
into expensive urban areas including vegetarian restaurants, 
galleries, designer shops and boutiques. In this repect the 
gentrification was not restricted by the residential areas 
from the industrial period. Also the large-scale central 
urban industrial enterprises have been turned into factories, 
warehouses, breweries, gasworks, railways, ports, office 
areas, apartment buildings, antique shops, restaurants, cafes, 
theaters, museums and other exhibition venues. (7)

Mülksüzleştirme Ağları, enstelasyon görüntüsü, 2013

Referanslar  References

Jean Rauch, ‘Mad Masters’, video, 1955

With these beliefs we should not have withdrawn and been 
afraid of public projects.

Jose Ortega y Gasset said that domination means the authority 
of an idea and therefore is the authority of a spirit; domination 
is nothing more than a spiritual power. There are three typical 
areas in all non- tribal communities: casual living area, area of 
economic and political institutions and area of cultural ideas 
and practices. If the 13th Biennial had not compromised public 
projects, the relationships between social action and political 
action could have been established and the spirit of Gezi, 
which strengthened the  spirit of solidarity and collectivism, 
could have continued, private and individual issues could have 
become public issues, social problems, personal or public 
issues could have become more pronounced by referring to 
general or universal political rights, ideas and democratic 
norms. Thus we could have established our own authority 
against that of the government and  said, “None of us were 
afraid anymore!" 

(translated from Turkish to English by Ferhat Özgür) 

ferhatozgur.com
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Arkeolojik Bir Kazının En Üst Tabakası
The Top Layer Of An Archaeological Dig

RASATHANE
OBSERVATORY

İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi, 
Rasathane sergisiyle Barbara ve 
Zafer Baran’ın 1999’dan günümüze 
son dönem ortak üretimlerinden 
bir retrospektif sunuyor. 
Baranların çalışmaları; “arkeolojik 
bir kazının en üst tabakası” olarak 
nitelendirdikleri, 11 seriden oluşan 
bu sergiyle, Türkiye’de ilk kez 
kapsamlı biçimde sergilenecek.
İstanbul Modern Fotoğraf Bölümü 
Yöneticisi Sena Çakırkaya’nın 
küratörlüğünü üstlendiği sergi, 28 
Kasım 2013-27 Nisan 2014 tarihleri 
arasında yer alacak.
1981’den bu yana birlikte çalışan Barbara ve Zafer Baran’ın 
çalışmaları, yaşamın içinde gizli kalan basit, sıradan ve 
minimal olanı; sanat tarihi, doğa, bilim ve teknolojiyle iç içe, 
imgeler yaratarak, deneysel uygulamalarla görünür kılıyor. 
İkilinin çalışmalarının merkezinde her zaman “en saf haliyle 
fotoğraftan aldıkları haz (izleme ve dönüştürme edimi)” var.

Baranların yapıtlarında kullandıkları teknikler, gereçler ve 
süreçler çok sayıda temaya hizmet ediyor. Görüntü üretme 
gereçlerinin mümkün olduğunca basit olmasını tercih 
ediyorlar. Kameralı ve kamerasız fotoğraf tekniklerini 
kullanan Baranlar, çalışmalarında deneysel yaklaşımlarını 
anlatıyla zenginleştiriyor. “1999’dan bu yana, iki tekniğe 
dayalı çalışıyoruz: kameralı ve kamerasız; sadece temel 
ekipmanı kullanıyor ve asgari oranda post-prodüksiyon 
işlemi yapıyoruz.”

Aralarında Victoria & Albert Museum, The Photographers’ 
Gallery, Saatchi Gallery, British Library ve Tel Aviv 
Müzesi’nin de bulunduğu çok sayıda galeri ve müzede kişisel 
sergiler açan ve grup sergilerine katılan, V&A,Tate Britain 
başta olmak üzere çeşitli koleksiyonlarda çalışmaları 
bulunan Baranlar, aynı zamanda kurumsaldan kültürele çok 
sayıda ısmarlama proje için yapıtlar üretti. Hazırladıkları bu 
çalışmalar arasında İngiliz Ulusal Operası için İngiltere’de 
soyut fotoğraf kullanarak gerçekleştirilen ilk opera 
afişleri, Phaidon’un The Photography Book’unun tipografik 
alfabe fotoğraflarından oluşan ünlü kapağı, Birleşik Krallık 
Bahçecilik Cemiyeti’nin iki yüzüncü yılı nedeniyle yaptıkları 
bir seriyi de içeren Birleşik Krallık Posta Kurumu için pul 
tasarımları, David Hare’in The Designated Mourner filminin 
jeneriği için film sekansı bulunuyor.

İşlerinin kalbinde “zaman” var

Baranlar’ın gördüklerinin ve düşündüklerinin birer 
yansıması olan işlerinin kalbinde, “zaman” yer alıyor. 
Zamanın geçmesiyle oluşan doğal yıpranmayı ve aşınmayı, 
geçiciliği, dönüşümü, doğanın kırılganlığını, insanoğlunun 
dünyadaki etkisini estetik olarak yeniden görselleştirerek 
belgeliyorlar: Arkeolojik alanlarda bulunan taş ve kaya 

parçaları, çürümekte olan çiçekler, göz alıcı ama zehirli 
egzotik çiçeğin derinlikleri, parklarda istenmeyen yabani 
otlar, uçağın içinden şehirlerin kuşbakışı görüntüleri, ay 
ve yıldızlardan yayılan ışıklarla yaratılan farklı formlar 
ve ayın denizdeki yansımalarında saklı doğal çizimler 
hep bu belgeleme çabasına birer örnek teşkil ediyor.
Baranlar “zamansızlığın ve sükûnetin peşinde”, nesneleri 
ve “aralarındaki” uzamları gözlüyor, kendilerine özgü 
yöntemleriyle insanın varoluşunun ve etkileşimlerinin 
izlerini kayıt altına alıyor.

“Görüntülerimizde zamanın geçişi bir çiçeğin çürüyen taç 
yaprakları, kayaların ve taş parçalarının yavaşça aşınması, 
ayın bir su örtüsünün üzerindeki ya da bulutların gökyüzü 
boyunca devinimleri, her yıl düzenli olarak saçılan tohumlar, 
ya da hayal bile edilemeyecek kadar uzaktaki yıldızların 
bize ulaşan ışıkları yoluyla ima ediliyor. Ayrıca, fotografik 
pozlamanın milisaniyelerden dakikalara uzanan kendi 
zamanı var. Ve tabii bir de bizim kendi zamanımız var; kendi 
yaşamımızın çatısı içinde ilerlediğimiz sürece.”

In the exhibition Observatory, 
Istanbul Modern Photography 
Gallery presents a retrospective 
of the later collaborative work of 
Barbara and Zafer Baran, from 
1999 to the present. This is the 
Barans’ first comprehensive 
exhibition in Turkey, bringing 
together 11 series that the 
couple liken to “the top layer of 
an archaeological dig”. Curated 
by the Head of the Photography 
Department at Istanbul Modern, 
Sena Çakırkaya, the exhibition will 
run from November 28, 2013 to 
April 27, 2014.

Barbara and Zafer Baran have been collaborating since 1981. 
Through their experimental practice, which interweaves 
art history, nature, science and technology, they create 
images that bring out the hidden simple, ordinary, minimal 
aspects of life. The couple have always kept at the heart of 
their work “the enjoyment of photography for itself, at its 
purest (the act of beholding and transforming)”.

They prefer to keep their imaging devices, techniques and 
processes as simple as possible. Using in-camera as well 

as camera-less photography techniques, they enrich their 
experimental approach through narrative. “Since 1999 we 
have relied on two techniques: in-camera and camera-less, 
using basic equipment and a minimal amount of post-
production.”

The Barans have featured in solo and group exhibitions in 
various galleries and museums, including the Victoria and 
Albert Museum, Photographers’ Gallery, Saatchi Gallery, 
British Library and Tel Aviv Museum of Art, and their work 
is held in the collections of the V&A and Tate Britain among 
others. The couple have also produced numerous works for 
commissioned projects, ranging from corporate to cultural. 
Among these works are: the first opera poster in Britain to 
feature abstract photography, produced for the English 
National Opera; a photo-typographic alphabet created for 
the well-known cover of Phaidon’s The Photography Book; 
stamp designs for Royal Mail, including a series celebrating 
the bicentenary of the Royal Horticultural Society; and film 
work for the title sequence of David Hare’s The Designated 
Mourner.

“Time” is at the heart of their work

“Time” is at the heart of the Barans’ work. They document 
the natural wear and tear caused by time, they document 
ephemerality, transformation, the fragility of nature and 
the impact of humans on the world, visualizing these 
subjects in diverse ways: via rocks and stones from 
archaeological sites, decaying flowers, the depths of 
a captivating yet noxious bloom, disregarded weeds, 
contrails, bird’s-eye views of cities as seen from an aircraft, 
the light radiating from the moon and stars, or moonlight 
sparkling on the surface of the sea. “Seeking out what is 
timeless and quiet”, the Barans prefer to draw inspiration 
from what they see and find in daily life, working with the 
materials directly around them. “In our images, the passage 
of time is implied in the decaying petals of a flower; in the 
slow erosion of rocks and stones; in the movement of the 
moon across a sheet of water, or of clouds across the sky; 
in the yearly dispersal of seeds; or in the light reaching us 
from an unimaginably distant star. There is the time of the 
photographic exposure itself, varying from split seconds to 
many minutes. And there is of course our own time, as we 
move along within the framework of our life.”

Zafer Baran, Ephemera #67, 2002. Zafer Baran, Ephemera #179, 2002

istanbulmodern.org



november · 2013 · kasımbox ın a box ıdea · magazıne 12

BİNDİK BİR ALAMETE

Barış ve Soner kimdir, çocukluk arkadaşı mısınız, nasıl 
tanıştınız?

Bundan 3 yıl kadar önce ikimizde Marmara Güzel 
Sanatlarda öğrenci olduğumuz dönemde tanıştık, aslında 
tanıştırıldık. Birbirimizi hiç tanımıyorken bir anda kendimizi 
Likya yolunu yürürken bulduk. 10-12 gün süren kalabalık bir 
geziydi. Hani arkadaşınla ya yola çıkacaksın yada eve derler 
ya, biz bunu en başta yaptık, temelimiz o anlamda sağlam:)

Soner: İlköğretim ve lise yıllarımı pas geçersem 2 yıllık 
bir süre Güzel Sanatlara hazırlanma hazırlığıyla geçti 
ve sonunda oldu. MÜGSF Endüstri Ürünleri Tasarımını 
kazandım. 2006-2013 yılları arasında bölümümden 
ötürü çetin diyebileceğim bir üniversite hayatı geçirdim. 
Amerika'ya dil eğitimi bahanesiyle gezmeye gittikten 
sonra bu gezme olayı benim beynimde kalıcı bir yer etti ve 
ardından yıllar boyunca hem yurtiçinde birçok bölgeyi hem 
de yurtdışında birçok ülkeyi gezme fırsatı buldum. Bu arada 
okuduğum bölümle ilişkim an itibarı ile sadece diplomadan 
ibaret.

Barış: Bursa'da geçen uzun bir gençlik döneminin ardından 
tabii ki bazı hayallerle beraber İstanbul'a geldim. MÜGSF 
Grafik Tasarım bölümünü kazandığımda artık İstanbul'da 
yaşam gayesi dediğimiz o algı bende oluşmuştu. Yıllarca 
freelance grafik tasarım işleri yaptıktan sonra bir yıllığına 
Budapeşte'ye gittim. Yurtdışında kaldığım süre boyunca 
Avrupa'nın birçok ülkesini gezme fırsatı bulduğumdan 
fena sayılmayacak bir gezi kültürüne sahibim. Eskiden beri 
hayalini kurduğum yönetmenlik hayalleri ışığında birçok 
farklı projenin içerisindeyim. Grafik tasarımında her ne 
kadar firmalar/müşteriler beni soğutsa da kendi projelerim 
için hala zevkle yaratabiliyorum.

Nasıl başladı bu yolculuklar, ne zaman bindiniz bu 
alamete?

Tanışıklığımızın artması ile birazda hayata  
geçirebileceğimiz projeler peşine düşmüştük. Tabii ki 
rafa kaldırdığımız yüzlerce fikrin ardından bir gün Bursa 
Koza Han'da bu proje doğdu. Zaten otostop ile geziyoruz 
neden bu hikâyeleri belgeselleştirmiyoruz diye kendimize 
sorduğumuz anda ise proje çoktan başlamıştı.

İsim babası kim, böyle yerine tam oturan bir isim bulmayı 
nasıl başardınız?

Evet, projenin ismi konusu ciddi bir gündem maddesiydi. 
Çekimlerin nasıl yapılacağından, insanlara bu videoların 

yoğun birkaç sene geçirdik. Tabii ki hepsinin kendimize iş 
anlayışı anlamında bir sürü katkısı oldu. Artık iş yelpazesini 
multimedia ve video olarak filtrelemiş durumdayız.

Marmara Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Trienali'nde 
de aktif olarak görev aldığınızı biliyoruz. Oraya nasıl 
dâhil oldunuz, hangi görevlerde bulundunuz ve sonuçtan 
memnun musunuz?

MÜGSF dış etkenlerden çok fazla olumsuz yönde 
etkilenmeyen ve ciddi anlamda samimiyet barındıran 
bir fakülte, bu açıdan MÜGSF iyidir. Bazı üniversitelerin 
boğucu yapısına burada rastlayamazsınız ve hocalarla 
iletişim kolaydır. Birçok profesörde öğrencilere karşı çok 
açıktır. Bindik Bir Alamete projesi de yürürken bir yandan eş 
zamanlı biçimde Barış'ın diploma projesi olarak da ilerledi 
ve marka/proje kimliği Grafik Bölümü Departmanı'nın gözü 
önünde gelişti. Bir yandan bizim yaptığımız diğer projelerle 
ilgilide okuldaki birçok hocadan destek almışızdır. 6. 
Uluslararası Öğrenci Trienali tasarlanırken etkinliğin yıl 
boyunca öğrencilerle etkileşimli olması ilk hedef olarak 
konmuştu. Trienalin bir tanıtım videosuna ihtiyacı vardı 
derken bize ulaşıldı. Trienali organize eden kurul gerçekten 
çok açık fikirli ve öğrencileri organizasyonun merkezine 

nasıl izletebileceğimize kadar tasarlamıştık ama proje 
dosyasında ki isim klasörü hala boştu. Bir yandan tüm 
arkadaşlara haber verdik ama bir şey de çıkmamıştı. Bir gün 
telefonda bir arkadaşımızla bu isim konusunu  konuşurken 
arkadan kız arkadaşı 'ya bindik bir alamete' diyin gitsin 
dedi ve duyduğumuz anda direkt bilgisayar başına giderek 
internet adresini satın aldık. İsim babası Cansu oldu. (Cansu 
Curgen)

Nereleri gezdiniz, gitmek isteyip de gidemediğiniz bir yer 
var mı ve yakın zaman da nerelere gideceksiniz?

Şu ana kadar Bindik Bir Alamete'de 5 bölümümüz yayınlandı. 
Gittiğimiz yerler arasında Çanakkale, Ayvalık, Van ve daha 
birçok yer var. En son uzun bir süre önce Şirince'ye gittik 
ancak hala yayınlayamadık. İç Anadolu üzerinden güneye 
inmeyi planlıyoruz. Belki de komşu bir ülke olabilir, sanırım 
orası biraz sürpriz olacak.

En çok nereyi sevdiniz, mutlaka gidilmeli dediğiniz bir yer 
var mı?

Bizim gittiğimiz yerler biraz ilginç, örneğin Ayvalık. 
Herkesin çok sevdiği bir mekândır. 2. bölüm için gittiğimizde 
Cunda ve Ayvalık taraflarına bayılmıştık ama Cunda'nın 
tarihi sokaklarına ya da Ayvalık`ta tekne turuna değil. 
Ayvalık'taki kurban pazarı bizim meskenimiz olmuştu ve 
pazarda çay dağıtıp köfte pişiriyorduk, konaklamamızı 
da orada dam gibi yerlerde yapıyorduk. Yani biz gittiğimiz 
yerlerde olabilecek en lokal biçimde zaman geçiriyoruz 
diyebiliriz. Onun dışında Babakale (Asya kıtasının en 
batı noktası) çok keyifli bir kasaba, Van ve civarı mutlaka 
görülmesi gereken büyüleyici yerler diyebiliriz.

Bir alamete binmek dışında neler yapıyorsunuz, yani 
açıkçası nasıl geçiniyorsunuz?

Bindik Bir Alamete projesi bizim şu anda yaptığımız 
işin temelini oluşturdu aslında. Hep yapmak istediğimiz 
film/prodüksiyon işine giriş yapmamızı sağladı. Okulun 
son yıllarıyla beraber geniş bir iş yelpazesi yaratmıştık 
kendimize, kamusal alan etkinlikleri, marka tasarımları, 
organizasyonlar bir yandan da tanıtım filmleri derken biraz 

Barış ve Soner, bizim için 
otostop ile hayattan hikaye 
araklarlar. Sofralara konuk 
olurlar, çay koyarlar, aç- yolsuz 
kalırlar... Ve fakat yollarından 
asla geri kalmazlar. Anadolu 
çoğu zaman onları yalnız 
bırakmaz, ellerini ceplerine 
sokturtmaz... Mesafeler azalır. 
İnsanlar güler. Güneş doğar 
ve içimiz ısınır. Muhabbet 
tükenmez.
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koyuyordu. Fakülte Dekanı İnci Deniz Ilgın, Dekan Yrd. Sevil 
Saygı ve Trienal başkanı Meltem Eti Proto`nun okulun tüm 
öğrencilerinin Trienal`in içinde olması hayali önce bizim 
projeye girmemizle, sonra diğer öğrencilerin dâhil olmasıyla 
gerçekleşmiş oldu. Trienal bittiğinde tarihlere baktığımızda 
projeye başlayalı yaklaşık 10 ay olmuştu ve ortaya çıkan 
birçok proje vardı. Her anlamda katkıda bulunmaya çalıştık 
ve fazlasıyla karşılığını da aldık.

Son olarak takipçilerinize ne söylemek istersiniz, size 
nereden ulaşabilirler?

Uzun bir süredir 'Bindik Bir Alamete'den paylaşımda 
bulunamadığımızdan ötürü özür dilemek isteriz, ama 
çok güzel hikâyeler ile tekrar yollara düşüp herkesle 
paylaşmaya devam edeceğiz. Ayrıca bir yerlere gitmek 
istiyorsanız da sakın yol parası, konaklama gibi şeyleri 
düşünmeyin, Anadolu insanı sizi öyle bir kucaklayacaktır ki 
bir daha dönmek bile istemeyebilirsiniz!
 Bu proje sonu olan bir proje değil, belki 50 yaşına 
geldiğimizde de bizi hala ara ara otostop çekerken 
görebilirsiniz. Çünkü 'Bindik Bir Alamete' bir gezme 
yöntemidir.

Barış and Soner pilfer a story from 
the life with hitchhiking for us. Be a 
guest for the table, pour tea, being 
hungry and roadless... But never lag 
behind from their roads. Anatolia 
often does not leave them alone, 
do not have their hands in their 
pockets ... Distances decrease. 
People smile.The sun rises and our 
hearts get warm.Affection never 
ends...

Who are Barış and Soner, are you childhood friends, how 
did you meet?

Three years ago, we have met when we were both students 
in Marmara University, Fine Arts Department. When we did 
not meet each other, we have found ourselves walking the 
Lycian way. It was a crowded trip lasting 10 - 12 days. You 
know, they say that you should go to a trip or move in a 
house with your friends, we've done this at first, so we have 
a solid base in that sense :)

Soner: If we bypass the elementary and high school 
years, a 2-year period passed by preparing for Fine Art 
Department, and at the end I managed. I have got into 
the MUGSF Industrial Product Design MÜGSF won. I had 
a tough university life between the years 2006-2013 due 
to my department. After going to United States travel 
under the pretense of language training, this travel had a 
permanent place in my mind and then I had the opportunity 
to visit many regions in the country and many countries 

abroad over the years. In the meantime, my relation with 
my department consists of only a diploma.

Barış: After a long period of youth in Bursa, I have come 
to Istanbul of course with some dreams. At the time I got 
in the MUGSF Graphic Design Department, perception 
of life purpose in Istanbul had arose in me. After doing 
freelance graphic design jobs for many years, I went to 
Budapest for one year. During my stay abroad, I have found 
the opportunity to visit many European countries, so have 
a not bad traveling culture. I am included in many different 
projects, under the light of directorate that I use to dream. 
Although companies / customers disinclined me from 
graphic design, I can still enjoy to produce my own projects.

When did these travels begin, How did it start this trip, 
when did you get on this miracle?

As we begun to know each other better, we took up the 
projects that we can implement. Of course after hundreds 
of ideas we have laid aside, one day this project was born in 
Koza Han, in Bursa. At the time we asked ourselves why do 
not we convert these stories to documentaries, the project 
had already begun.

Who is the eponym, how did you manage to find a name 
that actually fits?

Yes, the name of the project was a serious agenda item. 
We have designed how shooting would be done, how the 
people would watch these videos, but the name folder in 
the project file was still empty. We asked all friends on the 
other hand, but there was nothing. One day while talking 
this name issue on the phone, his girlfriend suggested 
the name 'Bindik Bir Alamete'. At that time we have 
immediately rushed to the computer and bought the web 
address. The eponym is Cansu (Cansu Curgen)

Which places have you visited, are there any places that 
you want to go but you couldn’t and where will you go the 
next time?

So far, 5 parts of 'Bindik Bir Alamete' was broadcasted. 
Canakkale, Ayvalik, Van and many more are among the 
places we visited. Recently, we went to Sirince for a long 
time ago, but we could not broadcast yet. We plan to go 
through south over Central Anatolia. Maybe it could be a 
neighboring country; I think that's going to be a surprise.

Where did you like most? Is there any place that one 
should visit?

The places we visited are a little bit interesting places, for 
example, Ayvalik is a place that everyone loves so much. 
When we visited for the 2nd part, we loved Cunda and 
Ayvalik regions but not the historical streets of Cunda 
or boat tour in Ayvalik. Market for sacrificial animals in 
Ayvalık was the place we liked, we distributed tea cooked 
meat balls in the market, also we accommodated there in 
places like shacks. So we can say that we spend the time in 
the places we visited, in the best possible local way. Other 
than that, Babakale (the farthest western point of the 
continent of Asia) is a very pleasant town and Van and its 
surroundings are fascinating must-see places.

What do you do apart from getting on a miracle? I mean 
how you earn your life?

The project 'Bindik Bir Alamete' has formed the basis of 
the work we are currently doing. It has enabled us to enter 
into the film / production work we always wanted to do. We 
have created a wide range of work during the last years 
of the school. We had a bit busy few years by the public 
events, brand designs, organizations, and promotional 
films. Of course, all of them contributed us a lot in terms of 
business understanding. Now we have filtered our range of 
work as multimedia and video.

We know that you had an active part in Marmara 
University International Student Triennial. How did you 
involve there? Which tasks did you take and are you 
satisfied with the result?

MUGSF is a faculty that is not affected adversely by 
external factors and involves intimacy substantially, 
MUGSF is good in this respect. MUGSF does not have 
the stifling structure like some other universities and it is 
easy to communicate professors here. Many professors 
are very clear to students. The project Bindik Bir Alamete 
progressed as Barış’s graduation project at the same 
time and brand / project identity developed in front of 
the Department of Graphic Design Department. We also 
got support from many teachers in school, for many other 
projects we did. While the 6th International Student 
Triennial ws being designed, the first target was that the 
activity should be interactive with students throughout 
the year. The triennial needed a promotional video, and 
then they have contacted us. The committee organizing 
the triennial was really open-minded and was putting the 
students in the center of the organization. Dean of the 
Faculty Inci Deniz Ilgin, Vice Dean Sevil Saygi and Triennial 
President Meltem Eti Proto’s dream of all student of the 
school to be in the triennial was realized firstly by us, then 
the other students getting involved in the project. When 
the triennial ended, we have realized that it had been about 
10 months that we have started the project and there were 
many projects that arise. We have tried to contribute in 
every sense and we have got in return.

Finally, what would you say to your followers, how can 
they reach you?

We would like to apologize that we could not make sharing 
through Bindik Bir Alamete, for a long time. But we will 
set off on the roads again with very nice stories and will 
continue to share with everyone. Besides, if you want to 
go somewhere, never think about expenses for the road or 
accommodation. Anatolian people will embrace you such a 
way that you might even not want to go back again!

This project does not have an end, perhaps you can see us 
hitchhiking at our age of 50. Because Bindik Bir Alamete is 
a method of traveling.

facebook.com/bindikbiralamete
twitter.com/biralamet
bbaproductions.tv bindikbiralamete.com
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KARANLIĞIN İZİNDE

Sanayileşmeyle beraber yapılaşmanın ve insan yaşamının 
yoğunlaştığı yerlerde elektrikli aydınlatmayı daha çok kullanır 
hale geldik. Özellikle kamunun ortak kullanım alanlarında 
yapay ışıkların yanlış kullanılması sonucunda doğal aydınlık 
düzeyi bozulmaya başladı. Bu sorunun başlıca nedeni ışığın 
kendisi değil iyi tasarlanmamış ya da yanlış kullanılan 
aydınlatma sistemleridir. Doğru kullanılmayan ışığın yarattığı 
kirlilik ise doğal çevremizi, sağlığımızı, bilimsel çalışmaları ve 
ekonomimizi tehdit ediyor. 

Gün ışığına ve karanlığa göre evrim geçiren birçok canlı son 
yüz yıldır ışık kirliliği nedeniyle doğal ışık-karanlık dengesini 
yitirmeye başladı. Işığa eskisinden daha uzun süre maruz kalan 
canlılar karanlık ihtiyacını tam anlamıyla karşılayamıyor. Bu da 
kaçınılmaz birçok etkiye neden oluyor.

Bilim adamları tarafından gece ya da vardiyalı çalışan 
kadınların göğüs kanserine yakalanma riskinin daha çok olduğu 
tespit edildi. Geceleri melatonin üretiminin yüksek olmasıyla 
aslında vücudumuz bir bakıma koruma altına alınıyor. Ancak bu 
hormonun üretilmesi karanlığa bağlı olduğundan geceleri uzun 
süre ışığa maruz kalmak vücudun doğal dengesini bozarak onu 
savunmasız hale getiriyor. 2005 yılında göğüs kanseri hücreleri 
yerleştirilen fareler üzerinde yapılan bir deneyde farelere, 
gönüllü deneklerden gün ışığında, gece karanlığında, gece 
aydınlıkta kalan kişilerden alınan üç farklı tipte kan enjekte 
ediliyor. Deneyin sonucunda fareye gece karanlıkta kalan 
yani melatonin seviyesi yüksek olan kan örneği verildiğinde 
tümörün büyümesinin engellendiği; melatonin seviyesi düşük 
olan kan örneği verildiğinde ise tümörün hızla büyüdüğü     
gözlemleniyor.(1) Işık kirliliğinin başka kanser çeşitlerini (prostat 
vb.) ve başka birçok rahatsızlığı da tetiklediği düşünülüyor. 

Işık kirliliğinin olumsuz etkilerine maruz kalan sadece 
insanlar değil. Birçok canlı türü ışık kirliliği nedeniyle doğal 
düzenlerinden kopuk bir şekilde yaşıyor. Doğal ışığın, 
gece-gündüz farklılığının birçok hayvan ve bitkinin yaşam 
çevrimlerinin önemli bir parçası olduğu bilinen bir gerçek. 
Beslenme, uyku, üreme, göç döngüleri Güneş, Ay ve yıldızlara 
göre belirlenen bu türler yapay ışıklar nedeniyle doğayla uyumlu 
hareket edemiyorlar. Geceleri takımyıldızları kullanarak göçen 
kuşlar, şehir ışıklarına kapılıp yönünü şaşırıyor ve ışıklı yüksek 
yapıların etrafında dolanıp yorgunluktan ya da bu yapılara 
çarpıp ölüyor. ABD’de her yıl yaklaşık yüz milyon kuşun binalara 

Gece açık bir gökyüzünde kaç tane 
yıldız sayabiliyorsunuz? 3? 15? 
40? 100? Çocukken gördüğünüz 
Samanyolu’nun artık bir hayalden 
ibaret olduğunu mu düşünmeye 
başladınız? Ya da Samanyolu’nu 
hiç gördünüz mü? Şehrin yapay 
ışıkları bizi gökyüzünün görkeminin 
gerçekliğinden soyutluyor. 
Çünkü gereğinden fazla ve yanlış 
kullanılan aydınlatmalar ışık kirliliği 
yaratıyor. Bu nedenle insanoğlu 
artık evreni anlamak ve anlatmak 
için karanlığın izini sürmek 
zorunda.

işbirliğiyle Viyana’da gerçekleştirilen “Astronomi Gökyüzünün 
Korunması” başlıklı toplantıda doğal çevreyi korumak, enerji 
tasarrufu, gece güvenliğini sağlamak ve bilimin önündeki 
engelleri kaldırmak adına ışık kirliliğini kontrol altına almak için 
BM’ye üye ülkelerin işbirliği yapması önerildi.(5)

2007 yılında ise UNESCO, Uluslararası Karanlık Gökyüzü 
Birliği (IDA), Uluslararası Astronomi Birliği (IAU), Avrupa Güney 
Gözlemevi (ESO), Uluslararası Aydınlatma Komisyonu, Avrupa 
Yenilenebilir Enerji Konseyi vb. birçok kurumun katılımıyla 
İspanya’nın La Palma, Kanarya Adaları’nda gece göğünün 
korunmasıyla ilgili gerçekleştirilen konferansın sonucunda 
ortaya çıkan Yıldızışığı Bildiri’sinde ise (Starlight Declaration) 
insanlığın ekonomik, sosyal, kültürel hakları gibi kirlenmemiş 
bir gökyüzünün de vazgeçilmez bir hak (starlight right) olduğu 
belirtiliyor.(6)

Işık kirliliğinin yarattığı zararlar nedeniyle bazı ülkeler bu 
konuda yasal önlemler almaya, insanları bilinçlendirmek için 
eğitim çalışmaları düzenlemeye başladı. Ayrıca her yıl dünyanın 
farklı yerlerinde bu konu üzerine uluslararası konferanslar 
düzenleniyor.

6-8 Ekim 2011 tarihlerinde Almanya’nın Osnabrück şehrinde 11. 
Karanlık Gökyüzünü Koruma Sempozyumu’na katılan Prof. Dr. 
Zeki Aslan(7), İtalya’nın Lombardi bölgesi, Çek Cumhuriyeti ve 
Slovenya’nın özel yasa çıkardığını, ayrıca Almanya, İngiltere ve 
Fransa’da ışık kirliliğine karşı yasa olmamasına karşın, doğru 
aydınlatma ve armatür uygulamalarının devlet ve belediyelerin 
desteği ile yaygınlaştığını; Fransa ve Belçika’da ise belli 
saatten sonra bazı yerlerin ışıklarının kapanması konusunda 
düzenlemeler yapıldığını belirtiyor.(8) Ayrıca Amerika’nın birçok 
eyaletinde de bu konuda yasal önlemler alınıyor.

Işık kirliliğinin zararlarını azaltmak adına sadece aydınlatma 
konusunda yasal önlem alınması yetmiyor, halihazırda 
insanların karanlığa ulaşabileceği bazı alanların koruma altına 
alınması da gerekiyor. Uluslararası Karanlık Gökyüzü Birliği 
(IDA) tarafından bazı parklar karanlık gökyüzü parkı olarak 
belirlendi ve bu parklar dahil bazı gözlemevlerinin çevreleri 
koruma altına alındı. Bu şekilde dünya üzerinde 47 alan var.(9)

‘Işıl ışıl’

Türkiye’de ise belediyeler geceleri şehirleri ‘ışıl ışıl’ görmek 
istediğinden çevremizde özensiz birçok uygulamaya 
rastlamamız mümkün. Yukarda sayılan etkilerden sonra 
aydınlatmanın sadece estetik bir problem olmadığı ortada. 
Estetik bile sorgulanırken ‘ışıl ışıl’ın bir değerlendirme ölçütü 
olması konunun etraflıca düşünülmediğini gösteriyor. 

Türkiye’de ışık kirliliğine yönelik ilk çalışmalar 1990’larda 
TUG’un (TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi) önderliğinde başladı. TUG, 
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Elektrik İşleri Etüt İdaresi, Türkiye Elektrik Dağıtım 
A.Ş. (TEDAŞ), Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Karayolları 
Genel Müdürlüğü çalışanlarından oluşan bir ekiple başladı. 
TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji Politikaları Dairesi’nin eşgüdümü 
ile, 2001 yılına kadar yapılan çalışmalar sonucunda “Elektrik 
Dış Aydınlatma Yönetmeliği” taslağı hazırlandı ve 2001 yılında 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na sunuldu ancak küçük 
gelişmeler yaşansa da yasal bir uygulama başlatılmadı. 
Daha sonra bu yönetmelik taslağı güncellenerek ‘Işık Kirliliği 
Yasa Tasarısı Taslağı’na dönüştürüldü ve TÜBİTAK’ın 2005 
yılı programına alındı ancak bundan da bir sonuç alınamadı. 
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nin, giderek ‘gelişen’ Antalya’nın 
ışıklarıyla gökyüzünün bir kısmını kaybetmesi nedeniyle 
gözlemevinin çevresinin 30 km yarıçap içinde koruma altına 
alınması için getirilen öneri de dikkate alınmadı.(10)

2010 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından Türkiye’de 
Işık Kirliliğini Engelleme (TİKE) çalışmaları adı altında bir 
proje başlatıldı. Geceleyin gök parlaklığının ölçümlerini 

çarparak öldüğü tahmin ediliyor. Chicago’da bulunan Field 
Doğa Tarihi Müzesi tarafından yürütülen bir çalışmaya göre 
bir binanın ışıklarının yarısı kapatıldığında, ışıkların yandığı 
tarafa kıyasla, kuş ölümlerinde %83 oranında bir azalma 
gözlenmiş. Bu nedenle hayata geçirilen ‘Lights Out’ programı 
dahilinde şehirdeki birçok bina sahibiyle görüşülerek onlardan 
kuşların göç zamanlarında gereksiz ya da dekoratif aydınlatma 
kullanımını azaltmaları isteniyor.(2)

Var oldukları zamandan beri, su yıldız ışığını yansıttığı için 
denizin ufkun aydınlık tarafında olduğunu öğrenen deniz 
kaplumbağaları da yumurtadan çıktıklarında kısa süre 
içinde suya ulaşmaları gerekirken yapay ışık kaynaklarına 
yöneliyorlar. Bu da onları savunmasız bıraktığından ölmelerine 
neden oluyor. Ve bu durumdan daha birçok hayvan ve bitki 
etkileniyor.

Işık kirliliği nedeniyle harcanan enerjinin bir kısmı boşa gidiyor. 
Ayrıca ışığı kullanmak için elektriğe ihtiyacımız olduğunu 
düşünürsek elektriği üretirken kullandığımız petrol, doğal gaz 
ve kömür kaynaklarının da boşa gittiğini söyleyebiliriz.

Işık kirliliği, ABD’de her yıl bir buçuk milyar dolara mal oluyor. 
Oysa doğru aydınlatma ile elektrik enerjisinden en az %30 
oranında tasarruf sağlayabileceğimiz söyleniyor. Bu konuda 
güzel bir örnek Slovenya’dan verilebilir; 2007’de kabul edilen 
yasa çerçevesinde lamba ve armatürlerin değişmesiyle dört yıl 
içinde dış aydınlatma için harcanan enerjide %40-60 azalma 
olduğu belirtiliyor.(3)

‘Işığı’ yakalamak için karanlığı aramak

Bilim adamlarının içinde yaşadığımız evrenin kökenini 
ve yapısını anlamaları için gökcisimlerinden gelen ışığı 
yakalamaları gerekiyor. Bunun için de karanlığı arıyorlar. 
Çünkü yapay ışıklar havadaki partiküllere, toza çarpıp geri 
dönerek gökyüzünün parlamasına da neden oluyor. Bu nedenle 
gökcisimlerinin on, yirmibin, üç milyon ya da iki milyar yıldır 
yolda olan ışığı bizim yarattığımız ışığın engeline takılıyor. 
Yani gök cisimlerinin görünürlüğü ışık kirliliğinin etkisi altında. 
Gökyüzü parlaklığının gökyüzünde bir tür körleştirici etkisi 
olduğundan bu konu astronomları yakından ilgilendiriyor. 
Çünkü bu durum onların en parlak yıldız ve gezegenler dışındaki 
cisimleri görmelerini zorlaştırıyor. Bu nedenle profesyonel 
ve amatör astronomlar şehirden uzaklaşarak uygun gözlem 
yerlerini arıyor. Ancak şehirden uzak yerlerde çalışıyor olsalar 
da yapılaşmanın artmayacağını ya da yenilerinin ortaya 
çıkmayacağını kim garanti edebilir?

Gökbilimin aynı zamanda amatörlerinin de önemli roller 
oynayabileceği nadir bilim dallarından olduğunu düşünürsek 
bu bilim dalına gönül vermiş amatörler, uzayın derinliklerinden 
gelen ışığı yakalayıp paylaşan astrofotoğrafçılar, bilimin halkla 
buluştuğu gözlem şenliklerini organize edenler önce şehirden 
kaçıp karanlığı arıyor. 

Bilimsel bilgiler bu evrenin algılanışını zenginleştiriyor.(4) 
Herhangi bir sebepten (atmosfer koşulları vb.) yıldızlı bir 
gökyüzüne sahip olmasaydık belki de hala nasıl bir evrende 
yaşıyor olduğumuzu, konumumuzu, küçücük birer nokta 
olduğumuzu bilemeyecektik. Ancak kendi yarattığımız engel 
nedeniyle, şehir ışıklarının yarattığı sis altında, gökyüzü ile 
bağımız giderek kopmakta. Hayallerimizdeki boyut ise Dünya, 
Ay ve Mars döngüsünde yer alıyor gibi. Işık kirliliği konusunda 
bilinçlenip gerekli önlemleri almazsak bu sis zihinlerimizi de 
sarabilir. 

‘Yıldızışığı hakkı’

Yukarda da belirtildiği gibi ışık kirliliğinin hem şu an hem gelecek 
için bütün insanlığı ilgilendiren bir boyutu var. Uluslararası 
Astronomi Birliği (IAU) tarafından, 1999 yılında Birleşmiş 
Milletler (BM) ve Uzay Araştırmaları Komitesi (COSPAR)’nin 
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yaparak karanlık bölgelerin peşinde koşan bu proje 
dahilinde gözlemevleri, gökyüzü gözlem şenlikleri ve amatör 
gökbilimciler için ‘yeni uygun’ yerlerin bulunması ve koruma 
altına alınması adına araştırmalar gerçekleştiriliyor. Elde 
edilen verilerle, ışık kirliliğinin ekonomik, çevresel ve kültürel 
boyutunun da değerlendirilmesi amaçlanıyor.(11)

2012 yılına gelindiğinde PLD (Professional Lighting Design) 
Türkiye, Mimari Aydınlatma Tasarımı Dergisi tarafından 
“Karanlığı Aramak: The City Dark Film Gösterimleri” adı 
altında birtakım etkinlikler başlatıldı. Aydınlatma tasarımıyla 
ilgilenen bir kurumun bu konuya değer veriyor olması ve bu 
sayede farklı alanların bir araya gelip daha geniş bir farkındalık 
yaratacak olması daha güçlü bir mücadele anlamına geliyor. Bu 
sene ise bu etkinlikler üniversite ve akademisyenlerle işbirliği 
içinde gerçekleştirilmeye başlandı. Bu yönde 24 Eylül’de 
gerçekleştirilen ilk seminerin sonucunda Mimarlar Odası’na 
ulaşma yolunda ilk adım atıldı bile. 

Tasarım problemi

Işık kirliliği multidisipliner bir alan içinde değerlendirilmesine 
karşın aydınlatma armatürlerini doğru tasarlamadan bunun 
önlemini almak mümkün değil. Etrafımıza baktığımızda 
özellikle yol, sokak, park, tarihi mekan ve turizm tesislerinin 
lambalarının ihtiyacımız olan alandan fazlasını aydınlattığını 
görürüz. Bu nedenle Uluslararası Karanlık Gökyüzü Birliği (IDA) 
sadece doğrultulduğu yeri aydınlatan noktasal aydınlatma 
yöntemini öneriyor. 

Bu teknik bir konu olduğu için çok fazla detayı var ancak temel 
olarak kullanılacak alana göre lamba çeşidi ve armatür tasarımı 
değişiklik gösteriyor. Örneğin yol aydınlatması için düşük 
basınçlı sodyum lamba, tasarım olarak ise lambanın bulunduğu 
yerden geçen yatay düzlemden daha yukarıya ışık gitmeyecek 
şekilde perdelenmiş armatürler öneriliyor.

TİKE sitesinde verilen bilgiye göre genel olarak yapılması 
gereken; ışığın göğe yönelmesini kesmek ve aydınlatılacak yere 
yöneltmek, birim enerji başına daha çok ışık veren kaynakları 
kullanmak, zamanlayıcılar kullanarak, gereksiz aydınlatmaları 
-örneğin reklam ve ilan ışıklandırmalarını- gece yarısından 
sonra kapatmak olmalıdır.

Işık kirliliği için ‘çözümü yerel olan küresel bir problem’ deniyor. 
Birçok çevre probleminden bahsedilince insanların aklında bir 
şeyler canlanıyor ancak ışık kirliliği denilince duraksanıyor. Bu 
kavrama çok da aşina olunmadığı için farkındalık çalışmaları 
büyük önem taşıyor. Bu işe bireysel olarak kendi evinizi doğru 
aydınlatmayla başlayabilir, Kültür Üniversitesi bünyesinde 
oluşturulan TİKE projesine gönüllü olarak katılabilirsiniz.

Ayrıca ışık kirliliğinin etkileri hakkında farkındalığı artırmak 
amacıyla oluşturulan uluslararası bir proje olan GLOBE at Night 
ile ışık kirliliği haritası çalışmalarına katkı sağlamak isterseniz 
projenin websitesinde verilen parlaklık çizelgeleri ile Avcı 
takımyıldızını baz alarak sizin gördüğünüz (görebildiğiniz) Avcı 
takımyıldızının görüntüsüyle karşılaştırdıktan sonra ortaya 
çıkan gözlem raporlarınızı bulunduğunuz yerin koordinatlarını 
da belirterek bu siteye bildirebilirsiniz.(12)

Işık kirliliği çalıştığınız alanı bir şekilde ilgilendiriyorsa 
ürettiğiniz projelere bu konuyu da dahil etmek etkili olacaktır. 
PLD (Professional Lighting Design) Türkiye, Mimari Aydınlatma 
Tasarımı Dergisi ve üniversitelerin ortak proje oluşturması 
örneğinde olduğu gibi, bu konunun ilgili olduğu diğer kurumlarla 
işbirliği içine girerek bireysel ve toplumsal bilinçlendirme 
ve farkındalık projelerini artırabilir ve hatta birçok farklı 
alandan gelen üyelerle bir çatı altında toplanabilecek bir yapı 
oluşturarak daha güçlü bir mücadeleye girebilirsiniz.

Şehir ışıklarından uzaklaşıp gökyüzündeki sis perdesini 
aralayan insanın karşılaştığı manzara aslında her gece 
başucumuzda. Şehirde doğup büyüyen birçok insan bu 
manzarayla karşılaşma şansına erişemiyor, erişse bile başını 
kaldırıp bakmıyor, bilmiyor ya da fotoğraflarını gördüğünde 
inanmıyor bile. Aslında gökyüzü bir manzaradan çok daha ötesi 
bizim için.

Bize evrenin bir parçası olduğumuzu hissettiren gökyüzü 
-bu anlamda aslında bizden uzaklığı temsil eden bir kavram 
değil- tarih boyunca iç içe olduğumuz bir alandır. Gökyüzü 
çok eski çağlardan beri gizemi ve görkemi ile insanlara ilham 
kaynağı olmuş, onları varoluşlarını sorgulamaya itmiş, tarih 
boyunca onu anlamlandırma ve araştırma çabaları kültürlerin 
ve uygarlıkların gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Zamanla 
bilimin kendi içindeki gelişimiyle de insanlar dünyanın 

(kendilerinin) evrenin merkezinde olmadığını anladı; dünya 
merkezli evren modelinin yanlışlığı ortaya konularak insanlık 
tarihinde düşünsel bir devrim yaşandı ve bu, diri diri yakılan, ev 
hapsine atılan bilim adamları düşünülürse, hiç de kolay olmadı. 
Bu nedenle ışık kirliliği konusuna gereken önemi göstererek, 
gökyüzümüzü, çevremizi, sağlığımızı, ekonomimizi ve 
zihinlerimizi korumaya çabalamak kendimize/evrene gereken 
saygıyı göstermek demektir bir bakıma. 

Tunç Tezel
“Galaktik Cennet”, 2010, Mangaia, Cook Adaları 
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“Atacama Starry Nights: Episode I”
Yer: Cerro Paranal Dağı, Atacama Çölü, Şili,

 European Southern Observatory (ESO) ve The Very 

Large Telescope (VLT)

Thierry Cohen, “Darkened Cities” Serisi
Geceleri büyük şehirler ışıl ışıl, ne kadar da görkemli 

diye düşünüyoruz ancak şehrin bütün ışıklarını 

söndürünce zaman içinde soyutlandığımız görkemli 

gerçek ortaya çıkıyor. Thierry Cohen ‘Kararmış Şehirler’ 

adlı serisinde bu gerçeğin bize ne olduğunu gösteriyor. 

Halbuki bu gerçek her gece başucumuzda. Aslında 

gece göğünün görkemi altında bu şehirler ne kadar da 

soluk görünüyor.

thierrycohen.com

vimeo.com/36957362
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How many stars can you count on a 
clear sky at night? 3? 15? 40? 100? 
Have you started to think that the 
Milky Way you saw during your 
childhood is merely an illusion? 
Or have you even seen the Milky 
Way? The heavily light polluted 
skies of the cities isolates us from 
the reality of the glory of the night 
sky. Unnecessary use of artificial 
lighting and incorrect choice of 
fixtures or light bulbs create light 
pollution. Therefore, it feels like as 
if we need to trace the darkness 
in order to properly observe, 
understand and, describe the 
Universe.

With industrialization, we have begun to use artificial 
lighting much more, particularly more so in urbanized 
areas that are heavily populated and crowded with 
buildings. Especially as a result of the incorrect use of 
artificial lights in public areas, the level of natural light 
began to deteriorate. The main reason of this problem is 
not the light itself, but badly-designed or incorrectly used 
lighting systems. And this situation threatens our natural 
environment, our health, overall course of the scientific 
studies and our economy.

Many living species which have evolved according to the 
day-light and darkness have begun to lose their natural 
light-dark balance because of the light pollution, in the 
last hundred years. They are exposed to light for longer 
than ever before, so they cannot literally meet the need for 
darkness. This inevitably has many consequences. 

Scientists have found that, women working at night or in 
shifts have higher risk of developing breast cancer. As the 
production of melatonin being high at night, our bodies are 
protected in a way. Since the production of melatonin drops 
when it is light, being exposed to light for longer period of 
time at night disrupts the natural order of the body and 
makes it vulnerable. In 2005, an experiment conducted on 
mice by placing breast cancer cells on them. Three different 
types of blood taken from the volunteer subjects who were 
exposed to daylight, darkness at night and light at night are 
injected to the mice. As a result of the experiment, when 
the blood sample exposed to darkness at night (with a 
higher level of melatonin) is given the mouse, the growth of 
tumor was inhibited; and when the blood sample with lower 
levels of melatonin is given the mouse, the tumor rapidly 
growed.(1) It is considered that, the light pollution triggers 
other types of cancer (prostate, etc.) and a variety of other 
sicknesses.

It is not only the human beings who are exposed to the 
negative effects of light pollution. It is a well-known fact 
that, natural light and day-night difference is an important 
part of many animals’ and plants’ life cycles. A wide array 
of species suffer, their lives thrown out of their natural 
order by the light pollution. Feeding cycles, sleeping cycles, 
breeding cycles, migration cycles take their cues from the 
sun, the moon and unfortunately this artificial glow of light 
confuses them and makes them act out of accordance with 
nature. The migrating birds using constellations at night 
are confused because of the city lights. They circle around 
the high rise buildings with lights and some end up dying 
because they are either exhausted or hit the buildings. It is 
estimated that, nearly a hundred million birds die by hitting 
the buildings each year in the United States. According 
to a study conducted by Field Museum of Natural History 

etc.), we did not have a sky filled with stars, perhaps we 
would not know and still be searching what kind of universe 
we live in, our location, and that we are only a tiny dot in 
such vastness. Unfortunately though, due to the obstacle 
we created, under the fog created by city lights, we sever 
our ties with the night sky gradually. Because of that we 
might have to limit the dimension of our dreams by the 
Earth, Moon and Mars alike. If we do not become self-
aware and take the necessary measures for light pollution, 
this “fog” may eventually blur our minds!

'Starlight' right

As mentioned earlier in the article, the light pollution has 
a dimension that concerns all of humanity both for the 
present and future. At the meeting titled "Preserving 
the Astronomical Sky", held in Vienna in 1999, by 
International Astronomical Union (IAU), in conjunction 
with United Nations (UN) and the Committee on Space 
Research (COSPAR), it was suggested that UN member 
states consider cooperating in an effort to control light 
pollution in order to protect the natural environment, 
energy conservation, ensuring the safety of night as well 
as removing the road blocks to fully pursue the love of 
observational astronomy and of science.(5)

In Starlight Declaration that has ensued as a result of 
the conference held in 2007, in Spain La Palma, Canary 
Islands with the participation of many institutions 
such as UNESCO, International Dark-Sky Association 
(IDA), The International Astronomical Union (IAU), The 
European Southern Observatory (ESO), The International 
Commission on Illumination, The European Renewable 
Energy Council, etc. about defense of the night sky, it is 
specified that an unpolluted sky is as inalienable right 
(starlight right) of humankind as economic, social and 
cultural rights.(6)

Due to the negative effects of light pollution, some 
countries have begun to take legislative action to put 
measures in place to deal with this issue. Also efforts are 
being made to organize workshops on the subject alongside 
any other action to bring much needed awareness. In 
addition, international conferences are being held every 
year on this subject, in different parts of the world.

Prof. Dr. Zeki Aslan(7) who participated the 11th Protection 
of the Night Sky Symposium held on 6-8 October 2011 in 
Osnabrück, Germany stated that, Lombardi region in Italy, 
Czech Republic and Slovenia passed a special law on the 
subject. He also stated that even though there is no specific 
piece of law in Germany, England and France they deal with 
the problem with the widespread support from state and 
municipal authorities by choosing right light fixtures and 
applying correct illumination. Also in France and Belgium 
there are sensible regulations in place as far as handling 
some of the lights in the city within certain hours.(8) Many 
States in the United States of America are working on 
specific language in related legislation and passing laws 
pertaining to the issue of light pollution. 

To reduce the damage of light pollution, it is not enough to 
only take legislative action. It is also essential that some 
designated areas where people can have access to dark 
skies be protected. The International Dark-Sky Association 
(IDA) already identified some areas as “dark sky” parks. 
Also land surrounding some observatories including these 
parks have been put under protection. There are 47 sites 
like this in the world.(9)

The brighter is the merrier!

In Turkey, as the municipalities want to see the cities 
‘sparkling’ at night, the brighter is the better(!), it is possible 
to see many sloppy applications all around. It is obvious 
that lighting is not only a cosmetic issue after mentioning 
all the problems caused by excessive lighting. It is clear 
that a drastic change in mentality is in order if more lighting 
is considered better even from a cosmetic perspective let 
alone from the perspective of a more serious issue; light 
pollution that is. 

in Chicago, when half of a building's lights turned off, bird 
deaths were reduced by 83% compared to when the lights 
were on. For this reason, 'Lights Out' program guidelines 
advise the owners of the many buildings in the city to 
reduce the use of unnecessary or decorative lightings 
during the migration period of birds.(2)

Since their existence, sea turtles detect that the sea is 
at the bright side of the horizon as the water reflects 
starlight. Newly hatched sea turtles need a dark night 
sky to orient themselves toward the sea. Unfortunately 
artificial lights behind beaches lure them away. They crawl 
toward artificial light sources purely because they are 
following the same instinctive response that leads them 
seaward on naturally lighted beaches. As they move inland 
towards artificial light sources, they will suffer exhaustion, 
dehydration, and possible death from cars on nearby 
roads. Sea turtles are not the only ones affected by this, 
many other different species are also being harmed.

If the light causes pollution, that means that some of the 
energy consumed is wasted. In addition, the oil, natural 
gas and coal are also wasted, in order to generate the 
electricity to use the light.

Light pollution costs a half billion dollars each year in the 
United States. However, it is stated that we can save at 
least 30% of the electrical energy with the right lighting. 
Slovenia is a good example in this regard; within the 
framework of the legislation adopted in 2007, by changing 
the lamps and lighting fixtures, the energy spent for 
outdoor lighting was reduced by 40-60% in four years.(3)

Searching for darkness to capture the 'light'

Scientists have to capture the light coming from the 
celestial bodies to study and understand the origin and the 
nature of the universe we live in. And they search for the 
darkness (dark skies) to do that! Unfortunately because 
the artificial lights hit the particles and dust in the air and 
return back causing the sky to shine, the light from the 
celestial bodies, that have been on the way for ten, twenty 
thousand, three million or two billion years, get caught in 
the obstacle of the light that we, humankind, create. The 
bottom line is that the visibility of celestial objects in the 
night sky is clearly affected by light pollution. Skyglow 
(or sky glow) is of particular concern to astronomers as 
it is responsible for creating a blinding effect over the 
night sky. It makes it challenging for astronomers to see 
anything other than the most luminous stars and planets. 
To deal with this problem, both professional and amateur 
optical astronomers search viewing sites located far from 
major urban areas. But regardless, who can guarantee that 
more buildings will not be developed or that suburbs won’t 
extend to become new cities? 

Considering the fact that astronomy is one of the few 
sciences where amateurs can still play an active role, 
amateur astronomers, astrophotographers whose purpose 
is to catch the light to share with others, are increasingly 
looking for observing spots with darker skies to organize 
star parties and/or observing runs. 

Scientific information enrich the perception of the 
universe.(4) If, for some reason (atmospheric conditions, 

Doğru / Right Yanlış / Wrong
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In Turkey, first studies concerning light pollution have 
begun in the 1990s under the leadership of TUG (TÜBİTAK 
National Observatory). TUG has begun with a team 
consisting of employees of İstanbul Technical University 
(ITU), the Ministry of Energy and Natural Resources, 
Electrical Power Resources Survey and Development 
Administration, Turkey Electricity Distribution Co. 
(TEDAŞ), Turkish Standards Institute (TSE), General 
Directorate of Highways. As a result of the work done until 
2001, by the coordination of TÜBİTAK Office of Science 
and Technology Policy, the draft for "Electrical Outdoor 
Lighting Regulations" has been prepared and presented 
to the Ministry of Energy and Natural Resources in 
2001. Although there have been small improvements, no 
legislative action has been taken. As a separate attempt, 
this draft regulation was updated and converted to the 
'Light Pollution Resolution Draft’ and included in TÜBİTAK’s 
year 2005 plan; but unfortunately this too didn’t result in 
any specific action. Also, the suggestion by TÜBİTAK 
National Observatory, which was brought up in an attempt 
to protect the surrounding areas of the observatory within 
a radius of 30 km, due to the loss of a portion of the sky 
caused by the lights of 'developing’ Antalya was not 
considered .(11)

In 2010, ‘Preventing Light Pollution in Turkey (TİKE)’, 
a brand new project has been started by the İstanbul 
Kültür University. The project’s aim is to search for areas 
with access to dark, clear night skies by measuring 
the brightness of the night sky. One of the goals is for 
researches to look out ‘new appropriate’ places and mark 
these spots and work for their long term protection for 
observatories, star parties and for amateur astronomers. 
The data obtained will help evaluate the economic, 
environmental and cultural dimension of light pollution.(12)

In 2012, the PLD (Professional Lighting Design) Turkey, 
Architectural Lighting Design Magazine has started "The 
City Dark Film Screenings", activities that can help raise 
awareness about the negative effects of light pollution. In 
a delightful twist of fate, an entity whose primary focus is 
lighting design shown interest in light pollution! This could 
mean that perhaps through a partnership of different sides 
from the opposite ends of the isle, a wider awareness on 
the issue of light pollution can be created. The stronger the 
voice is, the easier the fight gets. This year, these activities 
began to be realized in cooperation with universities and 
academics. As a result of the first seminar in this direction, 
which was held on September 24, the first step was taken 
towards establishing relations with the Chamber of 
Architects which actually is a fairly big deal.

Design problem

Although light pollution is being evaluated in a 
multidisciplinary area, it is not possible to take some of 
the necessary measures without designing the proper 
lighting fixtures. When we look around, we see that lamps 
of especially roads, streets, parks, historical sites and 
tourist facilities illuminate more space than we need. 
For this reason, the International Dark-Sky Association 

(IDA) recommends the method of pointed lighting, which 
illuminates only the place it is directed.

As this is a technical issue, it has a lot of details but basically 
the type of lamp and fixture design vary according to the 
area they will be used. For example for road illumination, 
low-pressure sodium lamp and fixtures which were 
screened in order to prevent the light to go higher than the 
horizontal plane that passes through the lamp location are 
recommended.

According to the information on the website of TİKE, in 
general, the light shall be prevented from directing to the 
sky, shall be directed to the place to be, light sources which 
give more light per unit of energy shall be used, unnecessary 
lighting -for example, advertisement and placard lightings- 
shall be closed after midnight by using timers.

Light pollution is said to be 'a global problem with a local 
solution'. People seem to have an active imagination when 
it comes to other environmental issues but when light 
pollution is mentioned people seem to have a harder time 
to wrap their heads around it. Bringing awareness through 
public outreach activities is very important because people 
are not very familiar with this concept. You can actually 
start your individual contribution by making sure that your 
house has the proper fixtures and you can also volunteer 
for TİKE project created at the Kültür University.

If you want to contribute to the study of light pollution   
map of the GLOBE at Night project which is an international 
project created to raise awareness about the effects of 
light pollution, you may compare the image of the Orion 
constellation that you see (if you can) with the brightness 
charts given on the website and send your observation 
reports to the site together with the coordinates of your 
location.(13)

If light pollution concerns your working area in a way, it will be 
effective to include this matter in your projects. The project 
created by PLD (Professional Lighting Design) Turkey, 
Architectural Lighting Design Magazine and universities 
is a great example of that. You can increase individual and 
social consciousness and awareness projects by entering 
into co-operation with other organizations related with 
this matter. You can get a stronger hand by creating a 
structure that allows members from many different areas 
to get together under one roof.

The majestic view seen when one gets away from the city 
lights and unveils the curtain of “fog” in the sky is actually 
above us every night, whether we see it or not. People 
who live in cities do not have the chance to encounter this 
beautiful view. Even if they did, they wouldn’t know how to 
look up for they simply lack the concept. It is hard for them 
to even believe that those are images from the actual night 
sky when they look at pictures taken by others! The sky is in 
fact more than just a view for us. 

The sky makes us feel that we are a part of the universe, 
-in this sense, in fact, it is not a concept that represents 

the distance from us- it represents a familiar territory in 
a strange sense; by wrapping its majestic self around us 
throughout the history. Since ancient times, the sky has 
been a source of inspiration for people with its mystery 
and glory. It has pushed us to question our existence and 
encouraged us to make an effort to solve its meaning. 
Throughout the history of humankind, researching the 
sky has played an important role in the development of 
cultures and civilizations. By the development of science in 
time, we have realized that the earth (we) is not the center 
of the universe; proving the earth-centered universe 
model is wrong. The history of humankind experienced an 
intellectual revolution. None of this came easily though; 
if we remember the scientists prosecuted and ordered 
house arrest. If not for any other reason, for this reason 
only, it is worth saving our night sky from light pollution. 
It is worth protecting the environment, our health and our 
economy by paying a well-deserved attention to the issue 
of light pollution. At the end, it means to show respect for 
ourselves/universe.
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Babak Tafreshi and Christoph Malin, 
“Atacama Starry Nights: Episode I”
Location: Mount Cerro Paranal, Atacama Desert, Chile, 

The European Southern Observatory (ESO) 

 The Very Large Telescope (VLT)

Thierry Cohen, “Darkened Cities” Series
We think that, big cities are sparkling and magnificent 

at night, but when all the lights of the city are off, the 

glorious reality that we are isolated in time emerges. 

Thierry Cohen shows us what this reality is in his series 

named ‘Darkened Cities'. However, this reality is above 

us every night. In fact, under magnificent sky at night, 

these cities look so faded.

thierrycohen.com

vimeo.com/36957362

Şili’nin Coquimbo Bölgesi’nde yer alan La Serena’nın aydınlatma armatürlerinin değişiminden önceki ve sonraki durumu, 2005.(10)

Two views of La Serena before (above) and after changing the luminaires (below), 2005, Northern Chile.(10)
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"İKİNCİ YENİ" VINTAGE SHOP

Öncelikle biraz kendinizden bahseder misiniz?

1988 İstanbul doğumluyum. Kocaeli üniversitesi felsefe 
bölümünde son sınıftayım fakat bazı sebeplerden dolayı 
okula bir süre ara verdim. Butiğin açılışı da bu sebeplerden 
biri. Bir buçuk yıl oldu ikinci yeni'yi açalı. Kocaeli İzmit'te 
bir butik. Yeni yeni var olmaya çalışan, kültür sanat 
faaliyetlerinin sürdürülmeye çalışıldığı kafelerin olduğu bir 
ara sokakta. Tahsin Marmara Sokak. Renkli bir sokak burası, 
İzmit'in 'aykırı' bir sokağı... Aykırılığı renkli oluşundan. Çay 
üç lira değil mesela aykırılık burada çay bir, bir buçuk lira. 
Böyle oluşumlar önemli.
 
'İkinci yeni butik vintage shop' hikâyesi nedir ikinci yeni'nin?                 
Yola çıkış şiirle oldu. Eski zamanın hayaletimsi fısıltılarıyla 
giydirilmiş dipdiri bir mekân. Ve içerde tıkır tıkır işleyen 
dikiş makinesinin kumaşlarda bıraktığı zaman lekesi... 

ait kıyafetler bulunan kişilerle görüşerek temin ediyorum. 
Bu süreç hem çok keyifli hem de alengirli ve yorucu bir 
süreç. Şu anda kişiye özel tasarımlar yapmıyorum daha 
ziyade kendi zevkim ve tarzıma göre  hareket etmeyi tercih 
ediyorum. Ama ilerleyen süreçte kişiye özel  tasarım işine 
de girebilirim. 

Butiğin farklı bir havası var, gelen müşteriler misafir gibi 
ağırlanıyor, bunu nasıl sağlıyorsunuz?
Hikâye. Burada her şeyin bir hikâyesi var. Yaşanmışlıklara 
dalıp gidiyor insanlar. Kendinden de bir yaşanmışlık 
katacağının verdiği hisle. Buranın öyküsü de böyle yazılıyor 
aslında. Ayrıca gelenler eteğindeki minik taşları burada 
bırakmayı seviyor. Öyle duyuyorum, 'hayatım boyunca 

Her duruşun bir şiiri vardır ikinci yeni şairleri bunu anlattı 
bence her an şiirin kanından olma küçük bir çocuktur buna 
şairanelik katmak kumaşın işidir. Kol düğmesi demenin 
şiirle ve hüzünle bir ilgisi olmalı. Her zaman sorarlardı 
bana üstündekini nerden aldın diye, işte aldım getirdim 
ve burada satıyorum işte. En basit haliyle böyle gelişti 
butik açma fikri. Hem 'ikinci el' kıyafetlerin  hem de kendi 
tasarımlarımın olduğu bir eski zaman dükkânı. 

Kıyafetleri nasıl temin ediyorsunuz ve kişiye özel 
tasarımlar yapıyor musunuz?

Kıyafetleri yurtiçi ve yurtdışındaki bitpazarlarından bizzat 
gidip tek tek kendim seçerek yahut elinde eski dönemlere 

"Terziler geldiler. 
Durgunluktu o dökük saçık 
giyindikleri.
Yarım kalmışlardı. 
Tamamlanmadılar.
Toplu odalarını sevdiler.
Ölümü hüzünle geçmişlerdi, 
ateşe tapardılar.
Kent eşiklerindeydi, ağlayışını 
duydular.
Kestiler, biçtiler, dikmediler ve 
gitmediler,
İğnelerine iplik geçirip beklediler"
 
Turgut Uyar
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bunu ilk kez size anlattım' diyor mesela, bu sır ikimizi de 
öykülemiş oluyor aslında. Ve buradan çıkarken keyifli 
çıkıyor. Bu çok kıymetli, aynı zamanda taşınması zor bir şey. 
Nasıl başlarsan öyle gider bazen. Ve bu herkese iyi gelir. 
Karşılıklı gizli bir anlaşma kurulur. 

Sizce ikinci el giyinmenin avantajı nedir?

Stil sahibi olmak için çok para harcamak gerekmez moda 
denilen şey o kendini yok ederek var olmak zorunda olan şey 
zamanın iyi giyimli ruhani kişisi için böylesi bir zorunluluk 
olamaz, bu bir tehlike. İkinci el giyinmenin avantajı bu bence. 
Eskiler eskidikçe dirilir. Bu sağaltımı yakalayabilmek eskiyi, 
yakalayabilmekle alakalıdır. Bu zamanın eskisi bir dönemin 
yenisi değil miydi? Tam da burada aslında stil sahibi 
olmanın, iyi giyinmenin hem ucuz hem şık giyinmenin altını 
çiziyoruz. Evet, bir zamanın yenileri şimdinin eskileri oldu. 
Ve fakat moda denilen şey tam da bununla yol alan bir şey. 
Bunu inkâr edip bununla karın doyuran bir şey. Bakın bütün 
ünlü markalara hepsi nerdeyse eskinin izini sürüyor. O 
zaman bu noktada durup ikinci el mağazalara bir uğramakta 
fayda var derim. İkinci yeni butiğe de tabi :) Şiire, sohbete 
ve eski zamanın izini sürmeye, bir bardak kahve eşliğinde ve 
fonda Edith Piaf, padam padam....
İkinci yeni'ye şehir dışında yaşayanlar nasıl ulaşacak?
Facebook sayfamızdan bizi takip edebilirler orası her gün 
güncelleniyor her gün onlarca ürünün fotoğrafı yükleniyor 
ve kargo ile ürün satışı yapıyoruz şehir dışındakiler için. 
facebook.com/ikinciyeni.butik

"The tailors came. Those scruffy 
clothes they wear in stillness,
They were left half. They could not 
be completed. They loved their 
public rooms.
They have passed the death sadly, 
they were fire worship.
The city was at their doorstep, 
they heard it cry
They cut, they harvested, they did 
not plant and they did not go,
They threaded the needle and 
waited"
Turgut Uyar

First of all, can you tell something about yourself?

I was born in 1988, in Istanbul. I'm a senior in Kocaeli 
University, Department of Philosophy but I took a break in 
school for a while for some reason. Opening of the boutique 
is one of the reasons. It has been one and a half years since 
Ikinci Yeni is opened. It is a boutique in Kocaeli, Izmit. It is 
on a side street on which there are cafes that try to come 
into being and in which culture and arts activities are being 
tried to be continued. It is the Tahsin Marmara Street. This 
is a colorful street and the 'contrary' street of Izmit... Being 
'contrary' comes from its colorfulness. For example, a cup 
of tea is not three TL, it is one and a half TL and this is the 
contradiction. Such formations are important.

What is the story of 'İkinci yeni boutique vintage shop?

Departure was with poetry. An energetic space dressed in 
ghostly whispers of old times. And the satin of time that 
the precisely operating sewing machine had left on the 
fabric... Each posture has a poem, I think the poets of İkinci 
Yeni had explained this; every moment is a little kid born by 
the blood of poetry, to make it poetic is the job of fabric. 
To say cufflinks shall be related with poetry and sorrow. 
They have always asked me where I bought my clothes. 
Now, I have brought it here and I sell. The idea of opening 
a boutique has evolved in this way, in its simplest form. It is 
an old-time clothing store which includes both the 'second 
hand' clothes and my own designs.

How do you procure the clothes and do you make custom 
designs?
I procure the clothes from flea markets at home and 
abroad, selecting one by one or from the persons who have 

clothes of old times. This process is very enjoyable as well 
as tricky and tiring. I do not do custom designs right now; 
I rather prefer to act according to my own pleasure and 
style. But soon I may perform personalized designs.

Boutiques have a different feeling, the customers are 
hosted like a guest, do you provide this?

Story. Here, everything has a story. People are engrossed 
in the life experience. By feeling that you will also add some 
life experience. The story of this shop is being written in 
this way. Also, the guests like to get it off their chest, here. 
For example, I hear that, 'I have told it to you for the first 
time in my life' they say, this secret makes both of us a 
story in fact. And he/she go out of here pleased. This is a 
very valuable and also a difficult thing to carry. Sometimes, 
it goes on how you begin. And that is good for everyone. A 
mutual secret agreement is established.

What is the advantage of second-hand clothing, do you 
think?

It is not necessary to spend a lot of money to have a style, 
the thing called fashion, the thing that have to exist by 
destroying itself, it cannot be a necessity for the spiritual 
well-dressed person of our time, it is a risk. I think this is 
the advantage of second-hand clothing. Old things revive 
as they get old. To be able to catch this therapy is related 
with to be able to catch the olds. Today’s old things were the 
new ones once, weren’t they? Exactly here, we emphasize 
having a style, clothing good and clothing both cheap 
and smart. Yes, the old things of olden times became the 
new ones of today. And the thing called fashion proceeds 
exactly in this way. It is a thing that denies this but also 
eat this. Look at all the famous brands, almost all of them 
trace the old. Then, at this point it is useful to stop by 
the second-hand shops. Of course stop by the Ikıncı Yeni 
boutique:) Stop by for the poetry, for a chat, and for tracing 
the old times, accompanied by a cup of coffee and Edith 
Piaf at the background, padam padam...

How can those who live outside the Kocaeli reach Ikinci 
Yeni?

They can follow us on our Facebook page, it is updated 
every day and photos of dozens of products are loaded 
there every day. We sale product by cargo for the ones 
living outside the city.

facebook.com/ikinciyeni.butik
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ELA KABASAKAL

22 şubat İstanbul doğumlu olan Ela Kabasakal sanata 
ilk adımlarını ilkokul yıllarında resim ve müziğe olan 
düşkünlüğüyle ailesinin dikkatini çekmesiyle başladı.

Orta okul döneminden itibaren resim atolyesinde yerini 
alan genç tasarımcı kalan hayatını sanat üzerine geçirmek 
istediğine karar verip güzel sanatlar lisesinde eğitimine 
devam etmiştir.

Lise öğrenimini grafik tasarımı üzerine bitirip üniversite 
hayatına da heykel bölümünde devam ederken bir yandan 
da müziğe dair adımlar atmaya başlamıştır.
Aldığı viyolonsel eğitimi ile birlikte caz vokal hayallerini 
gerçeğe dönüştürmeye başlar.

Bu sayede müzik eğitimiyle birlikte şarkı ve beste üretmeye 
başlayan Kabasakal, M.Ü.G.S.F heykel bölümünde şimdi 
ki gözdesi olan takı ve mücevher tasarımıyla tanışır ve 
eğitimini ona göre şekillendirir.

Şimdiler de ise müzik kariyerine ve eğitimine devam 
ederken öte yandan da takı/mücevher tasarımı ve heykel 
sanatına devam etmektedir.

 Yaptığınız tasarımlarda koleksiyonu nasıl 
belirliyorsunuz?

Genelde yaşadığım, hissetiğim ve gözlemlediğim 
duygulardan yola çıkarak onları somut hale çeviriyorum.
Sonuçta tasarımcı hüznü de mutluluğu da değerlendirmeli. 
Çünkü bana göre Her insanın hayatında söyleyecek bir sözü 
olmalı biri müzik yaparak biri edebiyatı gözlemleyerek vs. 
bir şekilde bu nimetlerden faydalanmalı bende derdimi bu 
dille aktarıyorum.

Mesela koleksiyona uygun bir örnek alacak olursak nasıl 
kavramlardan yola çıkıyorsunuz ve buna bağlı olarak 
asarımlarınızdaki çizgiyi nasıl anlatırsınız?

En son büyüteç konulu bir koleksiyonum vardı insanların 
hayatta bazı detaylara yeri geldiğinde önem vermesi 
gerektiğini düşünerek bu koleksiyonu çıkarmıştım. 
Yine bahsettiğim gibi yaşadıklarım ya da gözlemlediklerim; 
her türlü konudan beslenmeyi seviyorum; müzik olsun antik 
çağ olsun.. 

Özellikle antik çağın o büyülü atmosferini seviyorum. 
Her koleksiyonda illa ki vurguluyorum tabi bazı 
koleksiyonlarda modernize etsemde o nüansı yakalamak 
mümkün.

Tasarımlarınızda size en çok ilham veren nedir?

Tasarımlarımda bana en çok ilham veren şey tabi ki müzik.
Çocukluğumdan beri ikisini hep birlikte kullanılması 
gerektiğini öğrendim zaten. 
Sanata bir bulaştın mı tek bir kısmı ilgilenmek ne kadar 
doğru olur ki; biraz edebiyat biraz tiyatro darken bende 
sanatın müzik kısmına yoğunlaştım. 
Yaptığım heykellerde, resimlerde ve takılarda mutlaka 
müziğe dair birşeyler bulursunuz zaten arada söz ve beste 
de yazıyorum sanırım sanat biraz bulaşıcı bir hastalık.
Müzik.. Ondan çok fazla beslendiğimi  söyleyebilirim.
Hatta  caz ve klasik müziklerden sırf tasarıma başlarken 
açtığım bir listem bile vardır tabi tasarım saati bitince 
viyolonselimi çalmayı seviyorum.

O zaman tasarımlarınızı müzikle besliyorsunuz diyebiliriz. 
Peki hangi tarz müzikleri dinlemekten keyif alıyorsunuz 
ve kitap seçerken tercihleriniz nelerdir?

Caz.. Özellikle klasik caz tutkunluğum vardır. Zaten arada 
nacizane söz ve beste de yazdığım şarkılara caz vokallikte 
yapmaya çalışıyorum. Tabiki de klasik müziği de çok 
seviyorum. Barok müzik favorimdir ve bu konuda biraz 
takıntılarım vardır.  Yemek seçer gibi seçer, ayıklarım. 
Kitaplar konusuna gelince genelde biyografi tarzında 
okumayı seviyorum. İnsanların yaşamlarının etkisinde 
kalmak yardımcı oluyor .

Peki sizce ülkemizde heykel sanatının halkın beğenisine 
sunulması ve hatta halkın bu konuda daha fazla duyarlı 
hale getirilmesi mümkün müdür?

Aslında heykel sanatı konusunda toplumun tepkisini ölçmek 
amacıyla bir araştırma ve sunum yapmıştım. Sanatın önemi 
önceki dönemlere karşı biraz daha öne çıkmaya başladı 
ama sanırım biraz daha zamana ihtiyacı var . Çünkü toplum 
hala heykel sanatını ekstra bir unsur olarak görüyor ki 

aslında bunu yadırgamıyorum da. Çünkü ülkemizde her 
daim maddi manevi zorluklar yaşıyor.  Sanırım bu şu anki 
dünyamızın ülke ülke bulaştırdığı bir hastalık. 
Umarım en kısa sürede barış öncelikli olmak üzere huzurlu 
bir hale geliriz.

Somut bir hale dönüştürmeye çalıştığınız heykellerinizde 
genel olarak hangi kavramlara değiniyorsunuz?

Genelde insanların yaşadığı her duyguyu insanlara 
aktarmaya çalışıyorum. 
Evet, biraz da duygusal bir insanım ve bu yüzden yer yer 
işim kolaylaşıyor sanırım.
Mesela bir yoldan geçiyorum; beni orada etkileyen  hangi 
duygu hangi his varsa o atmosferde onu düşüncelerimden 
süzgeçleyip, onlara aktarıyorum.
Sevgi, mutluluk, acı, heyecan, korku.. 
Bunlar benim malzemelerim ve tabiki müzik ve italya 
bunlara da yardımcım diyebilirim.

21.yüzyıl insanının değişen ve gelişen sistemler 
karşısında mevcut durumlarıyla beraber bu toplum içinde 
yaşayan bireylerin hatta kurumların sanata bakışını 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ben  sanatın bir çok yönünü irdelemeyi seviyorum. Önceden 
de söylediğim gibi bir ressamın tiyatro konusunda da 
edebiyatta da söylecek bir sözü olmalı. Başka yollarla 
herhangi bir tablosunda politikaya, gündeme nasıl 
gönderme yapabilir ki?

İnsanlar etrafına bakıyorsa bizler iki kere bakmalıyız ama 
malesef bırakın toplumu çoğu sanatçı gündemine iyi sahip 
çıkamıyor diye düşünüyorum. Sanat demek değildir ki  
sadece izimlerden ibaret olsun. Çok da söylecek sözüm var 
aslında bu konuda ama hadi güzel şeylerden bahsedelim.
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Ela Kabasakal, was born in February 22 in Istanbul, she 
made her first steps into Art in primary school times by her 
interest in Art and Music, this drew her parents attention.

As of secondary school times, she took her place in Art 
workshop and decided that she could spent her whole 
life over Art and continued her education in fine arts 
vocational high school.

She completed her high school education on Graphic 
Design and advanced to university in department of 
Sculpture; also she was interested in music and has taken 
few steps towards it. With cello training she took, she 
started to turn her jazz vocal dreams into reality.

There fore she started with her music training creating 
songs and lyrics, she met jewelry design in Marmara 
University, Fine Arts Department, which is recently her 
favorite and she forms her education according to that.    

Nowadays, she continues her music carrier and education, 
she also design jewelry and sculpture art.

How do you define collection for the designs you make?

Generally, by taking into focus what I have lived, felt and 
observed than I materialize them. All in all, designer must 
assess both sadness and happiness. Because for me, 
everyone must have a word to say, some of them by singing 
some with observing literature etc. so these blessings 
must be benefitted, and I transfer my troubles with this 
way.

For example what if we would take a example complying 
with collection, from which perceptions you come up with 
and how do you tell the line for your products?

Lastly I had a collection with loop magnifying glass theme, 
I have put forth this collection while thinking people must 
give significance to some details in life when the time 
comes.
Again as I told, my experiences or observations; I like 
feeding from everything; even music, antique ages etc.
Especially I like the magical atmosphere of antique ages.
On all of my collections I definitely emphasize that of 
course I modernized some of my collections but It is 
possible to catch that tone as well.

What inspires you most on your designs?

Of course music inspires me most on my designs. 
As of my childhood I have learnt that these two must 
always be used in combination.
Once you are into Art, how right it would be if you just 
occupy with only a part of it; some literature some theatre, 
and I focused on the music part of the art.
You may always find something on my sculptures, pictures 
and jewelry of course, and sometimes I write lyrics and 
compose myself, I guess its epidemic.
Music.. I may say that I feed on that much.
I even have a list composed of Jazz and Classical music that 
I play before I start designing, but after my design time is 
done, I love playing my cello. 

 Then we may say that you feed your designs with music 
as well. Which kind of music you enjoyed to listen and 
what are your book choices ?

Jazz.. Escpecially I have passion for classic jazz. Already I 
try to be a vocal for the lyrics and compositions that I wrote 
humbly. Of course I do like classical music as well. Barock is 
my favorite and I have little obsessions on this. 
I sort out like a select dinner.
For the books, I generally like reading books like Biography.
It helps being under the effect of people’s lives.

What do you think is it possible to push sculpture into 
appreciation of people in our country and even them to 
become more sensitive on this?

In fact I have made a research and a presentation to 
measure the reaction of people on Sculpture Art. I believe 
significance of Art steps forward against previous periods 
but I guess this requires more time. Because community 
sees the Sculpture Art as extra element and for that I 
don’t find it odd. So there are always material or spiritual 
difficulties for us. I guess this is disease of our world that 
spreads country to country. 
I hope for one, we become peaceful than in serene.

Which conceptions do you refer generally on your 
sculptures that you try to materialize?

Generally I try to transfer every emotion that each person 
experiences. 
Yes, I am a bit emotional person as well and therefore this 
makes my work easier on some parts.
For example I am walking on a road, what effects me there, 
which feeling emotion, in that atmosphere I transfer it 
through filtering in my thoughts.
Love, happiness, pain, excitement, fear..
These are my materials and of course music and Italy helps 
them as well.

What do you think about the persons even corporate 
perspective towards art , that live in a community 
together with their current conditions against changing 
developing system of people?

İ like studying many aspects of the art. As I said before, an 
artist must have word to tell about theatre and literature 
as well. How can she make references to the agenda, policy 
with other ways?

Like people look around we have to look twice but sadly not 
community I believe many artists cannot hold onto their 
agenda well. Art is not that just a part of concepts.
I have a lot more to tell in fact on this but let’s talk about 
something nice.
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PARI DUKOVIC

Pari Dukovic İstanbul doğumlu ve Yunan asıllıdır. Ona ilk 
kamerasını veren babası sayesinde fotoğrafla tanışmıştır. 
Pari, Rochester Institute of Technology (Rochester Teknoloji 
Enstitiüsü)’nde fotoğraf okumak için ABD'ye gider. Mezun 
olduktan sonra New York'a taşınır ve birkaç iş geliştirir. 

Şu anda Pari, New Yorker’da kadrolu fotoğrafçı. Çalışmaları 
Zürih’te Museum Haus Konstruktiv’te sergilendi ve ilk 
kişisel sergisini New York'ta Giacobetti Paul Galerisinde 
açtı. 2013 yılında Pari, Rafineri 29 tarafından, The British 
Journal of Photography (İngiliz Fotoğraf Dergisi)’nde izleyici 
fotoğrafçılarından biri olarak ve New York'taki en etkili 
yaratıcı gençlerden biri olarak yer aldı. Pari 2011 yılında da, 
PDN 30 fotoğrafçılar listesinin bir parçası oldu. Pari’nin 
çalışmaları The New Yorker, Vanity Fair, Zeit Magazine, GQ, Le 
Monde M Magazine, New York Magazine, The New York Times 
Magazine, Süddeutsche Zeitung Magazin, Wired, Rolling 
Stone, Time ve Esquire’da yer aldı. Stüdyosu New York'tadır.
 
Bir röportajınızda küçük yaşlardayken Ara Güler’in bir 
kitabından çok etkilendiğinizi söylemişsiniz, Ara Güler’in 
sizi halen etkilediğini söyleyebilir miyiz? Kendinize yakın 
bulduğunuz ve takip ettiğiniz fotoğraf sanatçıları var mı 
ve bu sanatçılar üretimlerinizi ne derece etkiliyor. ?

Ara Güler tabi olduğum ilk fotoğrafçılardan biridir. İstanbul'da 
doğup büyüdüm ve Ara Güler kesinlikle fotoğrafçılığa kendi 
işaretini koymuş biridir ve herkes onun çalışmalarını tanır.
Kendi sanatını yapmaya gelince, etkilenmek ve bilinçlenmek 
arasında bir fark olduğunu düşünüyorum. Kendi tarzınız olması 
demek bir konuda kendinize özgü bir yanıtınız olması demektir. 
Ben sürekli sanata bakıyorum ve bu sadece fotoğraf değil; 
heykel, resim, müzik ve performanslar. Tüm sanat formları 
birbirlerinden birşeyler ödünç alıyor. Fotoğrafçılık, bir anı 
yakalama ve bu durumun bir anlık taslağını görsel olarak 
oluşturma yeteneği olan bir sanat formudur. Bu çok güçlü 
bir araçtır. Şimdi genelde Francis Bacon gibi ressamlara 
bakıyorum. Yaptıklarına gerçekten hayranlık duyuyorum.
  
Halen Analog yöntemle fotoğraf çektiğinizi biliyoruz peki 
baskıları da analog yöntemle mi yapıyorsunuz, yoksa 
dijital bir müdehaleniz oluyor mu ? Teknik sürecinizden 
biraz bahseder misiniz ?

Bugün, dergilerde, online olarak ya da galerilerde gördüğünüz 
hemen hemen her görüntü bir düzeyde dijital manipülasyondan 
geçmiştir. Ben teknolojiyi karanlık odada yapacaklarıma 
ulaşmama yardımcı olması için kullanıyorum, ancak negatif 

dijitalleştirildikten sonra, dijital teknolojinin yardımıyla 
çok kontrollü olarak. Bence burada önemli olan, baskının 
sanat üretmenin kişinin görsel olarak ulaşmaya çalıştığı şeyi 
geliştirebilecek olan bir başka aşaması olduğudur.

Genellikle fotoğrafları başkaları ile seçmenin daha iyi 
olduğu söylenir. Hatta bazı sanatçıların bir arkadaşı ile 
birlikte çalıştığını duyuyoruz. Fotoğraflarınızı yaptıktan 
sonra herhangi bir yardım alıyor musunuz?

İşiniizi ve neye cevap verdiğinizi bilen bir kişi kesinlikle 
büyük çaplı bir işin seçim sürecinde size kesinlikle yardımcı 
olabilir. Ancak, kendi işimde çaba gösterdiğimi hissetmek 
ve çalışmayı benim bakış açımı en iyi yansıtacak görüntüleri 
seçecek şekilde düzenlemek istediğim için ilk ayırmayı kendim 
yapmayı tercih ederim. The New Yorker gibi yerlerde fotoğraf 
editörleri ile çok yakın çalışırım ve çalışmalarımı birçok yönden 
düzenlememe yardımcı olurlar. Örneğin, The New Yorker’daki 
görüntü yönetmeni Whitney Johnson, fotoğraflarımı farklı 
şekillerde geliştirmeme yardımcı olarak, benim büyük bir 
destekçim ve akıl hocam olmuştur.
 
Bir fotoğrafçıya şu soru sorulmuş: Neden fotoğraflarınızı 
bu kadar kontrastla çekiyorsunuz? O da şu cevabı vermiş: 
Çünkü hayatta çok fazla kontrast var. Kontrastın sizin 
fotoğraflarınızda da grafiksel etkisi olan bir anlamı var mı?
Benim için bu, ışık-gölge oyunundan farklı değil. Ressam 
Caravaggio bunun ustasıdır. Benim resimlerimde kontrast 
parlaktır ve mevcuttur çünkü konuyu seçerim ve görsel ritmi 
gördüğüm durumlarda çekerim. Kontrast veya ton derinliği 
bir fotoğrafa belirli bir tür enerji de getirebilir. Bana göre, bir 
fotoğrafın her bir elemanının duygu ile bir ilgisi olmalıdır ve ton, 
renk, karanlık veya aydınlıkla ilgili bir şeyler olabilir.

“Kiss Kiss, Shoot, Shoot (Öp Öp, Çek Çek)”  ve “Burlesque 
(Hiciv)” serileri bize Cindy Sherman'ın "Untitled Film 
Stills (Başlıksız Film Fotoğrafları)" ve Nan Goldin’in 
çalışmalarını hatırlatıyor. Belgesel fotoğrafçılığı için 
diğer serilerinizde diğer boyutları, daha fazla renk, detay 
ve çıplaklık görüyoruz. Bu çalışmalarınızda ilhamınız 
nedir?

Burlesque renkli fotoğrafçılıktaki ilk girişimimdir. Renkli çekime 
yaklaşık 3 yıl önce başladım ve elde ettiklerimle heyecanlandım. 
Renkli çalışmada siyah beyaz çalışmalarımdakine benzer 
bir heyecan getirebilecek bir unsur aradım. Öncelikle bana 
rengi haykıracak bir konu bulmak zorundaydım. Bir gece bir 
arkadaşım beni bir hiciv gösterisine götürdü. Gösterinin 

tiyatral yönü, makyajın güzelliği 
ve kıyafetler dikkatimi çekti. 
Bir sonraki gidişimde kameramı 
aldım ve fotoğraflar çektim. 
Gördüklerimden heyecanlandım 
çünkü bu güzel ve şiirsel renkler 
olan bir dünyaydı.
 
Defilelerde fotoğraf 
çektiğinizi biliyoruz. 
Belgesel fotoğrafçılığını 
moda fotoğrafçılığı ile 
karşılaştırabilir misiniz?

Bana göre hepsi aynıdır. Günün 
sonunda tepki gösterebileceğim 
iyi bir fotoğraf yapmak istereim. 
Modayı asla fotoğrafçılığın 
farklı bir türü olarak görmedim. 
Çok fazla güzellik ve fantezinin 
olduğu bir platform.

 
"Punk Kaos" adlı projenizden biraz bahseder misiniz?

Başlangıçta, New Yorker ile dergide çok sayfalı bir portföy 
olarak yayınlanan bir işbirliği idi. Metropolitan Müzesi 
punk kültürünün tarihi ve modada giyim üzerine bir gösteri 
planlıyordu. The New Yorker’a sunmak üzere MET’teki sergi 
ile ilgili beyin fırtınası yaparken, punk kültürünün moda 
unsurundan tamamen bağımsız bir punk hikayesi üzerinde 
çalışmak istedim.

Dünya çapındaki pek çok punk topluluk üzerinde araştırma 
yaptıktan sonra ve Human Rights Watch (İnsan Hakları Takibi) 
yardımıyla, uğrunda savaşmak gerçek bir nedeni olan Burma 
ve Endonezya merkezli birkaç punk topluluğa indirgedim. 
Uğrunda savaştıkları ve inandıkları önemli bir sebepleri 
olduğundan, gelişmekte olan ülkelerdeki punk topluluklar 
bir grup olarak en fazla bütünlüğe sahipler. Yangon, Jakarta 
ve Banda Aceh’te, birkaç punk topluluğun önemli üyeleri ile 
görüştüğüm ve belgelediğim iki hafta geçirdim.

Susan Sontag Başkalarının Acısına Bakmak isimli 
kitabında “Fotoğraf sanatı, mesleki eğitim ve deneyimle 
geçen yılların, eğitimsiz ve deneyimsiz kişiler karşısında 
aşılamaz bir üstünlük sağlamadığı tek büyük sanat 
dalıdır” diyor. Sizce de böyle mi,  bu konuda ne 
düşünüyorsunuz ?

Bence eğitim çok önemli. Oturmuş temellere sahip olmakla 
ilgisi var. Fotoğrafçılıkta insanların işinizi fark etmeleri için 
yetenek gerekir. Ancak, eğer yetenekli iseniz bu temelin 
üzerine deneyim ve azimli kişilik oturtulabilir. Eğitim sadece, 
zanaatinizi geliştirmek amacıyla uygulama yapmak ve 
deneyim kazanmak için bir platform/fırsat olabilir. Özellikle, 
profesyonel bir fotoğrafçı olarak kariyer yapmak isteyen biri 
için, gerçekleştirme ve spota getirme yeteneği ancak tecrübe 
ile yapılır. Bence, hayat boyunca birçok deneyimle kendimizi 
sürekli eğitiyoruz.
 
Son bir soru, fotoğrafçılıkla ilgilenen ve eğitim almak 
isteyenlere verebileceğiniz herhangi bir öneri var mı?

Fotoğrafçılık bir yaşam boyu bağlılık ve alışveriştir. Gerçekten 
tutkulu olduğunuz projelere odaklanmak anahtardır, ancak 
o zaman çalışmanın farklı bir görünümü olacaktır, çünkü bu 
görsel hikayeden alacağınız duygu kısmı olacaktır.
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Pari Dukovic was born in Istanbul and is of Greek descent. 
He was introduced to photography by his father, who gave 
him his first camera. Pari came to the United States to study 
photography at Rochester Institute of Technology. After 
graduating, he moved to New York City and developed several 
bodies of work.

Currently, Pari is the staff photographer at The New Yorker. 
His work has been exhibited at Museum Haus Konstruktiv in 
Zurich, and his first solo show was at Giacobetti Paul Gallery in 
New York. In 2013, Pari was listed as one of the photographers 
to watch in The British Journal of Photography and as one 
of the most influential young creatives in New York City by 
Refinery 29. Pari was also part of the PDN 30 photographers 
list in 2011.

Pari's work has appeared in The New Yorker, Vanity Fair, Zeit 
Magazine, GQ, Le Monde M Magazine, New York Magazine, 
The New York Times Magazine, Süddeutsche Zeitung 
Magazin, Wired, Rolling Stone, Time, and Esquire. His studio is 
in New York City.
 
One of your interview’s you have mentioned in the early 
age you influenced form Ara Güler’s one of the books. 
Do you think he is still an influence for you? Is there any 
photographer that you find closer to you and follow? How 
much do they effect you?

Ara Guler was one of the first photographers that I was 
exposed to. I was born and raised in Istanbul and he is certainly 
somebody who made his own mark in photography and 
everybody is very familiar with his body of work.

I think there is a difference between being influenced and 
informed when it comes to doing your own art.  Having your own 
style means having your unique response to a subject matter. 
I am constantly looking at art and that is not just photography; 
it is sculpture, painting, music and performances. All art forms 
borrow something from one and other. Photography is an art 
form that has the ability to capture a moment and create an 
instantaneous sketch of that situation visually. It is a very 
powerful tool. I am now mainly looking at painters such as 
Francis Bacon. I am truly fascinated by his work.
 
 
We know that you are still making Analog photography. 
We are wondering in printing process do you have any 
digital help? Can you talk about the process?

Today, almost every single image that we see in magazine, 
online or in gallery it has gone through a level of digital 
manipulation. I use technology to help me achieve what I would 
have done in the darkroom but with extended control with the 
help of digital technology after the negative has been digitized. 
I think what is essential here is that printing is also another 
stage of producing art that could enhance what somebody is 
trying to achieve visually.
 
Usually for selecting photographs they say it is better to 
make a selection with others. Even we are hearing some 
artists are working together with their companion. After 
making your photographies are you getting any help?

Someone who knows your work and what you respond to can 
definitely help you with a selection process of a big body of 
work. However, I prefer to do the first cut myself as there is a 
certain feel I am going for in my work and want to edit the work 
as a selection of images that translate my vision at its best. I 
work with photo editors very closely such as at The New Yorker 
and they help me edit my work in many ways. For example, the 
director of photography at The New Yorker, Whitney Johnson 
has been a great supporter and mentor since she has helped 
me develop my photography in different ways.
 
A Photographer have been asked once: Why are you taking 
your pictures this much contrast? He replies: Because Life is 
too much contrast. Is there any meaning of the contrast which 
even sometimes becomes a graphical effects in your pictures.
For me, it’s no different than chiaroscuro. The painter 
Caravaggio is the master of this. In my pictures contrast is 
vivid and present because I choose subject matter and shoot 
in situations where I see that visual rhythm. Contrast or tonal 
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depth could also bring a certain kind of energy to a photograph. 
For me every single element of a photograph has to do with 
emotion and that could be something about the tonality, the 
color, darkness and lightness.
 
“Kiss Kiss, Shoot, Shoot”  and “Burlesque” series reminds 
us Cindy Sherman’s “Untitled Film Stills” and  Nan Goldin’s 
work. In your other series for documantary photography. 
In your other series we see other dimensions, more 
colors, details and nudity. What is your inspirations for 
these Works?

Burlesque was my very first attempt in color photography. I 
started shooting color about 3 years ago and felt passionate 
about what I was getting. I was looking for an element in color 
work that could bring a similar excitement like in my bw work. 
First I had to find a subject matter that screamed color to me. 
One night a friend of mine took me a to a burlesque show. The 
theatrical aspect of the show, the beauty of the make up and 
clothes strike my attention. Next time I went, I grabbed my 
camera and took pictures. I was thrilled with what I was seeing 
because it was a world where there were such beautiful and 
poetic colors.

 We know that you are making photos in Fashion Shows. 
Can you compare documentary photography  with 
fashion photography?

To me it is all the same. At the end of day I want to do a good 
photograph that I respond to. I never saw fashion as a different 
kind of photography. It’s a platform where there is so much 
beauty and fantasy.
 
Can you talk about “Punk Chaos” Project?

It was originally a collaboration with The New Yorker that 
was published as a multipage portfolio in the magazine. The 
Metropolitan Museum had planned a show on the history of 
punk culture and clothing in fashion. When I was brainstorming 
ideas in relation to the exhibition at The MET to present to The 
New Yorker I wanted to work on a punk story that was totally 
independent from the fashion element of the punk culture.
After researching worldwide many punk communities and 
with the help of Human Rights Watch, I narrowed it down to a 
few punk communities based in Burma and Indonesia that had 
a real cause that they were fighting for. Punk communities in 
developing countries had the most integrity as a group since 
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they had a significant cause they believed in that they wanted 
to fight for.I spent two weeks traveling in Yangon, Jakarta 
and Banda Aceh meeting and documenting key members of 
several punk communities.
 
Susan Sontag wrote in her book “Regarding the pain of 
others” : The art of Photograph, is the one big art which 
doesn’t give any priviliege to the ones who spends years 
to have Professional education and experience, when you 
compare with not educated and and unexperienced ones. 
What do you think about that?

I think education is very important. It has to do with having a 
well rounded foundation. In photography first you need talent 
for people to notice your work. However, if you are talented it 
is experience and a driven personality that could build on that 
foundation. Education could simply be a platform/opportunity 
to practice and gain experience to refine your craft. Especially, 
if somebody wants to pursue a career as a professional 
photographer the ability to execute and deliver on the spot 
is something that only comes with experience. I think we are 
constantly educating ourselves throughout many experiences 
in our life.

 As a Final question is there any suggestions you can give 
to the people who is interested about photography and 
want to get the education.

Photography is a life long commitment and exchange. It is key 
to focus on projects that you are truly passionate about only 
then the work will have a different view because it would be 
your take and emotion part of that visual story.
 
 

 

Pari Dukovic 
917 664 9901

paridukovic.com
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SABİHA TANSUĞ

50 yıldır kendini Anadolu giyim 
kültürüne adayan, Adadolu kadar  
kocaman bir yüreğe sahip kadın;
Sabiha TANSUĞ…
Mecidiyeköy’de, Ortaklar Caddesi'nin hemen başında 
sekiz katlı bir apartman. 7. katına geldiğimde, mavi gözlü, 
sarışın, şık giyimli, zarif  ve gözleri konuşan güzel bir kadınla 
karşılaştım, Sabiha Tansuğ. Geçtiğimiz günlerde sohbet 
etmek için aramıştım. Beni  Mecidiyeköy’deki apartman 
dairesinde oluşturduğu müzeye davet edince, önce 
inanamadım; sonra hayli utandım.

Anadolu coğrafyasını ezbere bilen ve yaşayarak öğrendim 
diye övünen ben, burnumun dibindeki, işyerimin iki sokak 
ötesindeki müzeden habersizmişim. Çok utandım çok.  
Sabiha hanımın her bir konu başlığı uzun uzun anlatılası bir 
hikaye, bir roman, bir film, bir belgesel…

Onu  kimimiz babasından aldığı harçlıklardan, kimimiz de 
"yazı - tura" iddialarından anımsayacaktır. Çünkü Tansuğ, 
70'li yıllara damgasını vuran madeni 50 kuruşların arka 
yüzündeki geleneksel, düğün başlıklı "Ankaralı gelin"... 
Tansuğ bugün, sarı saçları, mavi gözleri ile hala çok güzel…
Ben bu yazıda Sabiha hanımdan küçük konu başlıklarıyla, 
onun bu ülkeye adanmış  yüreğinden  ve kültür yolculuğundan 
söz etmek istiyorum.

Kırklı yıllarda, batı Trakya’nın Gümülcine şehrinden sabahın 
erken saatlerinde, at arabasına doldurulmuş birkaç parça 
eşya ile doğduğu topraklardan temelli kopup gelen bir 
ailenin, Balkanlar'ın,   suyundan mıdır bilinmez! mavi 
gözlü bir başka sarışını Sabiha hanım… Akıcı konuşması, 
muhteşem Türkçesi ile zarif  bir saraylı hanımefendinin 
güzel sözlerini ve sohbetini bölmek imkansız… bu nedenle 
tek bir uzun cümle ile başlamak istedim; 

Yöresel giysilere olan ilginiz, koleksiyonculuğunuz, Nuri 
İyem den aldığınız resim dersleriniz ve pek çok konu 
başlığınız var, hiç birinde  ben araya girmeden, masalsı 
anlatışınızla siz devam etseniz!

Dedem Recep Ağa’nın haremlik selamlık konağında, dayılar, 
yengeler, teyzeler… hep birlikte oturuyorduk. Sayısız 
meyvenin, envai çeşit çiçeklerin açtığı bir bahçedeydi 
konak. Babam memur bir aileden, annem tüccar bir ağa 
kızı. Her ikisi de Osmanlıca eğitim almışlar. Babam Üsküdar 
medresesinde eğitim görmüş. İngilizlerin İstanbul’u işgal 
ettiği dönemde, tifo salgını başlamasıyla Batı Trakya 
ya dönmüş. Harf devriminden sonra, Türkiye’den gelen 
alfabe kartonlarından Türkçe’yi hemen öğrenmiş. Annem 
ve babam aydın insanlar, hemen bir ekip kurup; köy ve 
kasabalarda gönüllü eğitmenlik yapmışlar. Babam daha 
sonraları köy öğretmeni olmuş.

41’li yılların başında ayrıldık Gümülcine’den. Dallarında 
şarkı söylediğim, çatalına ev yaptığım kayısı ağacımdan, 
sokağımızdan, bahçemizden ayrılıyor olmak beni hayli 
etkilemişti. Çocuk yaşımda, göç yolculuğuna çıkarken 
diktiğim torbaya, çiçek tohumlarını koyduğumu çok net 
hatırlıyorum.

Yolculuğun sonunda, Meriç kıyılarına geldik. Bizimle birlikte 
yola çıkan diğerlerinin arabalarında, eşyaları dışında; 
tavukları, köpekleri bile vardı.  Meriç’in karşı kıyısından gelen 
Türk kayıkları içinde bir Türk askerinin yardımıyla  hepimizi 
karşı kıyıya taşıdılar. İlk durağımız Manisa oldu. Ardından 
İzmir çevresindeki pek çok yerde yaşadık. Eğitimime izmir 
‘de başladım. Ardından Enstitüye devam ettim. Ağabeyim 
ise Manisa da parasız yatılıda öğrenime başladı. Güç 
koşullarda yaşam sürdürüyorduk. Daha sonra Göztepe 

kız enstitüsüne devam etmeye başladım. Okullar tatil 
olduğunda, incir ve tütün mağazalarında çalıştım. Beni hiç 
de mutlu etmeyen bu çalışmaların ardından Kemeraltı’ndaki 
dükkanlara bebek elbiseleri dikmeye başladım.  Ağabeyim 
1951 yılında Güzel sanatlar akademisi resim bölümünü 
kazandı, fakat eş dost, “aç kalırsın, para kazanacağın bir 
iş seç” deyince, ertesi yıl  eczacılık fakültesine başladı. Bu 
defa da İstanbul’a göçmüştük. Fatih'te kiralık bir ev tutuldu 
ve birlikte yaşamaya başladık. Fırsat buldukça İstanbul’un 
müzelerini ve camilerini geziyorduk.

Yöresel giysilerle tanışmam: İlkokul birinci sınıfta, 23 
Nisan'da bir 'eğribaş' giydirdi annem. (Eğribaş, Milas’da 
yöreye özgü kadıların giydiği bir başlık)Bu, yöresel 
giysilere duyduğum ilgi, sevgi ve merakın temeli oldu. 
Göztepe Kız Sanat Enstitüsü'nün en güzel giyinen 
kızlarındandım. Şapkalar yapıp satardım. Kemeraltı'nda 
satılan taş kuklalara elbise dikerdim. Anadolu giysilerinden 
esinlenirdim. 

Koleksiyon Maceram: 1965'te gazeteci Haluk Tansuğ'la 
evlendim. Bir tatilimizde  Bodrum'a giderken otobüsümüz 
Milas'ta bozuldu. Tamiratı beklerken çevreyi dolaşıyordum. 
Birinci sınıfta giyip unutamadığım eğribaşla karşılaşmaz 
mıyım? Büyülenme yaşadım. 35 liraya aldım. Değişik 
yörelerde gördüğüm başlıkları hatırladım, 'Niye 
biriktirmiyorum?' dedim. Ve işte hayatımı adadım.
 
Bu arada Heykeltraş Lerzan Bengisu 'yun İstanbulda 
kurduğu Rekreasyon derneğinde  Nuri İyem’den resim 
dersleri aldım. Ekonomik anlamda rahatlamaya başladığım 
yıllardı… çünkü;  Beyoğlu’nun ünlü terzisi Lütfiye Arıbal’ın 
yanında çalışıyordum. Ardından Caddebostan’daki seçkin 
ailelerin dikişlerini dikmeye başlamıştım. Eşimin ticarete de 
başlamasıyla ilk arabamızı alıp arabayla yurtdışına çıktık… 
Viyana; saraylar, müzeler, kahvehaneler… ardından, Paris, 
Kostüm Müzeleri, Musee de I’Homme, Louvre’u gezme, 
Londra’da British Museum,Romanya’da krallık döneminde 
kurulan köy müzesi, Macaristan’ın açıkhava köy müzelerini  
dolaşmak beni inanılmaz derecede etkiledi…
 
Bu etkilenmenin ardından, bin bir çeşit kadın el sanatı içinde, 
sadece oyaları bile ele alsak; bunların her biri Anadolu 
kültürünün elçileri gibidir. Bu nedenle eşimle birlikte, 
kırk yıl boyunca  Anadolu’dan obje topladık. Yüzlerce, 
binlerce çeşit obje var. Her birinde bin emek, envai renk 
ve muhteşem bir hikaye var. Bu birikimi gelecek kuşaklara 
bırakmak istiyorum. Bunun için 'Türklerde Çiçek Sevgisi ve 
Sümbülname', 'Türkmen Giyimi' ve 'Anadolu Giyim Kültürü' 
adlı iki kitap, 200'den fazla yazdığım makaleler. Bunun 
yanında yayınlanmamış  kitaplarım hazır bekliyor. Yurtiçi 
ve yurtdışı katıldığım uluslararası sempozyumlar, Dış işleri 
Kültür Bakanlığının katkılarıyla yurtdışı sergilerim ve bu 
etkinlerin kataloglarındaki yayınlarım ve daha bir çoğu. Biz 
kaybediyoruz. Müzeler olmazsa geleceğe ne bırakacağız? 
Bunun önemini bilen ülkeler sadece kendi kültürlerini değil 
dünya kültürlerini kendi müzelerinde sergiliyorlar. 

Müze Fikri ve Piyer Loti Kahvesi: 1963'teki Avrupa gezim 
çok önemli. O ülkelerde gördüğüm kostüm müzeleri çok 
ilgimi çekti. 'Tek bir Anadolu köyü kocaman müze olur' diye 
düşündüm. Viyana ve Paris'te gördüğüm kafelerde de aklım 
kaldı. Ülkeme döndüm. Mayıs 1964'te Piyer Loti kahvesini 
yeniden geleneğe uygun olarak restore edip açtım. Çok 
tutuldu, sevildi, hâlâ unutulmadı. 1964 İstanbul'u akın etti. 
Yer bulabilmek için günler önce randevu alınırdı. 

Paradaki Fotoğrafım: 1968'de Galatasaray Yapı Kredi 
Bankası'nda 'Anadolu Kadın Başlıkları' sergisi açtım. O 
zamanki Darphane Müdürü Sait Tanaçan, "Bu başlıklardan 
biriyle fotoğrafınızı alıp madeni paralarımızdan birine 
basmak istiyorum. İzin verir misiniz?" dedi. Çok sevineceğimi 
söyledim. 'Ankara gelin başlığı'yla fotoğrafım çekildi. 
'Karşılığında hiçbir talebim olmayacağına' ilişkin kâğıt da 
imzaladım. Üç yıl geçti. O sergiyi önce Japonya'ya,(EXPO 
1970) sonra Paris'e götürdüm. Paris'teyken kayınvalidem 
resmimin madeni 50 kuruşluk üzerine basılıp piyasaya 

çıkarıldığını söyledi. Birkaç gün sonra da bir 50 kuruşluğu 
mektupla gönderdi. Çok heyecanlandım. Kanatlanıp 
uçuverecektim sanki. Böyle bir şey dünyada ilkti. En 
sevindiğim olay, sanırım buydu... 

En Büyük Üzüntüm: En üzüldüğüm şey, koleksiyonumun 
müzeye dönüştürülmemesi olmuştu, bu muazzam 
birikimden kimsenin haberdar olmayışı, bu kültürü 
dünyaya tanıtamamak, sosyolojik ve antropolojik 
çalışmalara kaynaklık edecek bu hazinenin gün ışığına 
çıkamayışı... Bundan büyük üzüntü mü olur? Çocuğu 
dünyaya getiriyorsun ama ona dünyayı göstermiyorsun! 
Hareket noktam buydu; Neyse, bugün geldiğimiz noktada 
benim derdim birikimlerimin gelecek kuşaklara kalması. 
“Türkler'de çiçek sevgisi ve sümbülname”, " Türkmen Giyimi”  
"Anadolu Giyim Kültürü" adlı kitaplarımla dergilerde çıkan 
yazılarımın dışında baş giyiminden, üst ve ayak giyimine 
bütün birikimlerimi insanlarla buluşturmak istedim ve 
Mecidiyeköy Ortaklar Caddesi'nde, uzun yıllar oturduğum 
daireyi boşaltarak kira evine çıktım. Burayı da dostlarımın 
el vermeleriyle ayrıca yakın arkadaşım Sezen Aksu’nun 
mimar arkadaşının son derece yetkin çalışmasıyla müzeye 
dönüştürdüm. Ve inanılmaz mutluyum. Müzede Anadolu 
halk giyim kuşamına ait tüm giysiler, yöresel özellikleri 
de aktarılarak izleyenlere anlatılıyor, yabancı turistlerde 
müzemize ayrı bir ilgi gösteriyor...

"Babam bana tuttuğun altın olsun 
kızım derdi. Altın gibi yaşayacaksın 
derdi. Gerçekten de ben altın 
oldum. Çok zorluklar yaşadım. Ama 
bunca yıl hep kendi çabamla yol 
aldım. Kimseden miras kalmadı 
bana, eşlerimden de. Bu göçmen 
kızı, hiç koca ekmeği yemedi."
Ünlü halkbilimcimiz Pertev Naili Boratav adına düzenlenen 
“Halk Bilimleri Ödülü” de dahil olmak üzere sayısız ödül 
alan, bir o kadar sergiler açan, yazılar, makaleler, kitaplar, 
resimler… sonsuz bir üretim, sonsuz bir heyecan ve azim…
Gerçekleştirilecek sayısız projesi olan Anadolu yürekli 
kadın Sabiha Tansuğ için yazdıklarım,  emin olun kocaman 
bir kitaptan tek bir sayfa  alıntı gibi…
Bu yazıyı okuma fırsatı bulan herkesin, ortaklar 
caddesindeki, Sabiha TANSUĞ müzesini görmesi 
gerek. Üzerine bir de sohbet etme imkanı yakalanırsa, 
o gün hayat size bir armağan vermiş demektir. Bu şansı 
yakalayabilmeniz temennisi ile saygıdeğer saraylı 
hanımefendiye şahsım ve Box in a Box İdea okuyucuları 
adına sonsuz saygılar ve teşekkürler…

Perihan Yücel
perihan.yucel@denizbank.com
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Sabiha TANSUĞ; the woman who 
devoted herself to Anatolian 
clothing culture and having a big 
heart...
An eight floor apartment at the beginning of Ortaklar 
Caddesi in Mecidiyeköy. When I arrived to 7th floor, I faced 
with a beautiful woman with blue eyes, blonde, smart 
clothed and eyes with expressions... I phoned her a few 
days ago for having a talk. When she invited me to her 
flat in Mecidiyeköy used as a museum, I cannot believe it 
but I was really ashamed then. I am the one bragging that 
I know the Anatolian geography and I know it by living, but 
I am unaware of the museum two streets away from my 
business, just right in front of my eyes. I am really ashamed.

Each title of Mrs. Sabiha is a story, a novel, a movie, 
a documentary to be long told…  Some of us would 
remember her from the allowances that are taken from 
fathers, some of them from “toss-up” bets.

Because Tansuğ is the “Bride from Ankara” traditional 
wedding theme, at the back of 50 kuruş coin that left a mark 
in 70s… Today Tansuğ is still beautiful with her blonde hair, 
blue eyes… I would like to mention about Mrs. Sabiha, her 
heart that she devoted for this country and cultural journey 
with small titles.

In 1940s, she is a line of a family, who left the land for good in 
which she was born, with a few pieces of stuff on a carriage, 
early in the morning from Komotini of western Thrace, it 
is unknown whether it is the water of Balkans or not! Mrs. 
Sabiha another blonde with blue eyes… It is impossible to 
interrupt the words and her nice talk of a neat lady from 
palace with her perfect Turkish and fluent speaking… 
Therefore I wanted to begin with single long sentence;

You have interest in the regional cloths, collectionist, art 
lessons from Nuri İyem and many titles, would you please 
continue with your epic telling, without me interrupting!
 
We were living in the mansion of grandfather Recep Aga 
with uncles, sister in laws, aunts… That mansion was 
located in a garden in which numerous fruit and various 
flowers were blloming. My father was coming from a civil 
servant family; my mother is a daughter of trader Aga. 
They are both trained in Ottoman. My father was educated 
in Uskudar Madrasa. In the time English occupied Istanbul, 
she returned to the wester Thrace upon the break out of 
typhoid epidemic. After the Alphabet revolution, she has 
learnt Turkish from the alphabet cardboards that come 
from Turkey. My mother and father are intellectual people, 
promptly they teamed up a group; and became voluntary 
trainers in towns and villages. My father then became a 
village teacher.

We have left Komotini in the beginning of 1940s. It was 
really affected me that I was leaving our garden, street my 
apricot tree that I built home on one of its branch, singed a 
song on it. I clearly remember that I placed seeds in a bag I 
sew while going for migration journey at my childhood ages.

At the end of the journey, we have arrived to the shores of 
Maritza. In the carriages of others, who were accompanying 
us, they had chickens even dogs among other stuff. They 
carried all of us to the opposite shore with the help of a 
Turkish soldier in one of the Turkish boats that come from 
the opposite shore of the Maritza. Our first stop was 
Manisa. Then we lived in many places around İzmir. I started 

my education in İzmir. Then I continued to Institute. My 
brother started his education in the free boarding school in 
Manisa. We were maintaining our lives in tough conditions. 
Then, I started continuing my education in Göztepe girls’ 
institute. When in holidays, I worked in figs and tobacco 
stores. After these works, that never made me happy, I 
started sewing baby clothes for the stores in Kemeraltı.

My brother was invited to the Fine Arts Academy in 1951, 
but when acquaintance said “pick a job that you can earn 
money, you will starve”, next year he started in Faculty of 
Pharmacy. This time, we had migrated to Istanbul. A house 
in Fatih is rented and we started living together. We were 
visiting the museums and mosques of Istanbul when we 
had a chance. 

My first meeting with the regional clothes: In first grade 
of primary schools, my mother had me wear “eğribaş” in 
23 April. (Eğribaş is a hood that women wear regional for 
Maritza) This became the foundation of my interest, love 
and curiosity in regional cloths. I was one of the most 
beautiful dressing girls in Göztepe girl Art Institute. I was 
sewing and selling hats. I was sewing dresses for the stone 
puppets that are sold in Kemeraltı. I was inspired from 
Anatolian apparels. 

My Collection Adventure : I married journalist Haluk 
Tansuğ in 1965. In one of our holidays, while going to 
Bodrum, our bus has failed in Maritza. While waiting it to 
be repaired, I walked around. I saw the eğribaş that I wore 
and never forgot in first grade. I was amazed. I bought it 
for 35 Lira. I remembered the hoods that I saw in different 
regions, I said “Why don’t I collect them?”. And there it is, I 
devoted my whole life.

By the way I had Art courses from Nuri İyem in the 
Recreation organization in Istanbul founded by sculpture 
Lerzan Bengisu. They were the years I was getting 
comfortable economically… because; I was working with 
the Lütfiye Arıbal who was a famous tailor in Beyoğlu. Then 
I started sewing for the elite families in Caddebostan. As 
my husband involved in trade, we purchased our first car 
and went abroad. Vienna; palaces, museums, cafeterias… 
then visiting Paris, costume museums, Musee de l’homme, 
Louvre after that seeing British museum in London, village 
museum which is founded in Romania in Kingdom age, open 
air village museum in Hungary have incredibly impressed 
me…

After this impression, they are all like envoys of Anatolian 
culture even only we approach to laces within thousand 
type of women hand arts. Therefore, we have gathered 
objects from Anatolia together with my husband for forty 
years. There hundred, thousands of objects. Each of them 
has thousand work, various colors and magnificent story.

I am willing to pass this collection future generations. 
For this, I have written more than 200 articles and two 
books called “Türklerde Çiçek Sevgisi ve Sümbülname', 
'Türkmen Giyimi' ve ' Anadolu Giyim Kültürü”. Also there 
are my prepared books which are not yet published. And 
many more including symposiums that I participated 
nationally and internationally, my overseas exhibitions 
with participation of Ministry of Culture Foreign Affairs 
and my publication including these activities.

We are losing. If there is no museum, what shall we leave 
for future?. Countries that aware of the importance of this, 
they exhibit not only their cultures but also world cultures 
in their museums.

Museum Idea and Pierre Loti café:  My Europe Journey 
in 1963 is very important. Costume museums that I saw in 

those countries attracted my very attention. I thought that 
“Even single Anatolian village may become a very large 
museum”. My mind was still into cafes that I saw in Vienne 
and Paris. I returned to my country. I reopened Pierre Loti 
café by restoring according to tradition in May 1964. It was 
interested, loved and still not forgotten. Istanbul of 1964 
have raided there. To find a vacant spot, they were making 
reservation days ago.

My Photo On The Money: I have opened the exhibition 
“Anatolian Women Hoods” in Galatasaray Bank of Yapı 
Kredi in 1968. Manager of the Mint in these times Sait 
Tanaçan said “I would like to take your photo with one of 
these hoods and print on one of our coins. Would you let 
me?” I said that I would be glad. My picture with Ankara 
bride hood was taken. I signed on a paper that I would have 
no demands as a compensation. Three years had passed. 
I took that exhibition to Japan, (EXPO 1970) then to Paris. 
While I was in Paris, my mother in law said that my picture 
was printed on 50 Kuruş coin and introduced in the market. 
After a few days, she sent a 50 Kuruş coin with envelope. 
I was very excited. I was lying develop wings and fly. 
Something like this was first in the world. I guess that was 
the event that I had been happy most...

My Deepest Sorrow: What I became most sad is not the 
converted of my collection into museum, not being this 
enormous collection known by anyone, not being able to 
introduce this culture to the world, not taking this treasure 
to day light which may be source for sociological and 
anthropological studies… Is there any bigger sorrow? You 
bring a child into world, but you do not show it the world! 
This was my movement point;

Anyway, my concern here today is to leave my collection 
to future generations. I wanted to introduce all collections 
from hoods to top and foot wears to people excluding my 
articles that are published in magazine with my books 
called “Türklerde çiçek sevgisi ve sümbülname”,” Türkmen 
Giyimi”  Anadolu Giyim Kültürü” and I left the house in 
Mecidiyeköy Ortaklar street that I have lived for many 
years in and moved to a rental. I also converted here into 
museum with help of my friends also with efficient work of 
architecture a friend of Sezen Aksu. And now I am perfectly 
happy. In museum it is told about All apparel belongs to 
Anatolian public clothes, by including regional properties 
to viewers, also foreign tourists are interested in our 
museum.

"My father told me, whatever you 
hold, becomes gold. He said that 
you will live like a gold. I really 
became gold as well. I had many 
difficulties. But all these years I 
went forward only with my own 
efforts. I had received heritage 
from no one, even my husbands. 
This, daughter of immigrant, has 
never eaten the big bread."
She received a numerous awards including “Public 
Sciences Award” organized in the name of our famous 
Folklorist Pertev Naili Boratav, she introduced also many 
exhibitions, writings, articles, books, pictures… endless 
production, endless excitement and effort… My writings 
for Sabiha Tansuğ who is a woman of brave heart and has 
also endless projects to actualize, be sure it is like quote 
from a page of very large book.

It is also necessary for whoever had a chance to read this 
article, to see Sabiha TANSUĞ museum in Ortaklar Street. 
If any chance it gets an opportunity to have a chat, that 
day is meant as a present given by life itself.

I hope you get this chance and I have endless respect and 
thanks in the name of me and readers of Box in a Box Idea 
to honorable lady of palace.
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Frame, fonksiyonelliğe önem veren yöneticilere 
hitap ediyor. Kişiselleştirilmiş mekanlar yaratılmasına 
olanak tanıyan opsiyonel parçalara ve renk 
kombinasyonlarına sahip Frame’in fonksiyonel 
üniteleri, grafik açıdan çerçevelenmiş hissi veren 
tasarımıyla dikkat çekiyor.

Metali masif ahşabın sıcaklığı 
ve doğallığıyla birleştirdik.


