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

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

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

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

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

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

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

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

production and high engineering skills of Ersa, which has

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

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

the biggest social platform to bring the designers together

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

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

self-development of the students and has created an area

where the artist can express themselves. Bringing together

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

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

design library of Turkey in the field of art and culture.
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GİZEM KUZU
instagram.com/gimezkuzu

1989’da İstanbul doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel

Born in İstanbul in 1989. Student in Dokuz Eylül Univer-

gazete ve online dergilerde sinema ve edebiyat üzerine

has written articles in several local newspapers and online

Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünde öğrenci. Çeşitli yerel
yazılar yazdı ama resim yapmaya geri döndü. ‘Postcard from
Turkey to world’ adlı proje kapsamında kendi tasarladığı
kartpostalları dünyanın her şehrine gönderiyor.

MELTEM ŞAHİN
behance.net/melturksudcab

painting. Within the project named ‘Postcard from Turkey
to world’, she is sending her self-designed postcards to
every city in the world.

Born in 1989 in Marmaris. She has drawn editorial illustra-

Bant Mag gibi dergilere editoryal illustrasyonlar çizdi. Can

graduating from Bilkent University Department of Graphic

Tasarım bölümünden mezun olduktan sonra Sabitfikir,

basıldı,üçüncüsü de yolda. Fulbright bursuyla gittiği Maryland Institute College of Art’da illüstrasyon üzerine master
yapmakta.

instagram.com/cnstzn

magazines on cinema and literature, however, returned to

1989 yılında Marmaris’te doğdu. Bilkent Universitesi Grafik

Çocuk Yayınların’dan illüstrasyonlarını hazırladığı 2 kitabı

CANSU TÜZAN

sity Faculty of Fine Arts Department of Sculpture. She

tions for such magazines as Bant Mag and Sabitfikir after

Design. Her second book from Can Çocuk Publishing, for
which she had prepared illustrations, was printed. She is

currently doing her master’s degree on illustration in Maryland Institute College of Art, to which she has gone with
Fulbright scholarship.

1991 yılında Çanakkale’de doğdu. lisans eğitimini Uludağ

Born in 1991 in Çanakkale. Having completed her under-

ladı. Poznań Adam Mickiewicz Üniversitesi Sanat Tarihi

Economics and Art History. She attended Erasmus Student

Üniversitesi İktisat ve Sanat Tarihi bölümlerinde tamambölümünde Erasmus Öğrenci Değişim Programına katıldı
ve altı ay Polonya’da bulundu. Justina Blakeney’in yaptığı

‘’Çiçek Yüzler’’ tasarımları ile karşılaştı ve ondan esinlenerek
çalışmalar yapmaya başladı.

graduate education in Uludağ University Departments of

Exchange Program in Poznań Adam Mickiewicz University Department of Art History and stayed six months in

Poland. Then she met with “Flower Faces” design of Justina
Blakeney, which inspired her to begin to do her works.
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SANAL’DA
ÖNE
ÇIKANLAR
The Outstandings on the Virtual

LORRAİNE LOOTS
“Karıncalar için kartpostallar” adını verdiği projesi ile

KYLLI SPARRE

bir minyatür kartpostal hazırlıyor. Cape Town merkezli

Sony World Photography Awards 2014 fotoğraf yarışma-

detay içeriyor.

Sparre doğanın ortasında kendi portrelerini çekiyor. Çeşitli

Lorraine Loots 2013’ün başından bu yana her gün yeni

sanatçının çizimleri ne kadar küçük olsa da, bir o kadar da

//

sının kazananlarından biri olan Hollandalı fotoğrafçı Kylli
dijital düzenlemeler de kullanan Kylli’nin fotoğrafları bir
rüya gibi gerçek dışı izler taşıyor.

With the project “Postcards for Ants”, as named by her,

//

postcard each passing day since the beginning of 2013. No

One of the winners of Sony World Photography Awards

are, they encompass as many details as that.

portrait photos in the middle of nature. Using the various

Lorraine Loots has been preparing a new miniature

matter how small the drawings of Cape Town-based artist

www.lorraineloots.com

2014 contest, Kylli Sparre, a Dutch photographer, takes selfdigital editing tehcniques, Kylli’s photos exhibit unreal
traces as a dream.

www.sparrek.org
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Tatsuo SuzukI

JIM DARLING
Ressam Jim Darling Boeing 757’nin penceresinden gördüklerini resmetmiş. Gece ve gündüzü, gökyüzünü ve yeryü-

Tokyo caddelerini adım adım fotoğraflayan Suziki, sokak

fotoğrafçılığına farklı bir anlam katıyor. Farklı bir gözlem

gücüne sahip olan Japon fotoğrafçı, şehrin kaotik havasını

binlerce kilometre uzaktaki insanlara yansıtmayı başarıyor.

zünü, kent ışıklarını, denizi ve uçağın kanadını Darling’in

//

müz bu bakış açısını resim serisi olarak görmek gerçekten

Shooting the streets of Tokyo step by step, Suziki add a

resimlerinde görebilirsiniz. Fotoğraflarda sıkça gördüğüetkileyici.
//

Painter Jim Darling has painted what he saw through the

window of a Boeing 757. You can see the night and day, the
sky and the earth, the city lights, the sea and the plane’s

wing in his paintings. It is very impressive this point of view
that we frequently see in the photos as a series of paintings.
www.cargocollective.com/jimdarling

different meaning to street photography. Having a different observation power, Japanese photographer manages

to reflect the chaotic atmosphere of the city to the people
thousands of miles away.

www.justatoy.pixyblog.com

CENK
TANER
“Ne zaman
gitti tren?”
“When did the
train leave?”

tuğçe asya Yaldız
asyatugceyaldiz@gmail.com

Merhabalar, uzun süredir dilimize dolanan bir soruyla başlamak istiyoruz aslında.
Muhabbete ve yolculuğa tam ortasından dahil olmak gerekirse:
Ne zaman gitti tren?

Güzel sormuşsun (gülüyor...) Şimdi herkesin kendi treni var manevi olarak. Batı anlayışını
düşünürsek hayat bir yolculuk sonuç itibariyle. Batılılar böyle düşünüyor; Doğulular olaya

biraz daha döngüsel bakıyor. Onların treni biraz daha döngüsel gidiyor. Herkesin treni olduğundan bir süre sonra herkes kendi trenini kaçırmış hissediyor. Özellikle bizim ülkemizde

bunu daha çok hissedersin. Haydarpaşa’ya gidiyorsun, tren kalmamış oluyor. Sonra hızlı tren

diye bir icat çıkarıyorlar. Hızlandırma; yok etme. O da orda romantik bir fikir olarak duruyor.
Bir tren fikri var orda. Vagonlar var. Vagonların rüyası dolmak her zaman. Biz şarkıda da söy-

lemiştik bunu. Çok kötümser bir soru da değil bu. “Ne zaman gitti tren?” de inceden bir dalga
geçmek de var. Hani gitmişse de gitmiştir ne yapalım yani de var orda. Çok da üzülmeyin

yeni trenler her zaman geliyor aslında. O yeni trene ayak uydurmakla ilgili hayatın içindekiler.
Trenler her zaman var. Gitmek için yapılmış çünkü. Sana kalmış; yakalarsın ya da yakalaİllustrasyonlar // Illustrations
eZgİ BeYa Zıt
Fotoğraflar // Photos
engİn gÜneYsu

mazsın. Bizim şarkılarımızda yolculuk teması çok vardır. Yolculuk bitti diye bir şarkımız var
mesela. Onda da aslında bir yolculuk biter yenisi başlar anlayışı var. Gezegende böyledir.

İnsan gezegeni kendisiyle sınırlı sandığı için öyle bir şey olmuyor ama sakin olmakta fayda

var. Ne zaman gitti tren dersen, tren yoksa vapur var derim. Yeter ki arabaya binme, biz toplu
taşımadan yanayız... Daha çok insan tanırsın, daha güzel.

İçinden tren geçen şarkılar çalarken, hazır trenlerden de

bahsederken; gerçek anlamda tren yolculuklarının sizin için ne ifade
ettiğini soralım istiyorum.

Tren tabii diğerlerinden çok daha değişik bir taşıt. Romantik bir

tarafı var bir kere. Hani eskiden daha zevkliydi bence tren yolcu-

lukları çünkü restoran, bar kısmı vardı. O zaman iyi oluyordu; gidiyordun orda biranı içiyordun. Eş dost binersin, kompartıman kapar
gidersin falan. Romantik bir ortamı vardır. Araba biricikliği yoktur.

Demiryolu her zaman özeldir. Bizim için de ayrı bir yeri var. Ben de
yıllarca seyahat ettim. İzmit İstanbul arası gidip geldim. Bazen çok
kalabalık olur; çok şikayet edersin ama tren daha halktır, halkçıdır.
İnsanlara yakın durduğun bir enstrümandır. Bir enstrüman olarak
da görüyorum ben onu. Doğrusu orda tek araba bireyciliği yok-

tur, taksi bireyciliği yoktur. Hani vapurla kıyaslanır da vapurla bir
kardeşliği vardır. Uçak öyle değil mesela. Vapur ve tren ayrı yerde

duruyor benim için. Dünyada da böyle. Ben Japonları çok severim.

Sadece Japon değil de Asya kültürünü. Orda da tren hep önemlidir.
Dolayısıyla halkçı olan her şey sıcak tınlar. Elitist bir tavrı yoktur.
Hızlı treni falan ayırıyorum tabii.
Bindiniz mi hiç yeni trene?
Hayır, reddettik. Bir konser için binip gelir misiniz dediler, hayır dedik.
Trenin hızlısı olmaz, doğasına aykırı. Sen etrafı seyretmedikten sonra,
6
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düzenliydi dersen daha sakindi diyebilirim. Şimdi o kadar
sakin değil ama ben de o kadar sakinlik taraftarı bir adam

değilim belli konularda. Doğrusu benim bir şikayetim yok

Kadıköy’ün yeni halinden. Çok nostaljik bir durumum yok.
Bizim jenerasyon bir araya geldiği zaman “Abi neydi eski
Kadıköy?” der. Bunlara hiç girmeyelim diyorum. Ben hiç

katılmıyorum çünkü. Şimdiki gençlik bana bizim döneminkinden çok daha iyi geliyor açıkçası. Daha özgürler, daha

sağlamlar. E üretim devam ediyor zaten. Ben Kadıköy’ün

genç yazarlarını, şairlerini, müzisyenlerini hep takip ediyo-

rum zaten. Sağ olsunlar, yapıyorlar getiriyorlar. Manzarasın-

dan, boşluğundan söz edilirse işte yeşil alan kalmadı bu kötü
ama diğer açılardan daha ileri bir noktada Kadıköy. Şimdi

çok daha sosyal bir yapısı oldu. Geziden sonra bilinmeyen
özellikleri ortaya çıktı. Çünkü esas direniş burada oldu.
İnsanlar buradan gittiler. Herkesin dalga geçtiği çok da

ciddiye almadığı gençlik kendini gösterdi. Ben zaten çok
emindim böyle bir şey olmadığından. Doğrusu direnişin
tadını çıkarmadıktan sonra ha uçağa binmişsin ha hızlı trene

bir farkı yok. Trenin o kültürel varlığı da orda zaten. Sen orda
yiyeceksin, içeceksin, konuşacaksın, yatacaksın, kitabını oku-

yacaksın, etrafa bakacaksın, bir şeyler yazacaksın. Tren bunları
sunar sana zaten. Hızlı tren nedir anlamadım yani. Bizimki-

lerin bunları yapmaya hakkı yok. Japonlar yapmış tamam ama
Anadolu’da hızlı tren konsepti yabancı. Son zamanlarda her

şey yabancılaşma üzerine kuruluyor, mantıksız. Mr. Spock’ın
deyimiyle; ‘mantıksız’.

İlk albümün adı “Dipten ve Derinden”di. Ordaki ilk şarkı
ise “İstanbul, İstanbul”. Kesmeşeker şarkılarında hep bir
İstanbul anlatısı söz konusu. Şehir var bu anlatıda. Siz de
şehirlerin sesleri olduğuna inanıyor musunuz?
Elbette. İlk albümün adı “Dipten ve Derinden”di, o sonra

Kesmeşeker2in kaderi oldu. Dipten ve derinden giden bir
grup oldu. Bilenimiz çok bildi, bilmeyenimiz hiç bilmedi.

Arası olmadı. İstanbul İstanbul nerde yaşadığımız üzerine
kuruluydu ve açılış parçası oldu. O da grubun kaderi gibi

merkezinin de burası olduğu anlaşıldı. Bu tabii ki bir artı

değer kattı Kadıköy’e. Burası bir verimli alan. O da havasından suyundan aslında. O özgürlük ortamından. Yapı olarak

değil ama hava olarak sakindir burası. Bu hava da insanı çok
besler. Örneğin Taksime gittiğin zaman ilk bir karmaşayla
karşılaşırsın. Buraya geldiğin zaman bir “Oh.” diyorsun.

Onun için Taksim’de çaldığımız zaman deplasmana gidiyo-

ruz diyoruz biz. Her jenerasyonun kendi anıları var burada
ama bence nostaljiye gerek yok. Tanpınar’ın da bir sözü var
bu konuda : “İstanbul semtleri her on senede bir değişirler
ve böylece hayat devam eder.” diyor. Çok geçerli bir tespit

bu. On senede bir çevre değişir. On sene çok belirleyici bir
rakamdır birçok şeyde. Bir müzik grubu on senede bir işi

bırakmalıdır. Bir ressam bu süreçte kırmızı dönemde mavi
döneme geçer. Yeniliklere ayak uydurmak gerek. Yeter ki o
özün havası değişmesin. Ne zaman ki bu özgürlük havası

değişir, o zaman şikayetçi olmaya başlarız. Çok da muhafa-

zakar olmaya gerek yok. Zaten yeterince muhafazakarlık var
bu topraklarda. Uzlaşmayan bir bölge burası. Umarım da
uzlaşmaz, iyi böyle muhalif.

oldu. Şehirler çok önemli grup için de öyle, benim iki kitap

Bundan on sene önce doksan jenerasyonu vardı.

bir tınısı olduğuna inanıyorum. Yani hiç görmeden bilme-

alışverişlerimiz. Sizin de var mıydı bu tarz ilişkileriniz

var onlarda da görürsün. Çünkü ben şehir isimlerinin bir sihri
den bir şehri sadece isminden dolayı sevebilirsiniz. Bende

çok olur o. San Jose diye bir şehir var, gitmedim, görmedim.

O dönemden aklımda kalan en önemli şey kaset
arkadaşlarınızla ya da sevdiğiniz insanlarla?

Amerika’nın güneyinde. İsim çok çağrışım yaratıyor o şehrin

Mutlaka yapıyorduk. Biz daha çok plak dinliyorduk.

geçmiş. Benim ismim Cenk seninki Asya işte. İnsanda da bir

pahalıydı, kaset daha ucuz. Müzik aynı kalıyor da endüstri

nasıl olabileceğine dair. Her ismin bir çağrışımı var iç içe

çağrışım var, isimler bir ön fikir verir. Şehirler de böyle. İçini

doldurmakla ilgili. Kadıköy ilçe mesela ama Kadıköy diyince
aklına ne geliyor? Daha özgür daha rahat bir yer geliyor

benim aklıma, daha demokratik. Gençlerin olduğu bir yer

geliyor. Şehirlerde de böyle isim olayı çok önemli. İnsanoğlu
her şeye bir isim verir. Bu gezegenin bir ismi var. Sen dünya

dersin o earth der. İsim olayı ses olayıdır. Müzik gibi bir nevi
sihir. Frekans olayı, o frekansı gönderdiğin zaman başka bir

kapı açıyorsun; beyinde de açıyorsun bu kapıyı. Müzik zaten

bu işi binlerce yıldır yapıyor. Ses, kelimler, o harflerin bi araya
gelerek oluşturdukları sihir şehir isimleri için de geçerli.

Kadıköy’ün özellikle son dönemlere baktığımızda çok göç
aldığını görmekteyiz. Sokakların canlandığı, hareketlendiği
yeni bir suret söz konusu. Eski Kadıköy’le yeni Kadıköy’ü
karşılaştırmamız gerekirse bu durumun kent üzerinde ve
dahası sizin üzerinde ne gibi bir etkisi var?
Burası bir metropol ve Kadıköy de bunun bir parçası. Böyle
baktığımızda tabii ki düzenin yanısıra bir kaosun oluşması
da kaçınılmaz. Ying-yang gibi, siyah-beyaz gibi. Düzen
varsa kaos da var karşısında. Eskiden Kadıköy daha mı

Çekme kasetler vardı. O da kitap değişmek gibi. Plak biraz
sana onu farklı şekilde dinleterek yeniden satıyor. Kaset hala
dinleyebilirsin ama cd satıyor, sonra mp3. Plak hala çalıyor
ama. Sterilizasyon dayatılıyor bize oysa fondaki cızırtı

hayatın kendisinde var. Her şey sermaye için sevgilim diye
bir durum oluşuyor işte. Aslında canlı müziğin kendisine
doğru bir gidiş var, önceden de böyleydi. Bir Mozart’ın

Beethoven’ın ‘live’ını dinleyebiliyor musun? Canlı konser

kaydı var mı? Hayır. O eserleri notasyondan çalıyorlar ve

aktarılıyor. Yorumu dinliyoruz. Her şey canlı olana dönecek
ama. Zaten analoğa doğru bir dönüş var. İşin temeli bu

çünkü. Piyano analog örneğin, dijital onun taklidi oluyor.
Bu endüstri hep araca yönelik işliyor. Yine Tanpınar Ne

kadar olanak varsa o kadar olanaksızlık vardır diyor ya, öyle.

Mesela bir kütüphane düşün onlarca kitap var ama hangisini
iki kere okursun bunu bilmen gerekiyor. Bir dönüşüme

sokman gerekiyor tam burada ama işte insanda biriktirme
hastalığı var. Ben bunu birkaç kere yaptım, kitaplarımı

dağıttım genç arkadaşlara. Yine doluyor. Kaset de böyle

bunlar geri verilmeyecek nesneler genelde üzerine yatıyoruz
(gülüyor...) Biz de yaptık, bunun bir günahı yok. Serbest
dolaşıma sokuyorsun kitabı.
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açılım oldu, güzel oldu. Daha sonra da “Yoldan Çıkmış Şarkılar” geldi. Bir grubun organik ömrü daha önce de dediğim

gibi on yıldır. Zorlarsan yirmi, otuzu bulur. Sonuç olarak tek
çalışmak da bir özgürlük sağlıyor insana. Bundan sonra da
solo gider gibi geliyor bana açıkçası.

Dinleyici kitlenizden bahsederken “uçsuz bucaksız
azınlık” diyordunuz. Bu uçsuz bucaksız azınlığa söylemek
istedikleriniz nelerdir?
Onlar her yerde varlar ama yüz bin kişi de değiller. Yine de
her yerdeler işte. Gittiğin her yerde geliyorlar konserlerine.

Kulaktan kulağa yayılma durumu çok var. Misyoner durumu
var; herkes tanıtmaya çalışıyor, öyle bir sevgi durumu var

çünkü. Bu da duruştan kaynaklı. Aynı özden olduğumuza

inanıyorum açıkçası. Yapanla izleyenin aynı özden olduğuna
Müzik ve masumiyet üzerine konuşurken; piyasanın dışında
kalmaktan, sokak müziğinden ve ne kadar yapılabilir
olduğundan konuşurken, Kesmeşeker fikri geldi aklımıza.
Dipten ve Derinden kaderi oldu dediniz ama biz çok
fazla klip çekmediğinizi de gördük. Piyasanın dışında bir
duruşunuz var gibi. O dönemin müzik piyasasıyla şimdi
arasında nasıl bir fark var?
80’leri de yaşadığımız için o dönemde darbe olmuş hiçbir
şey yok önümüzde. Siyah beyaz dönem ve her şeyi el yor-

damıyla buluyoruz. Bir de bizim memlekette arşiv geleneği
olmadığından örneğin 70’ler müziğine ait bir kitap ararsın
bulamazsın, hala basılmayan albümler var mesela. Bir

kopukluk var. Senin televizyonda izleyebileceğin tek bir isim

inanırım. Bu resimde de böyle, kitapta da böyledir. Onlarla
oturup konuşabiliriz, onlar da birbirleriyle çok iyi arkadaş
olabilir. Çünkü aynı frekanstan geliyoruz. Herkesin çok

şaşırdığı bir dinleyici kitlesi. Çok özel bir dinleyici kitlesi.

Onlara söylemek istediğimse; hayallerinizi satmayın çocuklar. Onlar çok değerli şeyler. Türkiye’de çok zor biliyorum;

ailesi var, okulu var, hükümeti var, var babam var. Bunlara
karşı var olmak çok zor ama inat eden kazanır! Türkiye’de
çok anlamsız ama dünyada çok anlamlı bir kelime var :

“İstikrar”. Ne yaparsan yap sonunda o sana geri dönüyor
ama yeter ki dayan.
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vardı mesela o da Barış Manço’ydu. Bir kurtarıcı durumu
vardı. 90ların başında rock müzik piyasasında gruplar

kurulmaya başlandı ancak sanki daha önce hiç rock müzik

Hi all, I want to begin with a question which has been

Herkes kendi konserini kendi yapıyordu herkes birbirinin

middle of the conversation and journey:

yapılmamış, hiç öyle bir şey görülmemiş gibi bir hava vardı.

keeping on saying for a long time. To be included in the

konserine gidiyordu. Akmar Pasajı zamanları onlar. Albüm

When did the train leave?

varı, kimse tam olarak bir şey bilmez, falan. Herkes birbirine

You’ve asked nicely. Now everyone has their own spiritual

endüstride bakıldı ki rock müzik dinleniyor özellikle gençler

journey as a result. The Westerners think so; The Eastern-

çıkacağı zaman Unkapanı’na gidersin. “O rock mı”? durumu
destek olmak için ikişer üçer albüm alıyordu. Daha sonra

tarafından bunu ‘pop’a uyarlamaya başladılar. Gitar soloyu
koyan rockçı oldu. Sanki rock öyle elektrik gitar solosuyla

oluyormuş gibi. Saz koyunca da Anadolu tınısını yakalıyor

adamlar. Onun bir duruş, ruh hali bambaşka bir yaşam tarzı

olduğuyla ilgilenmiyorlardı. Biz de o dönemde ortaya çıktık.
O zaman TRT tek kanal. Biz de çıktık ama bir sürü şarkımız sansür yedi. Gençken orda burada çıkabiliyorsun ama

içi boş bir popülerliği hiçbir zaman yediremedik kendimize.
Yine de endüstrinin çok dışında kalamıyorsun çünkü bir

defa Unkapanı’ndan bir albüm çıkarmış oluyorsun. Biz Ada
Müzik’ten çıkardık, diğer plak şirketleriyle anlaşamadık

mesela çünkü daha özgür olmak istedik. Neysek oyduk.

Dinleyici kitlesi de çok sahip çıktı gruba zaten afişlerden
zor görüyorlar, zor buluyorlar. Şimdiki gibi facebook’tan
event açma durumu yok. İnternetle aura genişledi. Şim-

diki piyasada sadece müzisyenler değil tüm sanatçılar için

söylüyorum; bu şartlarda hala işini hakkıyla yapan adamlar

birer kahramandır. Özel korumaya alınmaları gerekir. Bu hız
devrinde seni üretmekten alıkoyacak o kadar çok şey var ki.
Şimdi kendini oradan soyutlaman gerek. Bunu yapan zaten
hala yaşıyor, canlıdır demektir.

Sizin solo albümlerinizden bahsetmek istiyoruz biraz da.
Bundan sonra neler olacak?
“İzin Vermedi Yalnızlık” 2000de çıktı. Onuncu senede bir

solo albüm yapmak istedim. Bu albüme kadar Kesmeşeker’i
de bilmeyen pek çok insan olduğunu gördük. Geniş bir
8
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train. Considering the western understanding, the lie is a

ers consider the event a bit more cyclical. Their train moves
a little bit more cyclical. Since everybody has their own

train, they tend to feel train has been missed. Especially

in our country, you feel this more. You go to Haydarpaşa,

the train is no longer there. Then an invention, high-speed
train, arises. Acceleration; destruction. It also emerges as a
romantic idea. There is an idea of train. There are wagons.
The dreams of the wagons is full. We have signed this in

a song. This is not such a pessimistic question. “When did

the train leave?” There is an irony inside. There is something
like that inside it; Behold, if the train left, it has left. What

can we do? Don’t worry, the new trains always come. What
contained in life is related to keeping pace with the new

train. The trains are always available. They were meant to
go. It is up to you; you can catch or you can’t. The theme

of journey is employed in our songs a lot. We have a song

named “Journey is over”. Actually, there is an understand-

ing of that one journey is and the other begins inside it. The
planet is also the same. Seeing that people think that the

planet is restricted with themselves, this would not happen.
If you ask when the train has left, I say, if there is no train,
there is a ferry. As long as you won’t get into car, we are in

favour of public transportation, the more people you know,
the better.

When playing the songs through which the trains are
passing, also mentioning the trains; I want to ask what the
real train journeys means for you.

Train, of course, is a very different vehicle from the others. It

a narrative of İstanbul. The city is inside this narrative. Do

has a romantic side once. As you know, according to me, it

you also believe that the cities have voices?

and bar were available. It was good at that time; you could

Of course. The name of the first album was “Dipten ve

compartment, or the like. There was a romantic environ-

have been a group going from the deep and the bottom. The

used to be more enjoyable in the past, because the restaurant
go and drink beer. The kith and kin gets on and fills the

ment. No car individualism. The railway has always been

special. It has a special place for us as well. I went between
İzmit and İstanbul for long years. Sometimes it gets very

crowded; you complain a lot, but the train is populist. It is

an instrument where you stand close to the people. I see it

as an instrument as well. Actually, there is no car individu-

ality in it, no taxi individuality. When compared to the ferry,
it has a brotherhood with the ferry. For example, the plane
is not like that. Ferry and train are in a different place for

me. The world is like that. I love Japanese, the Asian culture
rather than japan. The train is also important there. Therefore everything which is popular resounds warm. There is

no elitist attitude. Of course, I differentiate the high-speed
trains.

Have you ever gotten on the train?
No, we refused. They wanted us to get on and ride for a

concert. We said no. There should not be high-speed train,

which would be contrary to its nature. If you wouldn’t watch
around and enjoy, there is no difference either getting on
a train or getting on a plain. The cultural heritage of the

train lies there. You eat, drink, talk, sleep, read a book, watch
around, and write something there. Trains already present
these. I did not understand high-speed train. We have no

right to make this. The Japanese have done this, it’s ok, but

no high-speed train concept remains as foreign in Anatolia.

Recently, everything has been based on alienation, irrational,

Derinden”, which then became the faith of Kesmeşeker. We
ones of us who know much have known much, the ones
of us who do not know have not known much. Nothing

has been available atween. İstanbul was based on the place

where we live, and became the album-opening track. It also
became the faith of th group. The cities are so important

for the group, you can see on two books I have. Because I

believe that the cities have a magic-resonance. That is to say,
you can love a city just for its name without seeing there.

It happens to me a lot. There is a city called San Jose, I’ve
never gone and seen. In the south of America. The name

so creates associations with respect to how the city might

be. Every name has a connotation intertwined. My name is
Cenk and yours is Asya, that’s it. And human has connota-

tion as well, the names give the preliminary ideas, so are the
cities. It is about giving the meaning. Kadıköy is a district,

but when we say Kadıköy, what comes to your mind? What
comes to my mind is a freer and more comfortable, more

democratic; a place where the young people are. The cities
are also the same, the name is very important. Mankind

gives a name to everything. This planet has also name. You

call it “dünya”, they call it “earth”. The name is closely related
to the sound. Music is a kind of magic. Frequency, when you
transmit that frequency, you open another door; and also

opening the door in your mind. Music has been doing this

for thousands of years. This can be applied to sound, words

and magic stemming from the combination of those letters.
When we look at the last period of Kadıköy, we see many

with Mr.Spock’s word “illogical”.

immigrants coming over. There is a new appearance in

The name of the first album is “Dipten ve Derinden”

the streets. When you have to compare the old and the

(From the Deep and the Bottom). The first song therein is

new Kadıköy, what kind of influence of this situation is on

“İstanbul, İstanbul”. In the songs of Kesmeşeker is always

the city and, moreover, on you?

question with respect to the reviving and mobilization of

Here is a metropolis, and Kadiköy is part of it. When we

look from this point, the formation of a chaos as well as the
order is inevitable. Like ying-yang, black-white. If there

is an order, the chaos is right opposite. I can say Kadiköy
used to be more well-ordered and tranquil in the days of
old. Now it is not so tranquil but, I am not a man so fan

of this tranquillity about some issues. There is no nostalgic
situation. When our generation comes together, saying

“Those were the days of Kadıköy?” Let’s not get into this,
because I disagree on this at all. Actually, it seems to me
that the current youth is better. They are freer and more

robust. E production is still underway in the first place. I

follow the young writers, poets and musicians of Kadıköy.
Thanks for their works, they do and bring. When talking

about the landscape, the green became a thing rarely found,

this is a bad thing however; Kadıköy is on a later point with
respect to other ways. Now it has more social structure. The

unknown features have emerged after Occupy Gezi. Because
the real resistance occurred here. The people left here. The
youth, to whom everybody is making fun and not paying

much attention, showed themselves. I was quite sure that it
was not exist. In fact, the centre of the resistance was here.

Of course, this added more value to Kadiköy. Here is fertile
area. This arises from water and weather, from that liberty
structure. Here is tranquil not by its structure but by its

weather. This weather feed people a lot. For instance, when
you go to Taksim, you encounter a commotion. And when

you come back here, you say an “Ohh…”. That’s why, when

we play in Taksim, we deem it away game. Every generation
has their own memories, there is no need for nostalgia here.
There is expression from Tanpınar in this regard: “İstanbul
districts undergoes a change every ten years, and the life

goes on so.” This a very valid determination. The environment changes in every ten years. A music group should

leave its job every ten years. A painter passes from the red

era to the blue era. The innovations should be kept up with.
As long as the essence do not experience a change, then we
start to complain. There is no need to be so conservative,

there is enough conservatism in these soils. This an uncom-
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promised region. I hope it won’t reconcile, this is good like
this, being opposite.

Ten years ago, there was 90’s generation. The most
important thing in my mind from that time is the exchange
of cassettes. Did you also have such relationships with

Surely, we were doing. We used to listen to records more.

There were recorded cassettes. It was like the exchange of

books. The records was a little more expensive, the cassette
was cheaper. Music always remains the same, the industry
resells this by having this listened in a different way. You

can still listen to the cassettes, but the CD sells, then mp3.

But the records are still played. Sterilization is imposed on

us, whereas the crackling sound in the background is extant
in life itself. There arises a situation; everything is for the

capital, darling. In fact, a departure towards live music itself,
as was the case previously. Could you lis-

ten to Mozart or Beethoven live? Is there
any live concert record? No. That works

is played from notation and transferred.

We listen to the interpretation. However
everything will turn to the ones alive.

There is turning back to analogue in the

Anatolian sound with the employment of baglama. They

were not interested in its stance, spirit and a different life

style. We also occurred in that period. There was one chansongs were censored. When you are young, you can happen
to be here and there, but we were unable to bring ourselves
to the hollow popularity. Anyhow, you cannot stay outside
the industry, because we launched an album in Unkapanı.
We launched the album from Ada Müzik, we could not

agree with the other record companies, because we wanted
to be free. We were what we were. The audience adopted

the group, besides they could hardly see us by means of the

posters. It was not like now. Creating an event on Facebook
was not an issue at that time, aura has expanded with the

internet. I am speaking for all artists not just for musicians;

the ones who do their jobs properly are heroes. They should
be taken under special protection. There are so many things
that make you prevent from producing. Now you have to

alienate yourself from there. The ones who can do this are
still alive.

We want to talk about your solo albums a little bit. What
will happen after that?

analogue. The digital is the reproduction

“İzin Vermedi Yalnızlık” (Loneliness did not let) was

purpose. And once again, Tanpınar says

tenth year. Until this album, we have seen many peoples not

of it. This industry works in line with the
“There are impossibilities as much as

the possibilities”. For example, consider
a library, there are dozens of books, but
you should know which one you will

read twice. You have to expose this to a
transformation right here, but human

has a disease of collecting. I did this a few times, distrib-

published in 2000. I wanted to make a solo album in the

knowing Kesmeşeker. It was a broad expansion, and good.

After then, “Yoldan Çıkmış Şarkılar” (Songs Gone Astray)

came. An organic lifespan of a group is ten years, as I mentioned earlier. If you force, it can be up to twenty, maybe

thirty years. As a result, if a single working makes you free,
honestly, it seems to me that it will go as solo after this.

uted my books to the young friends. You are packed with it

When you were talking about your audience, you said

returned, and we tend not to return. We did it, it is not a sin.

immense minority?

again. Cassettes are like this, these are the objects not to be
You put the books into a free circulation.

When talking on music and innocence; talking on staying
out of the market, street music and how far it can be
performed, the idea of Kesmeşeker came to our minds.
You said “Dipten ve Derinden” became the faith of the
group, but we have seen that you have not shot music
video clips a lot. You seem to have a stance outside the
market. What kind of difference between the music at that

In the period we live 80’s, we experienced a military coup,
and there was nothing ahead of us, we were finding any-

thing gropingly. Seeing that an archive tradition is not exist

in our country, for example, if you look for a book belonging
to 70’s, you cannot find, there are still unpublished albums.
There is a gap. The only name you could watch on the TV

They are everywhere, but are
not comprised of hundreds
of thousands people.

“Immense Minority”. What do you want to say to this

They are everywhere, but are not comprised of hundreds of
thousands people. But they are everywhere they go everywhere you go, to the concerts. There are cases spread from

ear to ear. We have a missionary situation; everybody tries

to promote, because there is such a love situation. This arises
from the stance. I believe that we are made of the same

essence. I believe that the maker and listener are made of

the same essence. This is similar in book and picture as well.
We can sit and talk to them, they can be good friends with

era and the music at present?

was Barış Manço. He had a
saviour status. In early 90’s
the rock bands started to

be founded, however; as if

rock music had never been
made before, and there is

an environment in which nothing like that had never been
seen. When you launch an album, you go to Unkapanı.
There was a situation like “Is it Rock?”, nobody is sure

that they know. Everybody buys two-three album with the
purpose of supporting each other. Then the industry have
seen that rock music was listened especially by the young
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music is performed with only guitar solos. They reach the

first place. Because this is the founda-

tion of the work. For instance, piano is

//

guitar solo happened to be a rocker. Supposing that rock

nel, TRT. We have also been on television, but most of our

your friends or loved ones?

10

people, they began to adopt this into “pop”. One making

each other. Because we are coming from the same frequency.
An audience that bewilders everybody. A very special audience. What I want to say to them; do not sell your dreams,
they are so valuable. I know it is very hard in Turkey; there
are families, schools, government and dads. It is very hard

to exist against these, but the one who persists wins! There

is a meaningless word in Turkey, but very meaningful in the
world “Stability” whatever you do, it returns to you at the
end, unless, as long as you hold on.
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Mobil fotoğraf
üzerine
About mobile
photography
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Belki de telefon özelliği en az kullanılan özellik oldu artık cebimizdeki bu olağanüstü cihaz.
Benim mobil fotoğrafçılıkla tanışmam aslında eski fakat birinci dereceden ilgilenip icra

etmeye kalkmam, 2,5 - 3 yılı buluyor. Mobil fotoğrafçılık terimi nasıl ortaya çıktı tam bilmi-

yorum fakat şöyle birşey söyleyebiliriz ki 2007 yılında Steve Jobs’un Iphone üzerine eklediği
kamera ile beraber artık mobil fotoğraf üretilmeye başlandı. Fakat mobil fotoğraf değil

de IPhonography demek daha doğru olur aslında. Şöyle birşey bu, tabiki farklı bir telefon

markası ile çektiğinde Iphonography oluyor mu bu, olabilir mahsuru yok aslında, Samsung
ile çeken biri de IPhonography hashtag’i ile paylaşılabiliyor. Çünkü Iphonography Iphone
ile icra edilmiş birşey gibi değil, artık akımın birinci dereceden adı oldu.

Ama bunun tarihsel sürecinden bahsedecek olursak, biraz önce 2007’den bahsettim. Aslında

bundan çok daha öncesine, 1997 yılına dayanıyor. Bir telefonun
üzerine ilk kez optik entegre edip çocuğunun fotoğraflarını
çeken bir bilgisayar yazılımcısı Philippe Kahn. Sonrasında

bir tarih veremeyeceğim fakat, Philippe Kahn’ın 11 Haziran
1997’deki geliştirdiği cihaz ile 2007 Iphone’a entegre edilen

kamaranın arasında 2000’lerin başında geliştirilen Sanyo’nun

SCP 5300 modeli var ve bu tarihte üzerinde kamerası olan ilk
cep telefonu modelidir. Tabiki piyasada ilk bulan değil onu
geliştiren anılıyor ve hayatta kalıyor.

Yani işin mucidi başkabiri olabilir ama geliştiren Iphone olduğu
için iphonography diyoruz öyle mi?
Tabi, Sanyography demiyoruz mesela yani, diyemezmiydik

diyebilirdik tabi ama vizyon herşey ve Steve Jobs’un da kim

olduğunu ne olduğunu tarih yazdı onun için kendisi Iphonog-

raph diye anlıyoru. Iphonography’nin birsürü dalı birsürü alanı
var. Biliyorsun yani bir Iphone bugün yalnızca bir çekilmiyor,
bugün tıp sektöründe, müzik sektöründe, fotoğraf, video ve
birçok alanda kullanımı mevcut.
Peki senin “IPhonography” serüvenin ne zaman başladı?
Benim Iphone-3 aldıktan sonra başladı, bu da yaklaşık 3-4 sene öncesine dayanıyor. Hoşuma
gitti cebimde böyle bir cihazın olması. Sadece telefon özelliği için almadım fakat editorial

fotoğraf çekimi için gittiğim Sivas’ta beni ilk heyecanlandıran fotoğrafı çektim. Işığın güzel
olduğu bir anda bir fotoğraf çekip paylaştım ve insanların çok hoşuna gitti, ben de baktım

evet hiç fena değil ve geliştirilirse iyi olur dedim ve çok kısa bir süre içinde bunu geliştirdiler.
Artık Türkiye’de mobil fotoğrafçılık dendiğinde bir şekilde bana ulaşıyorlar ve birçok yerde
yazım yayınlandı mobil fotoğrafçılık üzerine.

Telefonların iyi bir fotoğraf çekmek için yeterli bir teknik donanıma sahip olduğunu
düşünüyor musun?
Aslına bakarsan bir tane söz var, onunla başlamak istiyorum. Yıllar önce duyduğumda çok

hoşuma gitmişti. Diyorki “yakamayacağım çakmak olmaz, yeterki içinde gaz olsun”. Benim

için fotoğrafın her zaman içeriği çok önemliydi. Hatta hiç görüntü olmayan bir anlatım bile,

issue 9 · 2014

// 11

bana hayalini kurdurabilen bir düşünce bile dünyanın en

4.sü düzenlendi bu sene. Bugünlerde İran’da 2. Mobil fotoğ-

önemli olabilir. İçeriği kafanda düşünüp oluşturduktan sonra

Fest diye de birşey var, yani Iphone ile çekilmş kısa filmlerin

iyi makinası ile çekilmiş bir fotoğratan benim için çok daha
zaten bu fotoğrafı görüntülemek en son iş. Bunu bana yazı
ile de versen zaten çok hoşuma gider, ben mutlu olurum

bundan. Onun için ben çok teknik tartışmayı sevmiyorum
fakat şunu söyleyebiliriz, cihazlar içerisinde ben Apple ile

çalışıyorum ama başka bir cihazla çalışmayacağım anlamına
gelmez. Şuanda ben Iphone ile çekiyorum, neden dersen

hem bir alışmışlık var, bir de bunun en başında apple store
için üretilmiş aplicationlar çok önemli. İlk Iphone için

çıkartılıyor, çok daha hızlı çalışıyor ve geliştirilmiş oluyor.
Bir de aldığın gün ile bir sene sonrasında cihazın hemen
hemen aynı hızda çalışıyor olması da önemli faktör.

Bunun haricinde, birsürü fotoğraf çekebileceğin kamera var.
Apple en son modeli Iphone 6 ve Iphone 6 plus’ı çıkarttı,
ikisinin de çözünürlüğünü 8 megapixel’de bıraktı. Benim
duvarımda aslı fotoğraf bir metre boyunda ve Iphone ile
çekildi. Demek ki 8 megapixel ile bir metreye bir metre

baskı yapabiliyorsun. Sormamız lazım kendimize en son

ne zaman bu kadar büyük baskı yaptırdık, hatta en son ne

zaman baskı yaptırdık? Harddiskte harap olan fotoğraflarımız var.

Mobil fotoğraf yaygın olmasına rağmen, “mobil fotoğrafçı”
diyebileceğimiz birilerinin isimlerini çok fazla duymuyoruz.
Fotoğrafı yalnızca mobil olarak çeken bildiğiniz isimlerden
örnek verebilir misiniz ?

raf ve video festivali de var. Ayrıca Iphonography Mobile
olduğu festival de var...

Türkiye’den isim vermem gerekirse, Hakan Çınar,

Mesut Bilgin ve Hüseyin Özpehlivan var mesela. Yine

İstanbul’dan Güney Tepe var, kendisi benim öğrencimdi bir
zamanlar ama şimdi çok iyi yerlere geldi mobil fotoğrafçılıkta özellikle.

Tiny Collective denen, Magnum Photos’un mobil karşı-

lığı gibi bir oluşum var. Bunların üyelerinden bir taneside

ülkemizde yaşıyor, Elif Suyabatmaz adında bir hanımefendi.
Kısabir süre önce Galatasaray Lisesinin arkasında bir gale-

ride mobil işlerinden bir de sergi açtı kendisi. Fisheyedreams
Instagram’daki kullanıcı adı.

Bir de şunu da eklemek istiyorum, bu işle Türkiye’de

benden çok daha fazla 2007’den beri ilgilenen, Amerika’da
konferanslara katılan, Dubai’de workshop’lara katılan ve
Türkiye’de ilkkez Ankara’da Arı Koleji’nde bir Iphone

sınıfında ders veren ve o sınıfın kurulmasına da öncülük

eden Cem Aydın adında bir arkadaşımız var. Bugünlerde

Türkiye’de yapılmış en büyük mobil fotoğraf projesine imza

atıyor. 90HappyDays.com sayfasından görebilirsiniz. 90 ayrı

günde, hergün ayrı bir kişiye account gidecek ve o fotoğrafçı
mutluluğu çağrıştıran fotoğraflar üretecek. Bugün ikinci

günü ve ben fotoğraflıyorum, sonra Ankara Hilton’da bir
sergi açılacak bununla ilgili.

Mobil fotoğraf Instagram’a sıkışmış durumda mı sence
Şimdi sadece ben Iphone ile çekerim, benim olayım bu

diyen birini tanımıyorum açıkçası. Ya bunu mecra olarak

dışında.

fotoğrafını ve senin onu mobil fotoğrafçı zannediyorsun

Yani ben aslında mobil fotoğraf dediğimizde bunu çok

konuda, örneğin Richard Koci Hernandez var, kendisi

film vardı sonra dijital oldu daha sonra bu dijital kaydetme

kullanmak için, zaten DSLR de çekse, instagrama yüklüyor
ama hiç alakası yok. Ama bir isim söylemem gerekirse bu
Amerika’da yaşıyor, Dawntown adında bir de kitabı var anı
zamanda IPhone Photography adında çok kapsamlı bir

kitapta da yer alıyor. Ayrıca teknolojiyide çok iyi kullanı-

yor, Google Glass ile çektiği fotoğrafları da var. Tabi bize
Google Glass verdiler de çekmedik mi diyoruz buradan...
(Günüyor)

Misho Baranovic var, Pro Camera’nın da sahibi, Avustralya
da yaşıyor. Pro Camera da bugün sadece Iphone’da var ve

tamemen profesyonel özelliklerle donatılmış. Autofocus ve
white balance kilit sistemi olan bir yapıya sahip ve bu da

senin fotoğrafı kaçırmaman anlamına geliyor. DSLR’deki
mantıkta budur zaten. Manuel giriş yaparsın, diyafram

öncelikliyken çektiğin karenin önünden koyu bir nesne geç-

tiğinde diyaframını etkilemez verdiğin ayarda çekersin. Aynı
sistem Iphone’da da geçerli, beni bağlayanlardan biri de bu
dslr’a yakın üstün özellikleri.

Diğer yandan Mesela Paris Mobil Fotoğraf Festivali var,
12
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? Mobil fotoğrafçılar işlerini nasıl sunabilir instagram

fazla biryere koymaya gerek yok, yani bu bir üretim aracı,
sistemi daha minyatür bir şekilde Cep Telefonu içine

entegre edildi. Ama ortaya çıkan fotoğraf aynı, bir tanesi

ile 50 megapiksel çekiyorsun, bir tanesiyle 16 megapiksel ve
diğeriyle 8 megapiksel çekiyorsun. Bir tanesi ile arkaplanı

çok ciddi uçurabilirsin, bir tanesi ile daha az uçurabilirsin ve

bir tanesi ile çok az uçurabilirsin, belki hiç uçuramazsın, yani
alan derinliği ortadan kalktı. Ben şuna inanıyorum, aslında
çok ciddi manada yetenekli olupta fotoğraf makinasına

sahip olmak, onunla biyerlere gitmek, gezmek bir külfettir.
Şuanda gerçek fotoğrafçılar piyasada dolaşmaya başladı,

çok ciddi yetenekler var. Çünkü cebine giren bu teknoloji

ile üretimini arttırıp çok pahalı aletler ekipmanlar, montaj
yapabileceği kurgu masaları olmadan, cep telefonlarının

applicationları ile acayip güzel işler yapılabilir hale geldi.

Bence şuanda gerçek fotoğrafları izliyoruz, öyle söyleyebilirim.

Yani sunum ile ilgili bir derdimiz yok diyorsun, dslr’yi nasıl
kullanıyorsak mobil fotoğrafı da bilgisayarımıza atıp
istediğimiz gibi sunabiliriz.
Evet ben dslr ile de çekiyorum, iphone ile de çekiyorum.
İkisinin arasında çok fazla bir fark yok aslında, sadece

kendi içinde ayırdım, daha kolay paylaşıyorum Iphone ile

çektiğimde, can sıkıntısı gideriyorsun, köşeleri karartıyorsun,
açıyorsun, üzerin yazı yazıyorsun... Sonra bunları derleyip bir albümde çıkartabilirsin. Ben şuanda, son iki yılda

çektiğim mobil fotoğraflarımdan oluşan bir kitap üzerine
çalışıyorum ama kapsalı ve güzel bir kitap olacak, sadece

Türkiye’de değil, dünyada da ilgi uyandıracak bir kitap olcak,
bunu söyleyebilirim.

Mobil Fotoğrafı çektikten sonra post-prodüksiyon olarak
neler kullanıyorsun, yeni başlayanlar ve konunun teknik
kısmını merak edenler için neler söyleyebilirsin.
Ben eğitim programımın başlığı “üç application ile mobil

fotoğrafçılık”. Bu üç applicationdan birtanesi Vsco Cam,

birtanesi Snapseed, bir diğeri de Awesome Camera. Aslında

demişti. Bu tabiki uçuk bir fikir, bana pek mantıklı gel-

medi ama kendisi inanmış ve öyle düşünmüş. Ben sahneye
çıktığımda, “biraz önceki arkadaşın dünyayı değiştirmeye

dair söylediklerine katılmıyorum ama bir yerde de katılıyo-

rum, çünkü değiştirilecek bir dünya var. Her insan bence bir
dünyadır ve değişime de kendi dünyamızdan başlamamız

gerekiyor”. Yani insan fotoğrafla kendi dünyasını değiştirebilir, çığır açabilir. Ben bundan 7-8 sene önce bir satış temsilcisi olarak hayatımı idame ettirmeye çalışırken, kaydet-

menin verdiği muhteşem duygu beni buraya kadar getirdi.
Bundan 8-9 sene önce 200 evler mahallesinde pazarlama

elemanıyken çekmeye başladığım ve o fotoğrafları üretmeye
başladığım zamanki hissiyatı hiçbir şeye değişmedim ve

bunu daimi olarak yaşamam gerekiyor diyerek işimden istifa
edip fotoğrafçılık mesleğime geçiş yaptım. Bu bana çok şey

kattı, halen de katmaya devam ediyor, yani güzel bir meslek
ve sosyal olmak için inanılmaz güzel bir alan diye düşünüyorum.

//

Pro Camera 7 derim Iphone kullananlar için ama Android
kullananlar için, ışık ve netliği de kontrol etmek isterlerse,
Awesome uygundur.

Perhaps this feature of the outstanding device in our pock-

Peki tek bir aplication da halledemiyor muyuz tüm bunları?

long met mobile photography, but It has been 2,3 - 3 years

Aslında tek bir programda olayı halletmek isteriz, hem

renkleri tonları verelim, hem keselim kırpalım, arşiv de oluşturalım hem kendi içerisinde bir portfolyo sayfası da olsun
derseniz, Vsco Cam hepsi için yeter.

Fotoğraf çekmenin bakış açımızı değiştirdiğini ve dünyaya
daha farklı bakmaya yönelttiğini düşünüyorum kişisel
olarak, bununla ilgili olarak ne dersin?
Sosyalleşmek için eğilimlerimiz bazen bir bilgisayar başında
oturmaktan ileriye gitmiyor aslında. Facebook ve diğer

mecralarda insanlara selam verdiğimizi zannediyoruz ama

bu olmuyor. Belkide çağımızın hastalığı, uyuşukluk, evden
dışarı çıkmamak, herşeyin ayağımıza gelmesi, bir paket

sigaranın bile eve getirildiği bir çağda yaşıyoruz ve bu senin
bir yerden başka biryere hareket etmeni de kısıtlıyor. Fakat
fotoğrafın güzel tarafı, dünyayı tanımana sebep oluyor
dediğin gibi çünkü gezdiriyor, biryerleri araştırıyorsun

Wikipedia’dan ve gidip orayı sen de çekmek istiyorsun. Geri
döndüğünde hiç ummadığın maceralar yaşamış oluyorsun.

Şöyle birşey var, birgün bir ödül törenine katılmıştım, benim
de ödül aldığım bir geceydi. Büyük bir kalabalık vardı, ilk
kez öyle bir kalabalıkta konuşacaktım. Benden önce biri

ets has become the least used feature of the phone. I have
since I started to be into this in the first degree. I do not

fully know how the mobile photography emerged, however,

in 2007, mobile photos were started to be produced with the
camera integrated into IPhone by Steve Jobs. But, it would
be more accurate to call this IPhonography not mobile

photography. This is like something; of course, when you

take a photo with a camera of different brand, is it counted
as IPhonography, yes it is, I don’t mind. Someone taking

with Samsung can share their pictures with IPhonography
hashtag. Because, IPhonography was not a thing invented
with IPhone, now this has been name of the trend in the
first degree.

If we mention the historical process of this, I have just

talked about 2007. Actually, this dates back to the previous
periods, to 1997. Philippe Kahn, a computer programmer,

integrated an optic to a phone for the first time, taking the

pictures of his children. After then, I could not say the precise date, but there is SCP 5300 model of Sanyo developed

in early 200’s between the device invented by Philippe Kahn
on 11 June 1997 and the integrated camera into IPhone in

2007, which is the first mobile phone model with an inte-

grated camera on it. Of course it is not the inventor, but the
developer to remain in the minds.

çıktı ve “ben fotoğraflarımla dünyayı değiştirmek istiyorum “
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That is, we call this IPhonography in that the inventor can
be someone else but the developer is IPhone, don’t we?
Of course, we do not call this Sanyography, of course, we

could have said this, but the vision is everything, the his-

tory has written who Steve Jobs is, that’s why he is called

we made a print for the last time. There are photos being
damaged in the hard disc.

take photos, there are numerous usage areas of it in the field

Could you give examples of the names who only take

IPhonography. As you know, today IPhone is not used to

hear the names that we can call “Mobile Photographer”.

of medicine, music, photography and many more.

photos through mobiles?

So, how did your “IPhonography” adventure start?

Actually, I don’t know anybody who says that I only shoot

my pocket. Not did I chose this as a phone, I took the first
photo that made me excited in Sivas, to which I went for
editorial shooting. When the light is nice for shooting, I

took a picture and shared it, it was not bad at all, and I told
myself it would be better when developed. Now, when the

mobile photography is mentioned in any place, the people

reach me in a way, and my articles on mobile photography
have been published in many places.

Do you think that the phones have the sufficient technical
equipment to take good photos?
Actually, there is a saying, I want to start with that. I liked

I a lot when I heard this years ago. It says, “There cannot be
any lighter that I cannot light, as long as it has lighter fluid
inside”. The content of the photo has always been impor-

tant for me. Even a narrative without any image can be of
more importance for me than a photo that is taken with

the best camera. After thinking in your mind and forming
the content, the shooting photo is already the last job to

be performed. If you gave me this in writing, I would be

happy with this anyhow. That’s why I do not like the technical arguments, but we can also say that I work with Apple

among the devices, which does not mean that I won’t work

with the other devices. Presently, I take photos with IPhone,
if you ask why, it is a habit, and more, the applications

produced for apple store are very important as well. They
are produced first for IPhones, work faster and are more

developed. That the speed of the device is the same level as
the date of purchase is another important factor.

Apart from this, I have a camera with which I can shoot

many photos. Apple has launched IPhone 6 and IPhone
6 plus models, leaving their resolutions as 8 megapixel. I

have a one-meter tall photo hanging on my wall, which was

issue 09 · 2014

ourselves when we have made such a large print, even when

Even though Mobile photography is common, we rarely

to about 3-4 years ago. I loved having a device like this in

//

meter poster with an 8 megapixel camera. We should ask

IPhonograph. There are a lot of branches and areas of

It started after I purchased Iphone-3., and this goes back

14

taken with my IPhone. That is to say, you can print on one-

with IPhone, this is my kind of what I do. If one takes

photo with even DSLR to use in this area, the photo is

loaded into Instagram, and you think he or she is a mobile
photographer, but it has nothing to do with that. But, if I

might as well express the names, for instance, Richard Koci
Hernandez, he lives in the U.S., having also a book named
Dawntown, and included in a very comprehensible book

named IPhone Photography. In addition, he uses the technology in the best way. He has photos taken with Google

Glass. Of course, we say, they would have given us Google
Glass, we wouldn’t shoot... (Laughs)

And Misho Baranovic, the owner of Pro Camera, lives in
Australia. Now, Pro Camera is only available in IPhone,
fully equipped with professional features. It has a struc-

ture with autofocus and white balance lock system, which

means you won’t miss the photo. You enter manually, if the
diaphragm is prioritized, a dark object passing in front of
the square that you shoot does not affect the diaphragm,

and you can shoot as set by you. The same system is avail-

able in IPhone, what binds me is the superior features close
to DSLR.

On the other hand, for example there is Paris Mobile

Photography Festival, which was organized for the fourth
time. Nowadays, there is 2nd Mobile Photography and

Video Festival in Iran. In addition, there is something called
IPhonography Mobile Fest that is the festival in which the
short-moves shot with IPhone...

If I should give names from Turkey; Hakan Çınar, Mesut

Bilgin and Hüseyin Özpehlivan, for example. And Güney

Tepe from İstanbul, he was my student and has come to the
very good places especially in Mobile Photography.

There is a formation called Tiny Collective corresponding
Magnum Photos. One of its members, a lady named Elif

Suyabatmaz, is living in our country. She has opened a gal-

lery behind Galatasaray High School, which consists of her

mobile works. Fisheyedreams is her user name in Instagram.
I also want to add this; we have a friend named Cem Aydın

who has been dealing with this job since 2007, has attended

Personally, I think that taking photos changes our

and has been giving lectures in Arı College IPhone class

way, what do you think about this?

class. Nowadays, he is launching the largest mobile project

Our tendencies to socialize does not sometimes move on

Within 90 days, the different persons are sent account each

to the people on Facebook, but this doesn’t happen. Perhaps,

the conferences in the U.S. and the workshops in Dubai,

in Ankara, Turkey and has led to the establishment of that
ever done in Turkey. You can visit 90HappyDays.com.

day and that photographer will produce the images that

evoke happiness. This is the second day and I am the one to
take photo, and then there will be an exhibition regarding
this in Ankara Hilton.

Do you think Mobile Photo is stuck in Instagram? How
can Mobile Photographers present their works except for
Instagram?
So, when mobile photo is said, you do not need to put that

on any place, this is a means of production, there was film, it
has transformed into digital and over the course of time this
digital recording system has been integrated into mobile

phones as a more miniature fashion. But, the output photo

is the same, you take as 50 megapixels with one of them, 16
megapixels with the other and 8 megapixels with another

one. You can whip off the background in a serious way with

one of them, less with the other, maybe you cannot, and that
is to say the depth of area has disappeared. What I believe
is that it is a burden to have a camera and to go to some

places with that when you are talented in the serious sense.
Now, the real photographers have started to walk around

in the market, there are serious talents. Because, increasing

the production with this technology, you can make beautiful
works with mobile phone applications without expensive

equipment and tools, and production equipment by means
of which the installations are performed, that’s what I can
say.

So, you say you have no problem with the presentation,
how we can utilize DSLR, we can load the mobile photos
into our computer and present in the same way as we wish.

perspective and leads us to look at the world in a different

apart from sitting at a computer. We think that we say hello

it is the disease of our age, lethargy, staying inside the house,
waiting everything to come by itself, we live in an age in

which even a pack of cigarettes is brought home, and this
restricts you to move from one place to another. However,

the beautiful side of photography makes you recognize the

world, for it makes you travel as you said, you research some
places on Wikipedia, which attracts you to go and to take
photos of there. You have experienced unexpected adventures when you have come back.

There is thing like this, I attended an awards ceremony one

night, which I received an award. There was a huge crowd, it
would be my first time to address in front of such a crowd.

One appeared before me, saying that he wanted to save the
world with photography. Of course, it was a crackpot idea
but he would believe and think in this way. When I took

to the stage, “ I do not agree with the previous friend’s idea
about changing the world, however, in one point I agree

with him, there is a world to be changed, every people is a

world and we should start to change from our own world”.

That is, one can change his or her world with photography,
even make a new era. When I tried to maintain my life by

working as a sales representative 7-8 years ago, the magnificent feeling arising from recording made me come to this

point. 8-9 years ago, when I was a marketing employee in

200 Evler quarter, I have never changed that feeling, when
I performed shooting and producing those photos, with

anything in the world, and I resigned for I wanted to live

permanently in this way, passing into the photography profession. This brought me a lot, still continues to bring, that

is to say, this is a good profession and an amazing beautiful
field to socialize.

Yes, I shoot with DSLR as well as IPhone. There is not

much difference between these two, I just divided them

inside, I can share more easily when I shoot with IPhone;

you can eliminate your boredom, you can darken or brighten
the corners, write on it... Then you make launch an album,
collecting all of these, at the present, I am working on a

book comprised of the photos taken for the last two years,
and it will be a very beautiful and comprehensible book, it
will inspire interest not just from Turkey but from all over
the world, that’s what I can say.

What do you use as post-production after taking mobile
photos, what can you say to the beginners or to those who
are wondering?
The title of my educational programme “mobile photogra-

phy with three applications”. One of these three applications
is Vsco Cam, the other Snapseed, and another Awesome
Camera. Actually, I say Pro Camera 7 for those who use

IPhone, however; Awesome is more suitable for android
users if they want to control the light and clarity.

So, can we handle all of these with one application?
In fact, we want to handle these in one programme, but if
you say that we give both the colours and tones, both cut
and clip and create an archive and have a portfolio page
inside it, Vsco Cam is enough for all of these
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ETHEM
ONUR
BİLGİÇ
“Salkım Söğüt” animasyonu
üzerine
About the “Salkım Söğüt”
animation.
Şener Yılmaz aslan
sener.aslan@gmail.com

Öğretmen bir baba ve işçi bir annenin çocuğu olarak 1986 yılında Kastamonu – İnebolu’da

doğdum. Çocukluğum Karadeniz kıyısında, gençliğim Anadolu’nun ortasında Ereğli’de geçti.

Biraz şans eseri tanıştığım ressam sayesinde güzel sanatlar hakkında bilgi sahibi oldum ve

geleceğimi bu alanda kurmaya karar verdim. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde

Grafik Tasarım bölümünü kazandım ve bölümünden tasarım disiplinini öğrenmeye başla-

dım. Okulun ikinci yılından itibaren dergiler, yayın evleri, reklam ajansları, tiyatro oyunları
ve sinema filmleri için illüstrasyonlar, afişler ve canlandırma filmler hazırlamaya devam

ediyorum. Bu arada yurtiçi ve yurtdışında birçok karma sergiye katıldım. İlk kişisel illüstrasyon sergim de “Tatlı Kabuslar” ismiyle 2013 yılının Aralık ayında Milk

Galeri’de açıldı. Çalışmalarıma İstanbul - Moda’da kişisel atölyemde

devam ediyor.

Ne tür işler yaptın bu zamana kadar, hangileri daha çok heyecanlandırdı
seni?
Afişler, kitap kapakları, dergiler ve kitaplar için illüstrasyonlar, firmalar için canlandırma filmler yapıyorum. Dönem dönem bu heyecanlanma durumu değişiyor aslında. İlk film festivali afişimi yaparken

çok heyecanlıydım mesela. Reklam işleri de heyecanlı başlıyor ama iş

devam ederken bu heyecan kaçıyor. Çok fazla karışan oluyor haliyle. İşin
başında istenen işle sonunda çıkan iş arasında çok büyük fark oluyor.

Müşterinin beğenme kriterleri ve ticari dertler giriyor işin içine. Şimdi
düşününce “Salkım Söğüt” ve Deniz Tarsus’un bilim kurgu kısa filmi

“Mod” en çok heyecanlandığım projelerdi.

Böyle br kısa film yapmaya nasıl karar verdin?
Çocukluğumdan beri Nâzım Hikmet’in benim için çok fazla anlamı

vardı. Çocukken babam “Karlı Kayın Ormanı” nı söylerdi bize. Mem-

leketi en çok “Memleketimden İnsan Manzaraları” yla sevdim. En güzeli vatan sevgisini bir

vatan haininden öğrendim mesela. Uzatmadan konuya dönünce, Salkım Söğüt şiirini ilk

okuduğum günden beri -yani daha bu işleri yapmıyorken- gözümde hep canlanan görün-

tüler oluyordu. Bence şiir birçok şey anlatıyordu. Kızıl ve beyaz orduların neleri sembolize

ettiği açıktı ama çok daha derin bir hikaye ve his vardı şiirde.Bu işlere başladığımda da

Memleketi en çok
“Memleketimden İnsan
Manzaraları” ile sevdim.

ilk olarak şiir için illüstrasyonlar yapmayı planladım. Sonra “neden bir

canlandırma olmasın?” sorusu geldi aklıma. Bir şiirin canlandırması

yapılabilir mi? İşte bu soru beni daha da cezbetti. Sevdiğim bir adamın

en sevdiğim şiiri vardı önümde. Biraz çekinerek olsada Deniz Tarsus’la

beraber kısa filmin senaryosunu oluşturduk. “Türsak Geleceğin Sineması”

proje destek yarışmasında senaryo birinci olunca inancım arttı projeye.
Nazım Hikmet’in yüzlerce şiirinin arasından neden Salkım Söğüt’ü seçtin, özel bir anlamı
var mı senin için?

Nâzım’ın bütün eserlerini ayrı ayrı severim. Salkımsöğüt şiirinin verdiği hissiyat benim çok
derindi. Bahsettiğim gibi olay sadece Kızıl ve Beyaz orduların savaşı değil. Şiirin okunuş
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ahengi ve anlattığı görsel çok güçlü. Bazen sadece yapmak

filmi koymak istiyorum. Yorumlar benim için çok önemli.

istersiniz. Şiirin okudukça bu şiir için bir şeyler yapmak

Malesef bazı festivaller bu online olma durumuna bakıyor

geldiğini düşündüm. Şeyh Bedrettin Destanı ve KuvayI

bu konuda. Bu yüzden şimdilik yayınlayamıyorum. Sanırım

istedim hep. Becerim ve yetim gelişince bunun zamanının

Milliye Destanı gibi eserleri içinde bir şeyler yapmayı çok
istiyorum.

ve filmi kabul etmiyor. Özellikle yurtdışı festivalleri çok katı
bir kaç ay daha online olarak izlenemeyecek, ama istanbul’da
bazı gösterimler olacak.

Bir şiiri animasyonlaştırmak için bu kadar uğraştığına göre

Bize kesinlikle izlememiz gerektiğini düşündüğün birkaç

şiiri çok seviyor olmalısın, şiir yazdığın da oluyor mu? Sana

animasyon önerebilir misin?

Edip Cansever, Turgut Uyar ve Cemal Süreya desek?
Ben tasarımcı ve çizerim. Şiiri severim ama çok sıkı ve iyi
bir takipçi değilimdir. Şiir yazdığım hiç olmadı. Edebiyat
bambaşka bir dünya. Söylediğin isimlere gelince; Edip

Cansever’de –ne gelir elimizden insan olmaktan başka- ,
Cemal Süreya’da – keşke yalnız bunun için sevseydim

seni- Turgut Uyar’da –açlık çoğunluktadır- gelir aklıma. Bu

isimleri andıysak Tomris Uyar ve Özdemir Asaf ’ı da şuraya

Akira, Ghost in the Shell, Mary & Max, Fantastic Mr. Fox,
Nausicaä of the Valley of the Wind, Princess Mononoke,

Spirited Away, Animatrix, Les Triplettes de Belleville, Ninja
Scroll, Vampire Hunter D.

//

yazalım.

Filmi bitirmek ne kadar zamanını aldı, süreç nasıl ilerledi?

I was born in 1986 in İnebolu - Kastamonu to a fam-

Süreç biraz karışıktı aslında. Bu proje için Türsak’ın

childhood passed along the shores of the Black Sea and my

bütçemiz yoktu. Bu yüzden hem ticari işleri hem de Salkım

about find arts thanks to the painter that I met with a bit

yarışmasında kazandığımız senaryo destek fonu dışında bir

ily consisting of teacher father and a worker mother. My

youth in the middle of Anatolia, Ereğli. I had knowledge

Söğüt’ü ilerletmeye çalışıp durdum. Biraz stresli geçti.

of luck, and I decided to shape my future in this field. I

var ama bunun tamamı çalışarak geçmedi. Salkım Söğüt’ün

Department and started to learn the design discipline from

Projeye başlamamla bitirmem arasında bir yıldan fazla süre
yapımı senaryo yazımı dahil en fazla 3 ay sürmüştür.

Birazda bize işin teknik kısmında bahsedebilir misin?

won Mimar Sinan Fine Arts University Graphic Design

this department. I have been preparing illustrations, posters

and animation movies for publishing houses, advertisement
agencies, theatre plays and movies since the second year of
the school. By the way, I have attended quite a few group

Projenin tamamı dijital ortamlarda yapıldı. Bunun en büyük

exhibition at home and abroad. My first personal exhibition

yor. Geleneksel yöntemlerle masa başında kalem kağıtla

name of “Sweet Nightmares”. I am continuing my works at

nedeni zaman. Dijital olarak çok daha hızlı ilerlenebili-

was opened in December, 2013 at Milk Gallery with the

yapmayı çok isterdim aslında ama zaman büyük bir sorun

my personal workshop in İstanbul – Moda.

hangi programları kullandığınızın çok önemi kalmıyor

What kinds of works have performed until today, which of

yaratırdı benim için. Görsel yapıyı oluşturduktan sonra

aslında. Atmosferi güçlendirmek için bazı planlarda 3d

them excited you the most??

tabletle Photoshop’ta yapılan çizimlerden oluşuyor. Karakter

I have been working on posters, book covers for the maga-

şeyin birleştirildiği ve projenin tamamlandığı ortam da

time to time, actually this state of excitement changes. For

programlardan destek alsamda filmin büyük bir bölümü

hareketleri cel animasyon mantığında kare kare çizildi. Her

After Effects.

Sosyal medyada insanlar sabırsızlıkla izlemek için
bekliyorlar animasyonu, ne zaman izleyebilecekler
tahminen?
Benim kişisel düşüncem, bir iş yapıyorsak bunu sunmak
için yapıyoruz. Sadece bana kalsa hemen online olarak

zines and books and illustrations for the companies. From

instance, I was so excited when I was working on my first

poster for a film festival. The ads jobs starts with an enthu-

siasm, however, this changes during the progress. Naturally,
too many people meddles in. There arises a big difference

between the beginning of the work and the end of the work.

The work starts to be mixed with the consent criteria of the
customer and commercial reservations. When I think over
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BEST ANIMATED SHORT FILM

21st INTERNATIONAL
GOLDEN BOLL
FILM FESTIVAL
SEPTEMBER 2014

once again, “Salkım Söğüt” (Weeping Willow) and the

science-fiction short movie “Mod” (Mode) by Sinan Tarsus
were the projects that made me so excited.

How did you decide to shoot a short movie like this?

Cemal Süreya, and – hunger for majority- by Turgut Uyar.

If we recollect these names, we should writhe Tomris Uyar
and Özdemir Asaf right here.

How long did it take to complete the movie, How did the
process develop?

Since my childhood, Nazım Hikmet has meant much

for me. When I was a child, my father used to sing “Karlı

The process was a little bit complicated. There was no

country the most with “Human Landscapes from My

contest for this project. Therefore, I tried to progress both

Not extending the subject, since the first time that I read

bit stressful. There is more than one year between the begin-

Kayın Ormanı” (Snowy Beech Woods) to us. I loved my

Country.” I learned the loveliest patriotism from a traitor.
the poem Weeping Willow – that is to say, at the time I
was not performing this profession- there were imaged

I loved my country the
most with “Human
Landscapes from My
Country”.

budged except for the support fund that we won in Türsak

commercial works and Weeping Willow. That was a little

ning and end of the projecti however; all of this period did

not consist of working. The completion of Weeping Willow,

animated before my eyes. To me, the

including scenario writing, took 3 months at most.

and red armies represented was so clear,

Could you tell us the technical side of the work?

a story inside the poem. When I started

The whole project was performed in digital media. The

illustrations for the poem at first, then

digitally. I wish I could to this at the table with the tradi-

poem was telling a lot. What the white

however; there was a deeper feeling and
with this profession, I planned to make

comes a question “Why not an anima-

tion?” Can a poem be animated? This is the question that so

attracted me. What is ahead of me is the loveliest poem of a

biggest reason for this is time. You can progress swiftly as

tional methods, but the time would pose a great problem

for me. After creating the visual structure, what programs

are used do not present an importance. Although I have

poet that I love the most. A little bit reluctantly, along with

provided supports from 3D programs to strengthen the

when it was ranked the first in “Türsak, the Movie of Future”

drawings made with Photoshop on tablets. The movements

Why did you choose Weeping Willow among the hundreds

combined and the project is completed is After Effects.

Deniz Tarsus, we created the scenario of the short-movie,
project support contest, my faith in the project increased.

atmosphere, the most part of the movie is comprised of the

of the characters were drawn square by square with the logic
of Cel Animation. The media in which all the things are

of poems of Nazım Hikmet, does it carry a special meaning

The people on the social media is very enthusiastic about

to you?

watching the animation, when will they able to watch,
approximately?

I love all the works of Nâzım separately. The emotion that

Weeping Willow poem gave to me is very deep. As I men-

My personal opinion; if we do something, we do this to

white and red armies. The harmony that the poem gives and

movie as online. The comments are of great importance

tioned before, the event was not the conflict between the

the visual that the poem present is so strong. Sometimes,

you just want to do it. As much as I read the poem, I always

present. As far as I am concerned, I want to present the

for me. Unfortunately, some festivals consider this online

situation and does not accept the movie. Therefore, I cannot

wanted to do something for it. When my skill and capacity

publish it for now. I think it cannot be watched as online for

do something for the works like Sheik Bedreddin Legend

in İstanbul..

has developed, I thought the time came for this. I want to

and the Nationalist Forces.

Since you so exert yourself to animate a poem, you must

a couple of months, but some showings may be performed

Could yo recommend us a few of animations that we
should certainly watch?

love poem, do you write poem at all? What about Edip
Cansever, Turgut Uyar and Cemal Süreya?
I am a designer and drawer. I love poems but I am not a

devotee. I’ve never written a poem. The literature is another

world. If we come to the names you expressed; the first that

I remember – what can we do apart from being human- by

Edip Cansever, - wish I could love you just for this- by
18
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Akira, Ghost in the Shell, Mary & Max, Fantastic Mr. Fox,
Nausicaä of the Valley of the Wind, Princess Mononoke,

Spirited Away, Animatrix, Les Triplettes de Belleville, Ninja
Scroll, Vampire Hunter D

afiş tasarım // poster desıgn : aykut aydoğdu

box ın a box ıdea 9

EKİN
URCAN
“Malzeme ortadayken birden
çakan şimşek ortalığı dağıtıyor,
olan oluyor.”
“When the material is evident,
a sudden lighting messed the
environment up, and what has
to be done has done.”
Ekin Urcan, grafik tasarım mezunu, 1988 İzmir doğumlu, Kadıköy’de yaşıyor. Reklam

ajanslarında çalışırken, freelance grafik üretirken bir yandan da sanat işlerini sürdürmeye

çalışıyor…

Bize çizimlerinin ortaya çıkış sürecini anlatabilir misin?
Çizimlerde hep yapmak istediğim akılcı ve önceden planlanmış olmaları olsa da neredeyse
her zaman kendiliğinden anlık gelişiyorlar. Malzeme ortadayken birden çakan şimşek

ortalığı dağıtıyor, olan oluyor. Yolda, orada-burada yürürken, masa başında çalışırken etraftan

duyduğum bir şey, birbiriyle alakasız görüntüler çizgilerin oluşmasını sağlıyor. Bilgisayarda

bir iş yaparken de mesela sürekli kağıt, kalem önümde olur ve orada illa ki gün sonunda bir

şeyler kalır. Bir yandan da ‘çizgi günlük’ gibi gelişiyorlar aslında.

Torun’daki kişisel serginin adı “Tanımlanmamış”dı. Neden tanımlayamıyorsun ortaya çıkan
karakterlerini, bir çıkış noktan mutlaka vardır diye düşünüyorum, ne dersin bu konuda?

Leos Carax çok
etkilendiğim, iz bırakmış
yönetmendir. Her yıl tüm
filmlerini baştan izlerim.

Çıkış noktasından çok giriş noktası etkiliyor! Etkileşim üzerinden ortaya

çıkıp, gelişiyorlar çoğunlukla. Etki eden şeyi bazen bilinç fark edemiyor. Bellekte birikenler kendiliğinden ortaya çıkıyor. Bu da sanki daha çok nörolojik
bir tanımlama gerektiriyor. Ben yapacağımı yaptım, siz tanımlayın...

Çizimlerini sergileme imkanın oluyor mu ve bir galerinin sanatçısı olmak
gibi bir niyetin var mı? Nasıl bakıyorsun galerilere?

Zaman zaman karma sergilerden davet geliyor. Yakında da belki ikinci kişisel sergi olacak.

Galeri sanatçısı tanımı çok uzak şu anda. Sanat işini yaparak yaşamanı sağlayacak bir kurum

mu? Galerinin tavrına bağlı sanırım hepsi. Galeriyle çalışıp mutlu olan arkadaşlarım da var,

şikayeti bol olan da.

Peki bize izlediğin filmlerden, dinlediğin müzikten ve takip ettiğin sanatçılardan
bahsedebilir misin? Kısacası sana ilham veren şeyler neler?
Filmler bu iş için çok önemli kaynaklar bence. Leos Carax çok etkilendiğim, iz bırakmış

yönetmendir. Her yıl tüm filmlerini baştan izlerim illa ki. Müzikte Kadıköy Sound! Cenk

Taner bence gelmiş geçmiş en iyi söz yazarıdır. Nick Cave’in son albümü ve geçen hafta

izlediğim 20,000 days on earth de hayranlığımın artmasını sağladı. Bu arada birkaç yıl önce
yaptığım ambient, drone, noise, electroacoustic, deneysel ses tasarımları ürettiğim bir proje

vardı. Çizgiyi seslendirme denemeleri gibi... (soundcloud.com/e_3) Bu söyleşiyi yanıtlarken

de Leonard Cohen’in yeni albümünü dinliyorum. Sanat konusunda takip etmekten hoşlandığım çok kişi var. Tek tek saymaya kalksam çok uzun sürer sanırım. Yeni keşfettiğim bir
çizer, Andy Rementer çok ilgimi çekti.

Belki bizim için izleme-dinleme tavsiyelerin de olabilir ?
Film: Frank - Lenny Abrahamson (2014)
Müzik: Dongs of Sevotion - Smog

Kitap: En Güzel Günlerini Demek Bensiz Yaşadın - Can Gürses
20
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Ekin Urcan was a graphic design graduate, born in 1988, İzmir, living in Kadıköy. Working
in the advertisement agencies and producing graphics as a freelancer on the one hand, he
tries to continue his art works on the other hand…

Could you tell the process during which your drawings emerged?
Although what I have always tried to do for my drawings to be rational

and pre-planned, they almost develop instantaneously by itself. When the

material is evident, a sudden lighting messed the environment up, and what
has to be done has done. Something that I hear when I was walking on the
road here and there and studying at my desk, causing the formation of the
unrelated lines and images. For instance, when I am doing my job on the

computer, the pen and paper are available in front of me and something

unavoidably remains there at the end of the day. On the other hand, some-

thing develops like a “drawing diary.”

The name of your personal exhibition at Torun was “Undefined”. Why
couldn’t you define your characters happened, I think you should have an
exit point, what do you say about this?
The entry point affects a lot, rather than the exit point! It emerges and

develops based on the interaction. The affecting thing cannot be identified

by consciousness sometimes. And this requires a neurological description. I

did what I had to, you define...

Have ever had the possibility of exhibiting your drawings and Do you have
an intention of becoming an artist of a gallery? How are you evaluating the galleries?
From time to time, I am invited by the group exhibitions. Maybe there will be the second

personal exhibition soon. The definition of gallery artist is very far away for now. Is the art

an institution that makes your living by working? It depends on the attitude of the gallery.

I have friends who are working with the gallery and are happy, and the ones who are with
plenty of complaints.

Could you tell us about the movies you watch, music you listen to and the artists you
follow? In brief, what inspires you?
I think the movies is very important source for this profession. Leos Carax is a director who
left his mark, with which I am impressed the most. I watch every movie of him. Kadıköy

Sound! Cenk Taner is the best songwriter I’ve ever seen. The latest album of Nick Cave and

the movie 20,000 days on earth that I watched last week, caused my admiration to increase.

By the way, there was a project in which I produced ambient, drone, noise, electroacoustic,
experimental sound designs. Such as dubbing trial of drawing…(soundcloud.com/e_3)

When I am answering this interview, I am listening to Leonard Cohen. There are lots of

people in the field of art that I love to follow, I think it takes long to count them one by one.

The illustrator that I discovered recently, Andy Rementer, attracting my attention a lot.
Maybe, you can make recommendations us as watching-listening?
Movie: Frank - Lenny Abrahamson (2014)
Music: Dongs of Sevotion - Smog

Book: En Güzel Günlerini Demek Bensiz Yaşadın (So you have lived the most beautiful
days without me)- Can Gürses

22
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TUHAFLIKLAR
ANI
“Bırak Güneş İçeri
Girsin”
“Let The
Sunshine In”

Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi ‘Operasyon Odası’ Türkiye çağdaş sanatının dikkat

çeken isimlerinden Ferhat Özgür’ün 19 Eylül-2 Kasım 2014 tarihleri arasında görülebilecek
olan ‘Tuhaflıklar Anı’ adlı kişisel sergisine eve sahipliği yapıyor.

Resim kökenli olmasına karşın ulusal ve uluslararası ortamda daha çok fotoğraf, video ve
enstelasyonlarıyla bilinen sanatçı, bu sergisinde farklı dönemlerde gerçekleştirdiği desen,
fotoğraf ve suluboya çalışmalarının yanı sıra 2013 tarihli ve Türkiye’de ilk kez göstereceği

“Günden Kalanlar” adlı videosunu da izleyicilerle buluşturuyor. Çalışmalarında kimi zaman
açık kimi zamansa metaforlarla dolu, ironik, gerçeküstü ve absürd sahnelerin varlığıyla

performatif bir anlatımı öne çıkaran sanatçı, benzer bir yaklaşımı “Günden Kalanlar” adlı

videosunda da farklı bir medyumla görselleştiriyor. Gazeteler, dergiler, eskicilerden toplanmış
fotoğraflar, turistik kartpostallardaki esprili ifadeler, çeşitli atık malzemeler ve hazır buluntuların birbiriyle kurduğu ilişkiler bağlamında sokaklar ve zengin bir görsel hazine olarak

kent olgusu burada da sanatçının diğer tüm yapıtlarında olduğu gibi temel çıkış noktasını
oluşturuyor.

Yapıtlarında kimi zaman çözümlenebilir kesin kodlar kimi zamansa

yoruma açık sembollerle açık uçlu platformlar yaratan sanatçının bu

sergisi, ağırlıklı olarak 2008-2014 yılları arasında gerçekleştirdiği üretimlerden oluşan bir seçki özelliği taşıyor. Sanatçının kağıt üzeri çalışmala-

rında göze çarpan farklı kültürlerdeki dinsel söylemler ile ironik bir dille
paranteze alınmış ve militarizm ve siyasallığa özgü olgular, “Günden

Kalanlar” adlı performatif videosundaki sahnelerle tuhaflık düzeyinde bir

ilişkiye giriyor. Küratörlüğünü Derya Yücel’in üstlendiği sergiye sanatçının
önceki dönem çalışmalarından örnekleri de içeren, söyleşi ve değerlen-

dirme metinlerinden oluşan kapsamlı bir katalog da eşlik ediyor. Sanatçı
bu sergisinin ardından Ekim ayında Bern’de Gallery Bernhard Bischoff
and Partner’de Costantino Ciervo ile ortak kişisel sergisinin ardından

Viyana’da Mekan68’de videolarından oluşan diğer kişisel sergisini açacak.

Sanatçının video, kağıt üzeri çalışmaları ve duvar resminden oluşan çalış-

maları Houston Deborah Colton Gallery’de düzenlenen ve 8 Kasım 2014

tarihine kadar açık olan “Kargaşanın Haritası: Gerçeklik ve Algı” adlı grup
sergisinde yer alıyor.

Ferhat Özgür, Ankara Gazi Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Bölümü’nden

mezun olduktan sonra lisansüstü eğitimini Hacettepe Üniversitesi Güzel

Sanatlar Fakültesi’nde tamamladı. MoMA PS1-New York ve İsveç Mara-

bouparken, Galeri Nev-Ankara ve Siyah-Beyaz-Ankara’da kişisel sergileri
gerçekleşen sanatçının yapıtları 6. Berlin Bienali, 10. İstanbul Bienali ve

1. Mardin Bienali gibi uluslararası bienallerde yer aldı. Marian Goodman
‘Kasım // November -San Michele’, 2011, 50X35 cm,
kağıt üzerine desen // drawing on paper

Gallery-Paris, İstanbul Modern, Salzburg Modern, Sanatlar Müzesi,

Viyana Modern Sanatlar Müzesi, Centre George Pompidou-Paris, Reina

Sofia Müzesi-Barcelona, Sandretto Re Rebaudengo-Torino, Mattress Factory Museum of
Art-Pittsburgh, Casino Luxembourg forum d’art Contemporain, Kunsthalle Winterthurİsviçre gibi birçok uluslararası kurum ve galeride düzenlenen sergi, festival ve video gösterimlerine davet edilen Ferhat Özgür halen Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
24
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Vehbi Koç Foundation American Hospital Gallery “Opera-

tion Room” presents “Curious Moments” a solo show by Ferhat
Özgür, one of the remarkable contemporary artists in Turkey.
The exhibition is on view from 19 September to 2 November
2014.

With a background in painting, Ferhat Özgür is mostly known
for his photographs, video pieces and installations in Tur-

key and internationally. In this exhibition presents drawings,

photographs and watercolors that he produced at different time
periods alongside his video piece “Remains of the Day” from

2013, which will be premiered in Turkey for the first time. His
works often emerge through performative staging of certain

scenes that are sometimes explicit in their intention, but sometimes metaphorical, ironical, surrealist and absurd. He applies

a similar approach in the visualization of “Remains of the Day”
using a different medium. Just like in his other works, streets

and the city with their rich visual repertories appear as a main

ground regarding their associations with newspapers, magazines,
photographs from second-hand shops, humorous expressions in
touristic postcards, various waste material and found objects.

By using not only decipherable references but also with open-

ended interpretations, the artist presents in this exhibition the

selected works he produced extensively in 2008-2014. Religious
discourses in various cultures and issues about militarism and
political that he tries to highlight ironically in his works on

paper enter a curious dialogue with the scenes in his performative video “Remains of the Day”. Curated by Derya Yücel, the

exhibition is accompanied by a comprehensive catalogue including explanatory interviews and texts that examine the works in
the exhibition as well as the artist’s previous works. Following

his next solo show with Costantino Ciervo at Gallery Bernhard
Bischoff and Partner in Bern, the artist will open another solo

show at Mekan68 in Vienna including his selected videos. His
other works on paper, site-specific mural drawing and video

are on view in a group show entitled “Mapping Strife: Reality
and Perception’ at Deborah Colton Gallery-Houston until 8
November 2014.

Ferhat Özgür graduated from Ankara Gazi University, Faculty
of Education, Department of Painting and Crafts. He later

received his MA at Hacettepe University, Faculty of Fine Arts.
He had solo exhibitions at MoMA PS1-New York, Sweden

Marabouparken, Galeri Nev-Ankara and Siyah-Beyaz-

Ankara. His works have been exhibited in international
biennials, such as the 6th Berlin Biennial, the 10th

Istanbul Biennial and the 1st Mardin Biennial. He has

participated in numerous exhibitions, festivals and video
screening programs in various international institutions
and galleries, such as Marian Goodman Gallery-Paris,
İstanbul Modern, Salzburg Modern Art Museum,

Vienna Museum of Modern Art, Centre George Pompidou-Paris, Museo Reina Sofia-Barcelona, Sandretto
Re Rebaudengo-Turin, Mattress Factory Museum of

Art-Pittsburgh, Casino Luxembourg forum d’art Con-

temporain, Kunsthalle Winterthur-Switzerland. Ferhat
Özgür is currently a lecturer at Yeditepe University

Faculty of Fine Arts, Art Management Department.

‘Nisan // April-Abraham’, 2011, 50X35 cm, kağıt
üzerine desen // drawing on paper

‘Bırak Güneş İçeri Girsin // Let The Sunshine In”, 2013,
66x100cm, fotoğraf //photography
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YOLUNDA
A.Ş.
“Çinçin Bağları“
hikayesi
“Çinçin Bağları“
story

Ve Sanat Atölyesi
vesanat@gmail.com

“Yolunda A.Ş. Çinçin Bağları Hikayesi” sinema filmi projesi, ilk olarak 2011 yılının kış aylarında tasarlanmış ancak maddi kaynakların yetersizliği ve proje bileşenlerinin tanınır olmaması nedeniyle proje ertelenmişti. Daha sonra hem kendimizi geliştirmek hem de filmin

koşullarını sağlamak için Mynet ile işbirliğine girişildi ve sekiz bölümden oluşan bir internet

dizisi olarak yeniden kurgulandı. “Yolunda A.Ş. Bir Ankara Dümeni” adıyla oluşturulan dizi,
Ankara’nın Çinçin Bağları mahallesinde 14 yaşında logar kapağı çalmaktan cezaevine girmiş
üç arkadaşın Fehmi, Ramo ve İbo’nun, mahallenin yoksullarına senet imzalatan insanların
cezalandırılmasından, sahte bal satanlardan hesap sormaya kadar ortak sorunlara cevap
bulma hikayelerini anlatmaktaydı.

Yine aynı karakterler üzerinden kurgulanan “Yolunda A.Ş. Çinçin Bağları

Hikayesi” sinema filminin ana ekseni ise kentsel dönüşüm üzerine kuruldu. Dört yıl önce
mahalleye gelen kentsel dönüşüm, mahallenin bir bölümünü yıkmış, İbo ve Ramo da bu

yeni yapılan bloklara borçlanarak taşınmışlardır. Şimdi ise aynı şirket, “Tam-Gaz İnşaat”,

mahallenin geri kalanını yıkmak istemektedir. Mahallede yapılan toplantı sonrasında, Fehmi
ve arkadaşları bu işten kaçışın olmadığını anlarlar. Fehmi ve arkadaşlarının öncülüğünde

mahallelinin ortak çabasıyla, yıkımı gerçekleştirecek şirkete bir dümen
hazırlanır.

Filmin çekimlerinin yapıldığı mahalle Çinçin, Ankara’nın yoksulluğu

ve sıkıntılarıyla en bilinen mahallelerinden birsidir. Yıllardır, kendine

benzeyen diğer mahallerde olduğu gibi devletin “suç” ve “suçlu” yükünü
sırtlanan bu mahalle, yerleşim itibariyle Ankara’nın 1950’li ve 1960’lı

yıllarında, ülkenin özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgesinden yoğun
bir göç almış, eski yerleşimlerden olan Ankara Kalesi’ne nazır dağlık

ve yüksek bir bölgede kurulan gecekondu mahalleleriyle var olmuştur.

Kurulan bu kültür, devletin dönem politikalarında “seçim yatırımı”ndan

öteye gitmeyen, yüzsüz ve pragmatik niyetlere konu olmuştur. Bir seçimde
yol gelir, bir seçimde su. Başka bir seçim döneminde, devletin yerleşime

müsaade ettiği gece “konan” bu yapılar tapuyla tescillenir. Tabi bir kısmı.
Ülke serbest piyasa ekonomisi ve kapitalist üretim ilişkileri minvalinde

şekillenirken, bu toplumsal ilişkilerin bir ürünü olan kent de aynı oranda
değişime uğrar. “Kent merkezi” kavramı ve sınırı yokmuş gibi görünen
“yapılaşma”, “inşaat” arzusu, şehrin merkezi genişledikçe, bu merkez

sınırlarında kalan yoksul mahallere de göz dikmeye başlar. TOKİ eliyle
yürütülen bu operasyon, zaten fişlenmiş, uzun yıllar suça zorlanmış,

çoğunlukla barındığı evinden başka hiç bir mülkü olmayan binlerce kent
yoksulunu evlerinden etmeyi, yıllardır var ettikleri kültürü yok ederek

yaşam alanlarını rant uğruna “binalaştırmayı” ve böylece yeni sahiplerine
daha rahat peşkeş çekmeyi amaçlamaktadır. Evlerinden, yaşamlarından

edilen binlerce insan, şehrin en ücra köşlerine inşa edilen, toplumsallıktan
uzak, geçmişsiz ve kişiliksiz binalara hapsedilmeye zorlanmıştır.

Ülkenin temel problemlerinden biri olan ve son yıllarda hız kazanan

kentsel dönüşüm gibi toplumsal bir gerçeğin sinemaya aktarılma dene-

mesi, filmin tonunu da etkilemiş ve hikaye toplumcu gerçekçi bir kara-mizah olarak hayata

geçirilmiştir. Şu sıralar kurgusu devam eden “Yolunda A.Ş. Çinçin Bağları Hikayesi sinema
filminin 2015 Şubat ayında vizyona girmesi planlanmaktadır.
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“Yolunda A.Ş. Çinçin Bağları Hikayesi” (Underway Inc. Çinçin
Bağları Story) film Project was first designed in the winter of

2011, however; the project was delayed due to the lack of financial sources and the unrecognizability of the project compo-

nents. After then, a cooperation with Mynet was initiated with
the purpose of developing ourselves and providing the condi-

tions of the film. The series created with the name of “Yolunda
A.Ş. Bir Ankara Dümeni” (Underway Inc. An Ankara Trick)

narrates a story to find answers to the common problems rang-

ing from three friends at the age of 14 named Fehmi, Ramo and
İbo, who have ended up in prison with the charges of stealing

manhole covers, the punishment of the people forcing the poor
of the quarter to sign the notes, to paying the fake honey seller
to account in Çinçin Bağları quarter of Ankara,

The main axis of the film “Yolunda A.Ş. Çinçin

Bağları Hikayesi”, which was constructed out of the same char-

acters, was based on the urban transformation. The urban transformation, which came to the quarter four years ago, destroyed
a part of the quarter, and Ibo and Ramo has moved for they

have become indebted for the newly-constructed blocks. Now,
the same company, “Tam-Gaz İnşaat” (Full-Blast Construc-

tion), wants to destroy the whole quarter. After a meeting held
in the quarter, Fehmi and his friends would understand that

there won’t be an escape from this. With the common effort of

the community dwellers, a trick is prepared with the leadership
of Fehmi and his friends to be played against the construction
company that will perform the destruction.

The quarter where the film is shot is one of the quar-

ters of Ankara known as its poverty and hardship. Bearing the
“crime” and “criminal” burden of the state for years as is in the

quarters like it, the area has been formed with the immigrations
from the East and Southeast regions between1950’s and 1960’s,

and has been established with the shanty quarters, located

on a high and mountainous area overlooking Ankara Castle,

which is one of the old settlements. This culture established has
always been a subject for the indecent and pragmatic inten-

tions in the term policies of the state, not going forward from

“election investments”. Road is constructed in one election, and

water is provided in the other election. In other election period,
these shanty structures without titles, which were once let to be
inhabited by the state, are registered. Of course a part. Just as

the country is shaped in the ways of free market economy, so the
city, which is a product of these social relations, has undergone

a change at the same level. The concept and boundaries of “City
Centre” have disappeared, and as the “construction” and “desire

for building” are expanded, this poor neighbourhoods contained
in the boundaries of the city centre has started to be longed

to be possessed. This operation conducted by TOKİ (Housing
Development Administration of Turkey) has been aimed to

deport these poor people, who have nothing but their sheltering
homes, from their homes, destroying the culture formed over

the course of years, “constructing” new buildings for the sake of
income, thus making these areas available for the new owners.

Deported from their homes and lives, thousands of people have
been forced to be imprisoned in the far from sociality, without
past and characterless buildings which are constructed in the
city’s most far-flung areas.

An attempt to transfer a social reality like the urban

transformation, one of the main problems of the country and

accelerated in recent years, to the cinema has affected the tone
of the film and has brought to life as a realistic black-humour.
“Yolunda A.Ş. Çinçin Bağları Hikayesi” movie, whose instal-

lation is now underway, is expected to come to the cinemas in
February, 2015.
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CAN
DAĞARSLANI
“Mekan ışığını, ışık renkleri, renkler ise
modeli işaret ediyor...”
“Marking the space light, light colours,
colours and model...”

2006’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun olan

Dağarslanı, aynı dönemde fotoğrafla ilgilenmeye başladı ve kısa zamanda bu bir tutku haline
geldi. Mimarlıktan arta kalan zamanlarında, seyirciyi kendine çeken ve bir yandan da biraz
da rahatsız eden fotoğraflar çekmeye devam ediyor…

Nasıl başladı fotoğraf serüvenin, mimarlık okurken fotoğrafa ilgin nasıl kaydı.
Yaşadığım ve seyahat ettiğim şehirlerin sinematografik silueti kameramı elime almamın ilk
sebebiydi. Fotoğraf her zaman mimarlığın yanında devam etti ve tüm zorluklara rağmen
ikisini de hayatımda tutmayı istiyorum.

Fotoğraflarını oluşturma aşamalarını biraz anlatabilir misin, projelerin nasıl ortaya çıkıyor?
Projelerimin oluşumu tamamıyla bir bütün içerisinde ilerliyor. Mekan ışığını, ışık renkleri,

renkler ise modeli işaret ediyor. Tüm bunları kopuk bir şekilde ele almamın yaratacağı negatif etkileri göz önüne alarak, çekimi programlamadan önce sezgilerimin bütüne kavuşmasını
bekliyorum.

Fotoğraflarında erotizmden uzak durmak için özel bir çaba gösteriyor musun? Yoksa
erotizmi zaten işinin bir parçası olarak mı görüyorsun?
Günümüzde tinsel değerlere inanan sanatçı tipinin yerini, pazarın isteklerine göbekten bağlı

Fotoğraf her zaman mimarlığın
yanında devam etti ve tüm
zorluklara rağmen ikisini de
hayatımda tutmayı istiyorum.

post-sanatçı tipin aldığını görüyoruz. Fotoğraflarımdaki kurgular

tamamen manevi dünyamın yansıması, dolayısıyla kendime yabancı
olduğum hiçbir çabayı gerektirmiyor.

“Identities” isimli fotoğraf serisindeki karakterler bana biraz
Yorgos Lanthimos’un “Köpek Dişi” isimli filmindeki karakterleri
hatırlatıyor. Sürreal bir eğitimden geçmiş itaatkâr iki kadın... Sen
ne söylemek istersin bu konuda?

Çok sevdiğim bir film. Çok duyduğum bir benzetme. Bu beni mutlu ediyor…
Genel olarak nü fotoğraf konusunda başarılı bulduğun fotoğrafçılardan bahsedebilir
misin?
Ren-Hang ve Kostis Fokas bu alanda takip etmekten keyif aldığım iki fotoğraf sanatçısı.
Peki sinema ve müzik desem, bize izleme ve dinleme önerilerin olur mu?
Yeni dalga akiminin herhangi bir yapıtını önerebilirim. Özellikle “kuralsızlık” özelliği üze-

rinde durmak istiyorum. O güne kadar sinematografik anlatımlarda göremeyeceğiniz şekilde,
yönetmenler filmlerinde sadece kendi dünyalarını ve karakterlerini ortaya koymuşlar. Öznel
perspektiflerin ortaya Çıktığı bu akım dolaylı olarak islerimi de etkilemektedir. Bunun

Yanında Xavier Dolan’ın filmlerinden keyif alıyorum. Müzik konusunda ise yaşadığım

duygulara paralel olarak değişken bir zevkim var. Dolayısıyla bu konuda isim vermem zor
olacaktır.
28

//

issue 09 · 2014

box ın a box ıdea 9 - can dağarsl anı

box ın a box ıdea 9 - can dağarsl anı

//
Graduated from Mimar Sinan Fine Arts University in 2006, Dağarslanı also became inter-

ested in photography and this has become a passion for him in a short time. Apart from

architecture, he continues to take photos that attract the audience and disturbs as well in his
leisure times.

How did your adventure begin, how you became interested in photography when you were
studying architecture?
The skylines of the cities where I have lived were the first reason for me to take my camera

in my hand. Photography has always continued along with architecture, and I want to keep

Photography has always
continued along with
architecture, and I want to
keep both of them in my life
despite all the difficulties.

both of them in my life despite all the difficulties.

Could you tell us the formation stages of your photos, how
do your projects emerge?
The formation of my projects progresses in a whole, marking
the space light, light colours, colours and model. Given the

negative effects of dealing with all of these in a disjointed way,

I wait my senses to reach the integrity before programming
the shoot.

Do you show a special effort to stay away from eroticism in your photos? Or you see
eroticism as a part of your job?
Today, we see that the artist type, who believes in the spiritual values, has been replaced by
post-artist type, who is wired into the requests of the market. The fiction in my photos is

the reflection of my spiritual world, therefore, it does not

require any effort which is stranger to myself.

The characters in “Identities” photograph series reminds
me of the characters of the movie “Dogtooth” by Yorgos
Lanthimos. Two submissive women who have experienced
a surreal education... What do you want to say about this?
A movie that I love a lot. An analogy I have heard a lot.

This makes me happy…

In general, could you tell us about the photographers that
you found successful in nude photography?
Ren-Hang and Kostis Fokas are two photographers in this
field that I enjoy following

All right, what about music and cinema, could you give us
suggestions of watching and listening?
I would recommend any structure of new wave. Especially I
want to lay stress on the “lawlessness” feature. The directors

have put forward only their own worlds and characters in

their movies in a way that cannot be seen in the cinemato-

graphic narratives. This trend, in which the subjective perspectives emerge, influences my works indirectly. Besides,

I love the movies of Xavier Dolan. As for music, I have a pleasure that changes in parallel

with the feelings I experience. Therefore, it will be difficult to give names about this subject.
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RUHİ
SU
Müzik tutkusunu bize emanet
edip gideli 29 yıl oldu...
It has been 29 years since passed away and
entrusted his passion of music to us.
Tuğçe Asya Yaldız
asyatugceyaldiz@gmail.com

İnsanca ve özgürce yaşamak sevdasını türküleriyle geçmişten
geleceğe taşımanın bilgeliğinde bir sanatçı, bir aydın, bir

//

halk aşığı Ruhi Su… Mücadelelerle geçen yaşamı boyunca
20.yy’ı halktan ve emekten yana imzalayan “ezgili yürek”
müzik tutkusunu bize emanet edip gideli 29 yıl oldu.

“Dünyaya gel insan başlasın
Ne güzel bir dünya bu iyi ki geldim
İnsana biz yeni geldik
Dünyaya hükmün başlasın”

Aşk halinde geçmiş

“Born into the world, people begin

How nice of I come to such a beautiful world
We’ve just arrived at people

koca bir ömrün

Begin to reign over the world”

Su’nun aramız-

Having a wisdom to convey the passion of living humanely

yılında, Ruhi Su

an artist, an intellectual, a lover of people, Ruhi Su… It has

1975’ten bu güne

the 20th century in favour of people and labour throughout

ardından Ruhi

dan ayrılışının 29.

and freely from the past to the future through folk songs,

Dostlar Korosu

been 29 years since “melodic hearth”, having always signed

dek gelen koristleriyle, Ruhi Su eserlerini seslendirerek

his life with struggles, passed away and entrusted his passion

‘müziği düşünen adam’ı bir kez daha andılar.

of music to us.

Koronun kuruluşundan on yıl sonra 20 Eylül 1985’te sonsuz-

After an entire life which transformed into love, in the 29th

seveninin katılımıyla türküler ve sloganlar eşliğinde toprağa

Choir, along with the choir members who had come to the

luğa uğurlanan sanatçının cenazesi onbinleri bulan pek çok

year which Ruhi Su departed from us, the Ruhi Su Fiends

verilmiş ve dönemin önemli bir kitlesel harekine dönüşmüş-

very this day since 1975, commemorated “music-minded

tür.

man” by chanting Ruhi Su songs.

Ruhi Su, operadan Alevi deyişlerine dek onlarca eseri bas

Ten years after the founding of the choir, bidden farewell

luklarla dolu ömründe; ender görüleni hep değerli bulan bir

the participation of up to tens of thousands of his lovers by

bariton sesiyle, kendine has bir üslupla yorumlamıştır. Yolcu-

to him on 20 September 1985, the artist was buried with

duyarlılıkla, kaybolmaya yüz tutmuş pek çok türkü derleme-

chanting folk songs and slogans, becoming a major move-

sinin de sahibi olmuştur.

ment on a mass scale of that period.

Su’ya müziği düşünen adam denmesinin sebebi, halk müzi-

Ruhi Su interpreted dozens of songs, from opera to Alawite

ve amaçladığı doğrultuda eserler vermesidir. İcrasında da bu

his life full of journeys; always considering the rare to valu-

dir. Onun müziğinde toplum, tarih, mücadele ve aşk vardır.

begun to disappear.

sesten ses çoğaltarak hayat vereceği türkülerinde yaşamaya

The reason why Su is called music-minded man is that

ğini üretimi sırasında, felsefi temellerle düşünüp ele alması

folk songs with his unique style and bass-baritone voice. In

derin tutum ve halka sesleniş en açık haliyle gözler önünde-

able, he was the owner of a compilation of folk songs, which

Şüphesiz bu bilinçli duruş kendinden sonraki nesillerin de
devam edecektir.

he had presented works in the direction of his purpose

by handling through philosophical thinking during the

production of folk music. This deep attitude and addressing
to the public can be clearly seen in his performance. In his

music are community, history, struggle and love. Surely, this
self-conscious stance will continue to live in the folk songs
which will be brought to life by the next generations after
him by reproducing sound from sound.
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Wall

Design by Aykut Erol

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