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Spor ve Sanatın 
Kesişme Noktası: 
Mine Kasapoğlu86
“Fotoğrafa ilgim, çekmekle 
değil bakmakla başladı” 
diyen, Lozan Olimpiyat 
Müzesi’nde işleri yer alan 
dört fotoğrafçıdan biri olan 
Mine Kasapoğlu’yla spor ve 
fotoğraf serüveni üzerine 
söyleştik.

Kışın Kilo 
Almamak 
Mümkün mü?

Podyum 
Ne Söyler? 
Sokak Ne 
Anlar?

Stres Bel Ağrısı 
Yapar mı?
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Hazırlayan: Mert Volkan Şahin

Düşük glisemik indeksli ama vitamin 
ve mineral bakımından zengin 
karbonhidratlar ile yalnızca kilolardan 
değil, metabolizmaya ilişkin başka pek 
çok sorundan kurtulmak ve daha iyi 
bir hayat sürmek mümkün.

Sine Boran Art

Balığın en bol ve 
çeşitli olduğu kış 
mevsiminde fark 
yaratacak tariflerle 
sofralarını ve damak 
zevkini geliştirmek 
isteyenler, bu yazı tam 
sizin için!

Ece Balcıoğlu

İstanbul’dan iki buçuk saatlik mesafede, 
dünyanın sayılı longoz ormanlarından 
birinin olduğunu biliyor musunuz? Acarlar 
Longozu’ndan Yedigöller’e uzanan, doğanın 
içinde keyifli ve dinlendirici bir rota önerisi.

72

78

Sofralarda 
Balık Zamanı

Yakın Rota: 
Göller Yöresi

Bu Ansiklopedi
Bir Başka!56

Yazarı Özlem Karakurt ile kitabı 
“Resimli Aşk Ansiklopedisi”nden 
yola çıktık; gerçeğinden 
sanalına, teorisinden pratiğine, 
Sezen Aksu’dan Nil’e ve ordan 
hayatımızın kadınlarına... aşkı 
konuştuk.  

Hazırlayan: Deniz Şahin

2018 Sonbahar/Kış sezonunda moda 
trendlerinin sokağa yansımaları, 
modada yeni soluk arayanlar 
için küçük bir dünya turuyla yerli 
markalar rehberi.

Hazırlayan: Mert Volkan Şahin

Siz bel ağrınızı muhtemel bir bel fıtığına 
yorarken, sorunun kaynağı aslında 
stres olabilir! Bel ağrısını giderici günlük 
çözümler, alternatif bir öneri olarak 
masaj ve dahası...

Bana Bak:
Bu Protreler Bize 
Bizi Anlatıyor

Köklerinin 
İzinde: Ediz 
Hafızoğlu

G Sinema:
Yeni Yılda  
Yeni Sürprizler

Ceyda Torun: 
Kedilerin 
İstanbul’u

16 44

30

22

Ocaktan marta dek 
görülebilecek sergilerden 
bir seçki, sanat 
ortamından güncel 
haberler...

Pera Müzesi’nde 
gerçekleşen ve 4 
Mart’a dek sürecek 
çağdaş portre sergisi, 
selfie çağında bizlere 
kendi imgemiz üzerine 
düşünmek için bir alan 
yaratıyor.

Birsen Tezer ile ortak çalışması “Kül” 
ve Şubat ayında çıkacak, “köklerime 
daha da yaklaştım” dediği yeni 
albümü “Nazdrave 13” vesilesiyle, 
Hafızoğlu’yla caz ve müzik serüveni 
üzerine keyifli bir söyleşi.

G sinema 
kampanyasının yeni 
yıldaki sürprizleri, 
vizyonun yenilerinden 
bir seçki.

Geçtiğimiz yıl New 
York’ta en çok izlenen 
Türk filmi olan “Kedi”nin 
yönetmeni Ceyda Torun 
ile özel bir söyleşi.

8
G Sanat Rotası

Merve Tokmakçıoğlu

İrlanda; saklı doğal 
güzellikleri, sıcakkanlı 
insanları, müzisyen ve 
edebiyatçıları ile Kelt 
ve Avrupa kültürünün 
cezbedici bir karışımı.

34
Zümrüt Ada  
İrlanda

Laçin Artıkoğlu

Sanatçının yeni 
albümü “Rest”, hem 
müzik kariyerinde 
taze ve deneysel bir 
soluk hem geçmişe  
bir ağıt niteliğinde.

52
Charlotte 
Gainsbourg:
Belki Daha Az 
Fransız Ama 
Daha Çok 
Charlotte
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G Yourself, 2017’nin son çeyreğinde sizleri yeni yüzüyle 
selamladı. 2018’e de bir önceki sayıya ilişkin aldığımız 
ve bizi çok mutlu eden olumlu dönüşlerin enerjisiyle 
merhaba diyoruz. Sanattan edebiyata, seyahatten 
gastronomiye, modadan spora hayatın nabzını tutma 
amacıyla ilerlediğimiz yolun ikinci durağında yine 
dopdolu bir içerikle karşınızdayız. Neler mi var?

Ocak - Şubat - Mart aralığında gezebileceğiniz sergilere 
ilişkin seçkimizle açılan No. 18’de, Pera Müzesi’nde 
gerçekleşen çağdaş portre sergisi “Bana Bak!”a ayrıca 
değindik. Selfie çağında yaşayan bizlere, kendi imgemiz 
üzerine düşünmek için bir alan yaratan bu sergi, ister 
istemez şu soruyu da beraberinde getiriyor: Gerçekliğin 
kaçınılmaz olarak çevrimiçi ve çevrimdışı olarak 
ikiye ayrıldığı günümüzde kameralar ne kadar doğru 
söylüyor?

Hazır portre demişken, bu ay sinemadan müziğe, 
edebiyattan fotoğrafa rengârenk portrelerle 
karşınızdayız. Bu portrelerden biri Ceyda Torun. İlk uzun 
metrajlı filmi olan “Kedi” geçtiğimiz yıl New York’ta en 
çok izlenen Türk filmi oldu. Ceyda Torun, gerçekten filmi 
kadar pozitif biri. Kendisiyle gerçekleştirdiğimiz röportaj, 
kediler kadar biz insanlara dair de çok şey anlatıyor.  
Sonra Ediz Hafızoğlu. Birsen Tezer ile gerçekleştirdiği 
“Kül” albümü henüz çıktı; yeni albümü Nazdrave 13’ü 
ise Şubat ayında çıkarmaya hazırlanıyor. Hafızoğlu’nu 
müzik dünyasında tanımayan yok gibi. Farklı alanlardaki 
müzisyenlerin kesişim noktası âdeta. “En iyi cazcıları 
bir araya getirir” denilen TRT Caz Korosu’nun da yakın 

Editörden
zamana dek mensuplarından biri olan müzisyen ile cazı, 
davulu, yeni albümünü ve müzik serüvenini konuştuk. 
Bu minvalde, farklı türlerin kesişim noktası olan bir 
başka isim daha var No. 18’de: Mine Kasapoğlu. Lozan 
Olimpiyat Müzesi’nde işleri yer alan dünya çapındaki dört 
fotoğrafçıdan biri o. Her daim ilham aldığını söylediği 
sporcuların, kendi deyişiyle “zirve” anlarını yansıtan 
fotoğrafları insan bedenine bir övgü niteliğinde. Uzun 
yıllar snowboard ile uğraşagelen fotoğrafçı; spor ile 
sanatı fotoğrafta kesiştiren özel bir kişilik. Son olarak, 
Resimli Aşk Ansiklopedisi’nin yazarı Özlem Karakurt 
ile kitabından yola çıkıp aşkın teorisinden pratiğine, 
gerçeğinden sanalına, Nil’den Sezen Aksu’ya tatlı talı 
söyleştik.

Bu ay moda sayfalarımızda “Podyum ne söyler, sokak 
ne anlar?” diye sorduk; yeni sezonun sokak trendlerini 
araştırdık. Öte yandan, modada yeni soluk arayanlar ve 
lokaller gibi giyinmek isteyenler için moda editörümüz 
ince eleyip sık dokudu ve esaslı bir ‘dünyadan yerli 
markalar rehberi’ hazırladı.

Bitti mi? Hayır! G Yourself ’in 18. sayısında İrlanda’dan 
Göller Yöresi’ne upuzun bir seyahat rotası, Sine Boran 
Art’ın kaleminden Boğaz’ın balık kültürünü ve sofralarda 
fark yaratacak leziz tarifleri, sağlık bölümümüzde 
günümüzün en önemli sağlık sorunlarından bel ağrısını 
ve göz ardı edilen bir gerçeklik olarak stresle yakın 
ilişkisini, masajı, kışın beslenmenin püf noktalarını ve 
daha fazlasını bulacaksınız. 

Keyifli okumalar...
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Bana Bak!:
Pera Müzesi’nde Çağdaş Portre Sergisi
Zümrüt Ada İrlanda
Yakın Rota: Göller Yöresi
Ediz Hafızoğlu
Charlotte Gainsbourg
Mine Kasapoğlu
Ceyda Torun
Özlem Karakurt
Podyum Ne Söyler, Sokak Ne Anlar?
Sofralarda Balık Zamanı
Masaj: Zinde Beden Zinde Ruh
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“Persephone’nin Kız 
Kardeşleri” Leica 
Gallery’de 
Bomontiada Leica Gallery İstanbul, Aralık ayından bu yana 
Nazif Topçuoğlu ve Finlandiyalı sanatçı Anni Leppälä’nun 
ortak sergisi “Sisters of Persephone / Persephone’nin 
Kız Kardeşleri”ne ev sahipliği yapıyor. Gerçek hayatta 
karşımıza çıkan kadın tasvirlerinin ötesindeki olası 
hikâyeleri işaret eden sergi, adını, 20. yüzyılın önde 
gelen yazar ve şairlerinden Sylvia Plath’ın aynı isimli 
şiirinden alıyor. Zeus ile Demeter’in kızı Persephone’nin 
yerüstü ve yeraltı arasındaki hayatından yola çıkan sergi; 
gerçek hayatta ya da iç dünyasında ikilem yaşayan kadın 
hikâyelerini yeniden yorumlamak ve onlara dair bir 
empati kanalı açmak için fırsat yaratıyor. Bu bağlamda, 
Anni Leppälä edebî referanslar ile kişisel deneyimlerini 
bir araya getirirken, Nazif Topçuoğlu sanat tarihi, Batı 
edebiyatı ve dinî hikâyelerle Türkiye’deki kadın algısına 
ilişkin sorular ortaya atıyor. Nazif Topçuoğlu, canlı 
tablo vari alegorik görüntüler oluşturduğu yapıtlarında 
ataterkil toplum kodlarını bozan kurgular ortaya koyuyor. 
Topçuoğlu, sanatında genel olarak klasik resimden ve 
Marcel Proust, Thomas Mann gibi büyük yazarlardan 
ilham alıyor. Benzer ilham kaynaklarına sahip Leppälä da, 
yapıtlarında tarihî müzeleri mekân olarak kullanıyor ve 
fotoğraf çekerken anıların nasıl yaratıldığı, nasıl yitirildiği 
ya da nasıl korunduğu gibi konulara yoğunlaşıyor. Sergi, 3 
Mart’a dek görülebilir.
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Büyüklere Masallar
Elvan Alpay’ın Galeri Nev İstanbul’da gerçekleşen sergisi 
“Oyun Bitti / Hadi Oynayalım”, doğanın renkli, iyileştirici 
ve rahatlatıcı yanına vurgu yapıyor. 2014 yılındaki 
“Biophilia II” isimli sergisinde de gerçeküstü bir doğal 
evren ortaya koyan Alpay, bu sergisinde yaşamın mucizevi 
yönünü ele alıyor. Yer verdiği renkli çiçek ve hayvan 
desenleri, doğadan feyz aldığı katmanlı motifleriyle üç 
boyutlu bir masalsı evren yaratıyor. Sergi, 27 Ocak’a dek 
görülebilir. 

Belleğin Yöreleri 
Ekavart Gallery’de gerçekeleşen Bilge Alkor sergisi 
“Belleğin Yöreleri”, sanatçının farklı dönemlerinden 
işlerini bir araya getiriyor. Hatırlamak, akılda tutmak ya 
da kayıt altına almak bağlamında değil bir duygulanım 
düzlemi olarak ele aldığı bellek, Alkor için hep bir ara 
bölge olagelmiştir. İlk çalışmalarından bugüne değin 
duygu tonlarının formlarını yakalamaya çalışan, uçucunun 
peşinden giden Alkor’un sanatı da bu nedenle formlar, 
figürler ve lekelerin geçişkenliği üzerinde temellenir. 
Sergide sanatçının, Shakespeare’in “Fırtına”sından çıkıp 
gelen Caliban üçlemesi, 2000’lerde ürettiği Afrodit-
Hefaistos ikilisi, İtalya’da yaşadığı dönemde ürettiği 
gravürler ve son yıllara ait desenleri yer alıyor. “Belleğin 
Yöreleri” 16 Ocak - 24 Şubat tarihleri arasında görülebilir. 

Bilge Alkor, “Hefaistos”

Elvan Alpay, İsimsiz, 2017,  
Foto: Rıdvan Bayrakoğlu

G Sanat Rotası

Garip Meyve
Akbank Sanat, kuruluşunun 25. yıldönümü kapsamında 
İngiliz sanatçı Susie MacMurray’in “Garip Meyve” 
isimli sergisine yer veriyor. Heykel çalışmalarında 
insan bedeni üzerine çalışan ve malzeme konusunda 
yenilikçi ve deneysel bir tavra sahip olan MacMurray, bu 
sergisinde sanatın hakikati ile kadının metafizik sınırlarını 
sorguluyor. Serginin küratörü Hasan Bülent Kahraman’ın 
ifadesiyle, MacMurray, işlerinde “lirik, şiirsel ve mitolojik 
olandan hareketle gerçek, kurmaca ve imgesel olanı 
biçimlendiriyor ve yeniden kuruyor”. MacMurray 
sanatında, kullandığı malzeme ve biçimsel bağlamlar 
yoluyla fiziksel ve kültürel çağrışımlar için bir zemin 
oluşturuyor. Sergi, 13 Ocak-10 Mart tarihleri arasında 
görülebilir. 
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G Sanat Rotası

Bubi’nin 6 Dönemi
Eserlerinde uygarlık öncesi dönemlerin Mısır, 
Mezopotamya ve özellikle Anadolu kültürlerinin 
izini süren, “güzel”in ötesini arayan, kuralsızlıktan ve 
kusurlardan beslenen Bubi, İş Sanat Kibele Galerisi’nde 
“Dikişler”, “Yamalar”, “Aplike Yüzeyler”, “İkonalar”, 
“Kafesler” ve “Düğümler” gibi, farklı teknikler kullanarak 
yaptığı serilerin yanı sıra heykellerinden de bazı örnekleri 
sergiliyor. İplik parçalarından, atık kumaşlara ve özellikle 
atılmış malzemelere ilgi duyan sanatçının üretim süreci, 
yaklaşık 24 ayrı dönem ile bugüne ulaşıyor. 1970’li yıllarda 
“Kazımalar”, 80’li yıllara doğru “Geometri”nin ardından 
“Rakamlı Yüzeyler”, “Mozaikler”, “Aplike Yüzeyler”, 
“Jestüel Karalamalar”, “Motif Tekrarları”, “Yapbozlar”, 
“Dikişler”, “Yamalar”, “Ebrular”, “Eklektik Resimler”, 
“Düğümler-Örgüler”, “Çift Yüzeyli Rölyefler”, “Kafesler”, 
“Boya Akıtmaları”, “Renk Adları”, “Yazılar”, “Mektuplar”, 
“Kolajlar” ve “Afişler” Bubi’nin 1980 sonrası eserlerinin 
vazgeçilmez unsurları hâline gelir. 90’lı yıllara doğru 
“Şekilli Tuvaller”i, “Dijital Çalışmalar”ı ve 2000 sonrasında 
da “Tabletler”i eser gamına katan sanatçıya, sanatına 
retrospektif bir bakış niteliğindeki “Bubi 6 Dönem” başlıklı 
sergi 10 Ocak 2018 – 3 Mart 2018 tarihleri arasında 
görülebilir.

Bubi
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G Sanat Rotası

Louis Kahn’a Yeni/Den 
Bakış
Pera Müzesi, “Louis Kahn’a Yeni/Den Bakış: Cemal 
Emden’in Fotoğrafları - Çizimler ve Resimler” sergisi 
ile 20. yüzyıl dünya mimarlığının önemli isimlerinden 
Amerikalı mimar, düşünür ve sanatçı Louis Kahn’ın 
yapıtlarına ve sanatsal çalışmalarına odaklanıyor. 
Cemal Emden’in belgelediği ve Kahn’ın yapılarına 
ilişkin yeni bir bakış sunan fotoğrafları merkezine alan 
sergide; Kahn’ın tüm yaşamını geçirdiği, çalıştığı ve 
eğitmenlik yaptığı Pensilvanya’nın yanı sıra Dakka ve 
Ahmedabad’da bulunan mimari yapıtlarına ait çizim 
ve fotoğraflar; Avrupa seyahatlerinde gerçekleştirdiği 
karakalem, pastel ve suluboya eskizleri yer alıyor. “Işıkla 
tektonik”, “Yeri kurmak”, “Programı yoğurmak” temaları 
çerçevesinde kurgulanan sergide, bir dönem Kahn’ın 
Amerika’da öğrencisi olmuş Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
kökenli mimar-eğitimcilerin deneyim ve düşüncelerini 
paylaştıkları kısa filmler ile Kahn’ın yazdığı veya Kahn 
üzerine yazılan kitaplardan bir seçki de sunuluyor. 4 
Mart’a dek görülebilecek serginin küratörlüğünü N. Müge 
Cengizkan; tasarımını ise Bülent Erkmen gerçekleştirdi.

Nadar’ın Portreleri: Bir 
Dönemin Panoraması 
İkinci Fransız İmparatorluğu döneminin en önemli portre 
fotoğrafçısı Gaspard-Félix Tournachon, namıdiğer 
Nadar’ın portrelerinden oluşan sergi Fransız Kültür 
Merkezi’nin katkılarıyla gerçekleşiyor. Sergi İstanbul’un 
ardından Ankara başta olmak üzere farklı şehirlerde de 
izleyicilerle buluşacak. 19. yüzyıl Paris’inin entelektüel, 
sanat ve siyaset dünyasına ışık tutan Nadar’ın portreleri, 
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sanatçının çağına ilişkin engin ve yalın izlenimlerini 
barındırıyor. Portreler arasında kimler yok ki: Delacroix, 
George Sand, Victor Hugo, Alexandre Dumas, 
Lamartine, Baudelaire, Manet, Sarah Bernhardt... 
Çektiği tüm portreler Nadar’ın ne denli önemli bir 
atmosfer yaratıcısı olduğunu da kanıtlar nitelikte. Paris 
Jeu de Paume, Mimari ve Miras Kütüphanesi, Kültür ve 
İletişim Bakanlığı’nın işbirliği ve Türkiye Fransız Kültür 
Merkezi’nin desteğiyle gerçekleşen “Nadar’ın Portreleri” 
sergisi, 15 Ocak’a dek İstanbul Fransız Kültür Merkezi’nde; 
ardından 24 Ocak - 21 Şubat tarihleri arasında Ankara 
CerModern’de görülebilir.
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Yıldız Moran’a 
Retrospektif Bakış
Eczacıbaşı Fotoğraf Sanatçıları Dizisi, Türkiye’nin 
akademik eğitim almış ilk kadın fotoğraf sanatçısı 
Yıldız Moran’ın retrospektif kitabını yayımladı. Türk 
fotoğrafının en büyük değerlerinden biri olan Moran’a 
ilişkin, editörlüğünü Melih Akoğul’un yaptığı bu çalışma, 
fotoğrafçının toplumsal gerçekçi dünyasından Türkiye’ye 
dair bir panorama da sunuyor. 

Moran 1950 yılında Robert Kolej’deki eğitimini bıraktı ve 
dayısı sanat tarihçi Mazhar Şevket İpşiroğlu’nun önerisiyle 
fotoğraf eğitimi almak üzere İngiltere’ye gitti. İskoçya, 
Portekiz, İspanya ve İtalya’nın yanı sıra Yıldız Moran, 
Anadolu’nun ve yaşadığı İstanbul’un da olağanüstü 
fotoğraflarını çekmiştir. Portrelere ve manzaralara ağırlık 
veren fotoğrafçı, aktif olarak çalıştığı 1950-1962 arasındaki 
12 yıllık süreç sonrasında şair Özdemir Asaf ile evlenmiş 
ve kendi isteğiyle profesyonel yaşama veda etmiştir. 
Bu 12 yıllık sürece 1953’te Cambridge’teki ilk sergisini, 
ardından 1954 Londra sergilerini ve Türkiye’de beş kişisel 
sergi sığdırmıştır. 1955 yılında Adalet Cimcoz’un açtığı 
Maya Sanat Galerisi’nin üst katında stüdyosunu kurmuş 
ve dönemin sanat dünyasına ilişkin çok sayıda portre 
çalışmasını burada gerçekleştirmiştir. 

Aktif fotoğraf yaşamı süresince Moran, her zaman yeni 
arayışların izinde üretmiş; kendine özgü bir dil geliştirmiş 
ve Anadolu’ya, ama temelde insana odaklanmıştır. Bunu 
da şöyle ifade eder: “Konu insandır benim için. Ben onunla 
iki insan olarak bağımı kurarım. Fotoğrafçı olmam hiçbir 
zaman ön planda değildir. İkimiz selamlaşırız, konuşuruz, 
dertleşiriz. Yakınlık kurulur.” Eczacıbaşı Fotoğraf 
Sanatçıları Dizisi’nden çıkan retrospektif kitabı, Moran’ın, 
Türkiye’deki eğitimli ilk kadın fotoğrafçı olmasından çok, 
düz gerçeği, bilhassa Anadolu söz konusu olduğunda 
oryantalizmin tuzağına düşmeden, özgün bir üslupla 
verebilmiş bir sanatçı olarak portresini ortaya koyması 
bakımından önem taşıyor. 

Yıldız Moran, Kapadokya, 1957
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Roland Barthes’in şu sözlerini 
anımsatıyor; bir kameranın 
lensine baktığımızda 
bir başkasıymışız gibi 
davranıyoruz. Popüler 
söylemdeki “Kamera yalan 
söylemez” deyişinin aksine 
portreler; aslında her zaman 
bir kişiliğin temsilini yaparken 
biraz kurmaca, biraz da 

yalan potansiyelini taşıyorlar. Aslında portre türü üzerine 
düşünmek, kendi imgemiz ve belki de yüzümüz üzerine de 
düşünmek demek.

“Bana Bak!: ”la Caixa” Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan 
Portreler ve Diğer Kurmacalar” sergisi, portreyi 
“Sahnelenen Duygular”, “Kimliğe İlişkin Uzlaşımlar”, 
“Maskeler ve Diğer Kurmacalar” ve “Yüzün Hafızası” 
başlıkları altında dört tematik bölümde ele alıyor. “la 
Caixa” Koleksiyonu’ndan bu temalar çerçevesinde seçilen 
eserlerde, kimi sanatçılar portrelerin anonimliğini öne 
çıkarırken kimileri de kimliği temsil etmenin sorunlarını 
vurguluyor ve toplumsal rolleri araştıran işlere imza 
atıyorlar. Bazı yapıtlar bir insan figürünü veya yüzü 
tanımlıyor, bazıları ise toplumların ayırt edici sembollerini 
resmediyor.  

Portre Bir Hafızadır 
Serginin girişinde izleyicileri Roni Horn’un, bir kişiliği 
anlamanın, tanımlamanın adeta imkânsız olduğunu 
anımsatan  “…. Muayenehanesi” isimli yerleştirmesi 

Yaşadığımız 
çağda çevrimiçi 
ve çevrimdışı 
olarak iki ayrılan 
gerçeklik temelinde 
düşündüğümüzde 
kameralar ne kadar 
doğru söylüyor?
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Pera Müzesi, “Bana Bak!: “la Caixa” 
Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan 
Portreler ve Diğer Kurmacalar” 
sergisi ile, sanat tarihindeki en 
eski ifade biçimlerinden biri olan 
portreyi, günümüz çağdaş sanat 
üretimleriyle ele alıyor. 4 Mart’a 
dek sürecek sergi, selfie çağında 
yaşayan bizlere kendi imgemiz 
üzerine düşünmek için alan 
yaratıyor.
Pera Müzesi’nde “la Caixa” Vakfı iş birliği ile düzenlenen 
“Bana Bak!” başlıklı sergi, “la Caixa” Koleksiyonu’na ait 
resim, fotoğraf, heykel ve video çalışmalarından oluşan 
bir seçki sunuyor. Küratörlüğünü Nimfa Bisbe Molin’in 
yaptığı sergi, sanat tarihindeki en eski ifade biçimlerinden 
biri olan portrenin çağdaş yorumlarını bir araya getiriyor. 
Sergide; Janine Antoni, Eduardo Arroyo, Juan Navarro 
Baldeweg, Jean-Michel Basquiat, Christian Boltanski, 
Rineke Dijkstra, Marlene Dumas, Esther Ferrer, Günther 
Förg, Curro González, Stefan Hablützel, Roni Horn, 
Sharon Lockhart, Pedro Mora, Vik Muniz, Óscar Muñoz, 
Bruce Nauman, Carlos Pazos, Cindy Sherman, Antoni 
Tàpies, Gillian Wearing ve Sue Williams’ın işleri yer 
alıyor.

Kameralar Hiç mi Yalan Söylemez? 
Portre kendiyle birlikte maske, makyaj ve dolayısıyla 
hakikat ve kurmaca kavramlarını beraberinde getiriyor. 
Yaşadığımız çağda çevrimiçi ve çevrimdışı olarak ikiye 
ayrılan gerçeklik temelinde düşündüğümüzde kameralar 
ne kadar doğru söylüyor? Yöntemi ister resim ister 
fotoğraf olsun, portre, bir kişiliği yeniden üretmek veya 
ortaya sermekten daha çok, kişiye dair bir imge yaratmak 
anlamına geliyor. Selfie’nin hayatlarımızın kaçınılmaz bir 
unsuru olduğu çağımızda, Pera Müzesi’ndeki bu sergi, 

Bana Bak!:
Bu Portreler Bize Bizi Anlatıyor

Cindy Sherman, İsimsiz No #85, 1981
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Serginin maske 
temasına ayrılan kısmı, 
en derin ve en ilkel insan 
maskelerine referansta 
bulunmaları sebebiyle  
Jean-Michel Basquiat, 
Antoni Tàpies ve Juan 
Navarro Baldeweg’in 
yapıtlarına yer veriyor.

Bana Bak!: Bu Portreler Bize Bizi Anlatıyor

Eduardo Arroyo, Ressam, 1975
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karşılıyor. Hareket hâlinde, uzun pozlamayla kaydedilmiş 
bu palyaço suratı, ele avuca sığmaz bir kimlik/kimliksizlik 
ortaya koyuyor. Sadece kırmızı-beyaz makyajı seçilebilen 
bu portre sadece bir görüntüden, bir insanı saklayan ve 
geçici olarak o insanın kimliğini askıya alan bir maskeden 
ibaret.

Maske, bir yüzü gizlemesi ve ona yeni bir imge 
bahşetmesiyle portreyle her zaman yakın ilişkisi olan bir 
kavram. Serginin maske temasına ayrılan kısmı, en derin 
ve en ilkel insan maskelerine referansta bulunmaları 
sebebiyle Jean-Michel Basquiat, Antoni Tàpies ve Juan 
Navarro Baldeweg’in yapıtlarına yer veriyor. 

Serginin kimlik temasına ayrılan bölümü ise portrenin 
toplumsal kimliğe ve ideolojik değişimlere bağlı yönünü 
vurguluyor. Bu anlamda Cindy Sherman’ın “Centerfolds” 
isimli serisi, kendisini model yaptığı gizemli ve muğlak 
ergen kız fotoğrafıyla kadın imgesi fetişizmine atıfta 
bulunuyor. Sherman’ın bu serisi, cinsiyet ve ırkla ilgili 
kanıksanmış yargılara ve toplumsal kimliğe ilişkin 
genellemelere eleştirel bir bakış içeriyor.

Çağdaş portre, serginin küratörü Molin’in ifadesiyle 
karmaşık kimlik mefhumunu keşfetmenin pek çok 
ihtimalini ortaya koyuyor. Óscar Muñoz’un “Portre” 
videosunda olduğu gibi, kimi sanatçı, imgesini saklamanın 

Kimi sanatçı, imgesini saklamanın 
zorluğunu vurgularken kimi sanatçı 
da kendi imgesini kayıt altına 
alıyor ve zamanı kendi otoportresi 
üzerinden ölçüyor.

Curro Gonzáles, “Süt Orman”, 1999
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zorluğunu vurgularken kimi sanatçı da kendi imgesini 
kayıt altına alıyor ve zamanı kendi otoportresi üzerinden 
ölçüyor. 

Christian Boltanski, çalışmalarında fotoğraf arşivlerini 
kullanıyor ve onları, toplumsal hafızamız için yeni deneyim 
alanları açmak üzere, farklı bir bağlamda tekrar ele alıyor. 
Bir kayıt biçimi olarak ortaya çıkan portre, onun işlerinde 
manzaraya anıyı ve yokluğu yerleştirerek yeni bir gerçeklik 
üretiyor. 

Sergi;  Salı’dan Cumartesi’ye 10:00 - 19:00 saatleri 
arasında, Pazar günleri ise 12:00 - 18:00 saatleri arasında 
gezilebilir. Müzede Cuma günleri hem uzun hem de 
ücretsiz! “Uzun Cuma”larda müze 18:00 - 22:00 saatleri 
arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir. “Genç 
Çarşamba” günlerindeyse tüm öğrenciler müzeyi 
ücretsiz ziyaret edebilir.

Bana Bak!: Bu Portreler Bize Bizi AnlatıyorBana Bak!: Bu Portreler Bize Bizi Anlatıyor
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Kedi’de İstanbul’un kedilerinin hikâyelerini; onlara 
yakından tanıklık eden insanlardan dinliyoruz. Kedi’nin 
çekimleri nerelerde gerçekleşti? Birtakım kedilerin 
hikâyesini yansıtabilmek için onlarla ya da bulundukları 
çevrelerde ne kadar vakit geçirmek gerekti?

Kedi’yi çekebilmek için İstanbul’un her köşesini gezdik. 
Ama tabii ki zaman kısıtlamasından ötürü her mahallede 
bir hikâye bulana kadar vakit geçirmemiz mümkün 
değildi. Bu proje için araştırmalarımıza 2013 yazı itibarıyla 
başladık. 2014 yazında da çekimlere başlamadan evvel üç 
ay boyunca ön araştırma yaptık ve 35 tane kedi hikâyesi 
belirledik.

Aralarından eleme mi yaptınız?

Aslında elemeye gerek olmadı. Kediler her zaman 
koyduğunuz yerde bulabildiğiniz varlıklar olmadıklarından, 
bu 35, kendiliğinden 19’a indi. Bunların arasından 10 tanesi 
de çekim sürecinde başı sonu olabilecek hikâyeler olarak 
belirlendiler. Sonuçta belgesel film biraz da çekebildiğin 
görsellere bağlı kalmanı gerektiren bir tür. Bu sebeple 
bize böyle hikâye veren, birlikte çalışmaya daha uyumlu 
ve uygun kediler ön plana çıktı tabii ki. Küçük bir minibüs 
kiraladık ve yedi kişilik bir ekip olarak bütün şehri gezerek, 
belli noktalarda bu kedileri takip ederek çekimleri 
gerçekleştirdik. Yorucu ama bir o kadar da matrak 
ve keyifli bir çekim süreci oldu. Ne yazık ki Anadolu 
yakasından çok hikâye çıkaramadık. Daha uzun vaktimiz 
olsaydı, bu da mümkün olurdu elbette. Yine de şansımıza 
Kandilli’de Suna’nın Yeri’nden bir hikâye yakaladık. Özetle 
süreç böyle gelişti.

Seni kedilerle ilgili bir belgesel yapma fikrine götüren şey 
neydi?

Aslında pek çok sebep sayabilirim. Aynı zamanda ortağım 
olan eşim Charlie Wuppermann  ile yaklaşık dört sene 
önce bir yapım şirketi kurduk ve kedilere ilişkin bir proje 
yapmak hep aklımızda olan bir şeydi. Her şeyden önce, 
kedilerle çocukluğumdan beri özel bir ilişkim oldu. 
İnsanlardan daha çok kedi arkadaşları olan bir çocuktum. 

İlk uzun metrajlı filmi olan “Kedi” geçtiğimiz yıl New York’ta en 
çok izlenen Türk filmi oldu. Öte yandan Time dergisinin belirlediği, 
2017’nin en iyi 10 filmi arasında 5. sırada yer aldı. “Kedi” aslında bir 
kent anlatısı. Çünkü “çok pozitif” olarak nitelendirilen ve keyifle 
izlenen bu filmle bir kez daha anlıyoruz ki onların İstanbul ile 
organik bir bağı var; başka hiçbir şehirde rastlayamayacağımız 
kadar. Filmin yönetmeni Ceyda Torun da en az filmi kadar 
sempatik ve pozitif. Kendisiyle, başta filmi olmak üzere, filmin 
dünyada neden bu kadar sevildiği, İstanbul, kendi sinema serüveni 
ve gelecek projeleri üzerine özel bir söyleşi gerçekleştirdik.
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Kedilerin İstanbul’u:
“Hayvanlarla kurduğu ilişki 
 insana dair çok şey anlatıyor” Röportaj: Eda Sezgin
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uzun yıllar ulaşım, avcılık vs. gibi görevler icra ederek 
toplum hayatının bir parçası olagelmişler. Köpek 40.000 
senedir insanoğlunun hayatında ama onu ata göre çok 
daha fazla manipüle etmişiz, işimize yaracak biçimlere 
sokmuşuz. Örneğin; kırsal yaşam içerisinde koyunları 
koruyan ya da avcılıkta kullanılan köpekler var. Osmanlı 
döneminde İstanbul’da o kadar çok köpek olmasının 
en önemli sebebi avcılıkta kullanılmaları. Şu anki yedi 
tepemiz geçmişte avcılık yapılan yerler. At için de benzer 
bir durum geçerli. Ama kedi daha farklı. Kedinin bizimle 
ilişkisi çok daha yeni, sadece 10 bin seneye yakın. Aslında 
biz onları evcilleştirmemişiz, onlar bizimle yaşayarak 

evcilleşmişler. O yüzden tavırları daha farklı. Bizi sürekli 
memnun etmek gibi bir dertleri yok mesela. Bizimle çok 
rahat biçimde yaşayabiliyorlar. Çok iyi avcılar, karınlarını 
doyurabiliyorlar, saklanabiliyorlar… Köpeklerin durumu 
biraz daha zor o açıdan. Biraz daha muhtaçlar bize, çünkü 
biz onları doğal üreme süreçlerine müdahale ederek 
muhtaç ettik. O yüzden de bizi her zaman tatmin etme 
endişesini taşıdıklarını düşünüyoruz - ki aslında biz bu 
özellikleri tercih ettiğimiz için onları bu yönde ürettik. 
Bu nedenle de onların tavırları tabii ki kedilere göre daha 
farklı. Bu bizim onları manipüle etme biçimimizle de 
çok alakalı. Öte yandan, biz, bizi seven, bize sanki bir 

Ceyda Torun: Kedilerin İstanbul’u
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Bunun haricinde, yurtdışından arkadaşlarım İstanbul’a 
beni ziyarete geldikleri zaman en çok şaşırdıkları şey 
sokaklarda gördükleri kedilerdi. Aynı şaşkınlığı bugün 
İstanbul’a gelip sadece kedileri çeken turistlerde de 
görüyoruz. Öte taraftan, kediler son yıllarda tüm dünyada, 
bilhassa sosyal medyada çok ilgi çekiyorlar; kedi videoları 
hem çok paylaşılıyor hem de çok izleniyor. Tüm bunlara, 
iş vesilesiyle İstanbul’da kalmanın cazibesi de eklenince 
filme başladık. Tabii, başvurduğumuz sponsorlar ve 
yapımcılar da projeye çok sıcak baktılar ve başarılı 
olacağına inandılar. 

Bu, kedileri izleyen ama aynı zamanda kedileri 
insanlardan dinlediğimiz bir belgesel.

Evet. Aslında projenin en başında aklımda hiç insan 
katmayıp sadece kedilere odaklanmak vardı. Ama 
insanlarla konuştukça kedi hikâyelerinin ne kadar derinlik 
ve boyut kazandığını gördüm. İnsanların güzellikleri de 
hikâyeye derinlik kattı. 

Kedi’de dikkati çeken bir durum var: Kedilerle esnafların 
ve balıkçıların çok yakın ilişkisi. Bu, dolayısıyla şu 
da demek oluyor: İstanbul’da kedi dünyasının erkek 
dünyasıyla göz ardı edilemeyecek bir ilişkisi var. 
Kediyle ilgilenme, kediyi sevme hâli, ona dokunmak, 
onunla empati kurmak; tüm bunlar özellikle Ortadoğu 
coğrafyasındaki erkeklik hâline ilişkin toplumsal algının 
aksine bir durum da ortaya koyuyor.  Bu konuda senin 
izlenimlerin ne oldu filmin oluşum süreci boyunca?

Araştırma ve çekim sürecimizde, kedilere kendini adamış 
erkek hikâyelerinin daha yoğun olduğunu fark ettik. Kadın 
ve erkek hikâyelerinin eşit olması için gayret ettik. Ama 

gene de beklentimizin aksine, erkeklerin kedilerle olan 
hikâyelerinin daha fazla öne çıkması, içinde yaşadığımız 
topluma ilişkin de önemli bir gösterge: Şefkatli, birbirine 
sarılmaktan, sevgisini göstermekten çekinmeyen bir 
yanımız var; ama öte yandan, özellikle kadın-erkek ilişkileri 
söz konusu olduğunda, bu durumun tam aksine, çok 
kısıtlı ve sıkıntılı bir toplum olduğumuzu düşünüyorum. 
Bunu iletişim eksikliği, ahlak anlayışı, mahalle baskısı 
gibi sebeplere bağlamak mümkün. Bu film çerçevesinde 
bakarsak, Türkiye’deki erkeklerin kedilere daha yumuşak 
bakması ve onlara tutkun olmaları bundan kaynaklanıyor 
olabilir. Çünkü kedi, kimse onları yargılamadan, mahalle 
baskısına maruz kalmadan sevebilecekleri ve şefkatlerini 
gösterebilecekleri bir varlık. Kendi sınırlarını çok iyi 
koruyabilen, kendini çok iyi ve net belli eden bir varoluş. 
O yüzden kafa karıştırıcı bir durum yaşanmıyor kediyle 
ilişkide. Bir de, kadınlar hayat içerisinde genel olarak 
yoğun çalışıyorlar; yani iş anlamında değil sadece, 
sosyal hayat ya da en basitinden ev hayatında da. Hayatı 
düzenleme ve düzeni yürütme konusunda daha aktifler. 
Erkeklerde durum pek öyle olmuyor. Bu anlamda kedilerle 
ilişkileri onları belki de hayata daha çok bağlıyor. 

“Kedi Allah’ı bilir, köpekler bilmezmiş” diyor filmdeki 
kedisever karakterlerden biri. Hayvanlarla ilgili bu 
türden efsaneler; onlara karşı önyargılar taşıyan anlatı 
ve söylemler hep mevcut. Kedi ve köpekler arasındaki, 
hakkında hep konuşulagelen bu karşılaştırma ile ilgili ne 
düşünüyorsun? Sence aralarında gerçekten farklar var 
mı? 

Aslında her şey bizim hayvanlarla olan ilişkimize bağlı. 
Köpek, at gibi hayvanlar aslında iş hayvanları, yani çok 

Charlie Wuppermann/Alp Korfali

Ceyda Torun: Kedilerin İstanbul’u
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sahibi olabilmek için pek çok testten, sınavdan geçmeniz 
gerekiyor ve sahiplendikten sonra sıkılıp o hayvanı sokağa 
atamazsınız. Türkiye’de köpeklerin yaşadığı en büyük 
sorun da o. Sokaktaki çoğu köpeğin sokakta olmasının 
sebebi insanların onları pet shop’lardan satın alıp, baş 
edemedikleri ya da artık uğraşmak istemedikleri noktada 
sokağa bırakmaları. O sorumsuzluğu da Avrupa’nın çoğu 
yerinde yapamıyorsunuz; çok ciddi hukuksal yaptırımları 
var. Bir bakıma çok daha sahipleniciler. Amerika’dakiler 
ise biraz daha arada derede bir yerdeler. Sokakta kedi 
görmek mümkün ancak bizdeki gibi bir ilgi görmedikleri 
ve etkileşim yaşamadıkları için, buradakiler kadar 
sevecen değiller. Daha vahşiler. Amerikalılar “Kedi” filmini 
izlediklerinde onların bu denli sevecen olmalarına da bu 
sebeple çok şaşırıyorlar. Sokakta seni hiç tanımayan bir 
kedinin, daha ilk görüşte seni biliyormuşçasına kucağına 
atlaması onlar için şaşkınlık verici.

Kedileri ya da genel anlamda sokak hayvanlarını sorun 
olarak gören bir yaklaşım da mevcut. Osmanlı döneminde 
de Batılılaşma sürecinde köpeklerin itlaf edilmesi gibi 
olaylara şahit oldu İstanbul. Sokakta hayvanların varlığı 
bir gelişmemişlik göstergesi olarak da okunabiliyor. Sen 
bu konuya nasıl bakıyorsun?

Türkiye’deki durum Avrupa ya da Amerika’dakinden 
tarihsel olarak çok daha farklı. Kedilerin, insanlarla 
hayatlarının nerede, ne zaman ve nasıl kesiştiğine dair 
bulgular elde etmek için yapılan DNA  araştırmaları var. 
Buna göre 10.000 sene evvelinde kedilerin insanlarla, 
tarımla ve balıkçılıkla alaka kurdukları yer şu anda 
Türkiye’nin olduğu coğrafya. Türkiye bir geçiş noktası; 
insan göçü beraberinde kedi trafiğini de getiriyor. Yani, 

bu coğrafyada kedisiz bir hayat söz konusu değil zaten, 
buna bağlı olarak onlarsız bir kent yaşamı da mümkün 
değil. Amerika gibi ülkelerin kedilerle pratikleri çok daha 
yeni sayılır. Gelişmişlik konusuna gelince; etrafta kedi ve 
köpeklerin dolaşması değil pet shop’ların varlığı bence 
bir gelişmemişlik göstergesi. Yani aslında hayvanları nasıl 
hayatımıza aldığımız bir gelişmişlik ya da gelişmemişlik 
göstergesi olabilir.

Belki bu anlamda biz o denli dejenere olmamışız.

Evet. Bu, belki batıl inançları ve spiritüel yönleri olan 
bir kültür ve toplum olmamıza da bağlanabilir. Osmanlı 
döneminde köpeklerin Sivriada’ya gönderilmesi gibi 
olaylar da yaşandı burada; çok acı bir detay ve insanlarda 
o kadar büyük bir travma yaratıyor ki bu durum, ciddi 
bir tepki de oluşuyor bu sürgüne karşı. Çünkü insanların 
köpeklerle bir sorunu yok zaten yaşamları içerisinde; o 
tamamen bir üst bakışın, kenti Batılılaşma hareketleri 
çerçevesinde düzenlemeyi amaçlayan, ama toplumsal 
hayatın bu boyutunu göz ardı ederek yapmış olduğu bir 
müdahale. Bu türden müdahaleleri anımsatan söylemler 
bugün de oluyor. Kedileri ortadan kaldırma söylemleri  
duyuluyor zaman zaman. Ama ciddi protestolar oluyor 
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tanrıymışız gibi davranan, sadık bir hayvanı tercih ediyor 
olabiliriz. Yoksa bence kediler nankör falan değiller, onları 
biz böyle görüyoruz biraz. Bazı insanlar bir karşılıklılık 
temelinde ilişki kurarlar. Ben seni besledim, sen de kendini 
sevdir, bana iyi davran gibi. Aslında böyle bir beklenti kedi 
ya da köpekler değil bizim hakkımızda çok şey söylüyor. 
Bir hayvana mama ya da sevgi sunduğumuz zaman 
bunu ne amaçla yaptığımızı sorgulamamız daha önemli. 
Kedi-insan ilişkisinde, kendi yaptığına karşılık bekleyen 
insan, insanlarla ilişkilerinde de aynı tavrı gösteriyor. 
Arkadaşlıkları da ona bağlı oluyor. Hayvanlarla kurduğu 
ilişki insana dair çok şey anlatıyor. 

Filmde Nişantaşı’nda Duman isimli çok tatlı bir kedi var. 
Acıkınca kafeye girmeyip, cama tıklatan. Öte yandan, 
Psikopat var mesela Samatya’da. O yerken başka hiçbir 
kediye yemek yedirmeyen. Sence kediler arasında 
insanlar arasında olduğu gibi sosyal ve hatta yaşadıkları 
semt gereği sınıfsal farklar var mı? Çekim yaptığınız 
farklı semtlerde buna ilişkin gözlemlerin oldu mu?

Evet, kediler arasında farklar var kesinlikle. Ama bu, galiba 
o semtin kedisinden çok insanlarıyla alakalı bir durum. O 
restorandaki kişiler, kediyi ne kadar sevseler de kediyi içeri 

almama konusunda çok nettiler. Tabii, Duman çok nazik 
bir kediydi, o ayrı; ama bence insanları çok iyi anlayan 
bir kediydi de. Kedilerin bu yetenekleri, bizi ve bizim 
onlara koyduğumuz sınırları anlayabilmeleri zaten çok 
enteresan. Samatya’daki Psikopat ise kimseye aldırmayan 
bir kediydi Duman’ın aksine. Muhteşem bir dişi. Bu film 
çekiminde yaptığımız gibi, bütün bir günü bir kedinin 
peşinde geçirdiğiniz zaman onların ne kadar farklı bireyler 
olduklarının farkına varabiliyorsunuz. 

Sokak hayvanı olgusu, sokakta kedi ve köpek görmek 
özellikle Avrupa için çok yabancı bir durum. Belki de 
Amerika’da filmin bu denli ilgi görmesinin sebeplerinden 
biri de kedilerden ziyade şehirde kedilerle yaşam. 
İstanbul’dakine benzer bir kent yaşamını deneyimlememiş 
kişiler filminize ne tür tepkiler verdiler? Filmin Amerika’da 
elde ettiği başarıda bunun payı sence nedir? 

Her şeyden önce, günümüzde insanların bu türden 
pozitif ve iç açıcı filmler görmeye ihtiyaçları var diye 
düşünüyorum. İzlediğimiz haberler ve içinde yaşadığımız 
realite gerçekten çok ağır. Hem kendi yaşadığımız yerdeki 
trajik olaylardan haberdarız hem de bizden binlerce 
kilometre uzakta olan trajedilerden. Çoğu karşısında 
hiçbir şey yapamadığımız bu gerçekler üzerimize çok 
ağır yükler bindiriyor. Daha da önemlisi geleceğe yönelik 
hüzün ve ümitsizlik beslememize neden oluyor. Aldığımız 
kötü haberler karşısında insanoğlunun nereye gittiğiyle 
ilgili ciddi bir belirsizlik ve karamsarlık içine düşüyoruz. 
Ama bir bakıyorum; Amerika’nın Alabama eyaletinden, 
filmi izlemiş birisinden mesaj geliyor; balık halinde 
kedilere mama veren, onları besleyen kişiyi kendime 
çok benzettim diyor; buna hem şaşırıyor hem de çok 
mutlu oluyor. Bu filmle Alabama’daki bir Amerikalı, 
hiç görmediği Türkiyeli bir adamla uzaktan da olsa bir 
özdeşleşme yaşıyor. Bu bağlar kanımca bizi daha çok 
birbirimize yaklaştırıyor, aradaki tüm mesafelere ve 
kültürel farklara rağmen. Sandığımızdan çok daha fazla 
ortak noktamız olduğunu görmek insanlara çok iyi geliyor. 
Çünkü bizi aynı kılan unsurlar, bizi ayıranlardan çok 
daha fazla. Bunun yanı sıra, çoğu insan zaten spontane 
bir insan-hayvan ilişkisi kurabilme olanağı olmadığını 
hissediyor Avrupa ve Amerika’da. Avrupa’da bu anlamda 
yaşam daha kısıtlı. Bunun hem olumlu hem de olumsuz 
tarafları var pratikte. Örneğin, Norveç’te kedi ve köpek 

Bu filmle Alabama’daki bir 
Amerikalı, hiç görmediği 
Türkiyeli bir adamla uzaktan 
da olsa bir özdeşleşme 
yaşıyor. Bu bağlar kanımca 
bizi daha çok birbirimize 
yaklaştırıyor, aradaki 
tüm mesafelere ve kültürel 
farklara rağmen.
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Şanslı bir yönetmensin. Filminin bu kadar çok yerde 
gösterilmiş olması oldukça tatmin edici ve mutluluk verici 
olsa gerek.

Çok çalıştığımız bir projenin bu denli ilgiyle karşılanması 
büyük mutluluk. Aslında en başta bir sürü festival bizi geri 
çevirmişti. Satış şirketleri filmi satın almak istememişti. 
Bu yüzden filmi bitirdikten sonra bayağı bunalıma girdik, 
herhâlde biz yanlış bir film yaptık, diye düşündük. 
Sonra Seattle Film Festivali’nde gösterime girdi “Kedi”. 
Orada öyle bir ilgi gördü ve öyle olumlu bir tepki aldı ki, 
Amerikalı film dağıtımcıları filmle ilgilenmeye başladılar. 
Ben aslında Avrupa’nın filmi daha sıcak karşılamasını 
bekliyordum, ama öyle olmadı. Avrupa’dan çıt çıkmadı 
ve ilk önce Amerika’da dağıtıma başladık. Film, orada 
vizyona girdikten ve başarı elde ettikten sonra ilgi 
çekmeye başladı. Öyle bir noktaya geldi ki biz 3 senedir 
“Kedi”ye ilişkin hâlâ süregiden bir çalışma ve koşturma 
içerisindeyiz.

Kedi, senin ilk uzun metrajlı filmin mi?

Evet, komik bir şekilde öyle. Komik diyorum, çünkü 
senelerce belgesel yapmamak için direndim. Şimdi 
belgesel yapmanın avantajlarını daha fazla görüyorum. 10 
yıldır Amerika’dayım; kısa filmler, müzik klipleri, reklamlar 
çektim. “Kedi”yi yaparken iki tane daha kurgu filmimiz 
vardı gerçekleştirmeye çalıştığımız ve kurgu filmler her 
zaman daha yüksek bütçe gerektiren işler. Bunlarla ilgili 
çalışır ve sonuçlar beklerken Kedi’yi başlatabilme şansı 
çıktı ve ben de artık daha fazla beklemek istemedim. Ki 
“Kedi”yi yaparken kızıma hamileydim ve çocuk yapmanın, 
projelerin gerçekleşmesine engel olduğu bakış açısının 
aksine, bu filmin başarısına biraz da onun uğuru olarak 
bakıyorum. Şu an üzerinde çalıştığımız, biri belgesel biri 
kurgu iki film projesi var ve ikinci bebeğimize hamileyim. 
(Gülüyor.)

Kedi’yi yaparken kızıma 
hamileydim ve çocuk 
yapmanın, projelerin 
gerçekleşmesine engel olduğu 
bakış açısının aksine, bu filmin 
başarısına biraz da onun 
uğuru olarak bakıyorum.
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bunun karşısında. Benim de bu filmi yapmak istememin 
sebeplerinden biri bu perspektifi değiştirmek; kedilerin 
ve sokak hayvanlarıyla ilişkimizin ne kadar özel ve önemli 
olduğunu ön plana çıkarmak. Yurtdışında bu denli 
önemsenmesi de kaçınılmaz olarak filmin tanıtımında ve 
Türkiye dahil dünyanın farklı yerlerinde insanların filmi 
merak etmesinde çok etkili oldu. 

Film, Amerika’daki gişe başarısı ve farklı ülkelerde 
gösterimleri sonrasında şu an nasıl bir süreçten geçiyor? 
Başka sinema projeleri var mı ufukta?

Dünyanın birçok ülkesinde vizyona girdi “Kedi”. Geçtiğimiz 
Noel’de Fransa’da gösterildi ve sonrasında Çin ile birlikte 
30 ülkede gösterimi tamamlamış oluyoruz. Bunun yanı sıra 
geçtiğimiz aralık ayında iTunes üzerinden de gösterime 
girdi. Amerika’da ve Avrupa DvD satışları başladı. 

Benim de bu filmi yapmak 
istememin sebeplerinden biri 
bu perspektifi değiştirmek; 
kedilerin ve sokak 
hayvanlarıyla ilişkimizin 
ne kadar özel ve önemli 
olduğunu ön plana çıkarmak.
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G Sinema, en başta kullanıcılarının sinema salonundaki 
konforunu ayrıcalıklı kılan bir kampanya. Sinema 
salonlarındaki kampanyaya özel giydirilmiş tüm ‘G’ 
sıraları kişiye özel şarj aparatlarına sahip. Ama 2018 
boyunca devam edecek G sinema kampanyasının 
avantajları bunlarla sınırlı değil. İstanbul genelindeki 
Cinemaximum’larda ‘G’ sırasında oturmayı tercih edecek 
sinemaseverler, yıl boyunca yapılacak çekilişlerle sürpriz 
hediyelerin de sahibi olacak. Öncelikli olarak Divan’ın 
Bodrum’daki, Rotana’nın Dubai’deki ve Wanda’nın 
Şanghay’daki otellerinde tatil ile başlayacak olan 
hediyeleri, yılsonunda Yoo markasının yaratıcılarından 
Philippe Starck imzalı bir sürpriz izliyor. Lansmanı Ocak 
ayında gerçekleşse de, Aralık 2017’den bu yana devam 
etmekte olan kampanya, başlangıcından bu yana yoğun 
ilgiyle karşılandı ve Ocak ayına dek 5000 sinemasever 
kampanyanın ayrıcalıklarından yararlandı. 

Öte yandan sinemaseverler kampanyayla birlikte hayata 
geçirilen “G Yourself” uygulamasıyla kampanyanın 
fırsatlarından da kolayca faydalanabiliyorlar. 

G Sinema 

Yeni Yılda  
Yeni Sürprizler
Mar Yapı’nın, Cinemaximum sinemalarıyla 
işbirliğiyle gerçekleştirdiği G sinema 
kampanyası, yeni yılda Cem Yılmaz’ın yazıp 
yönettiği “Arif V 216” ile start aldı. İstanbul 
genelinde Cinemaximum’larda ‘G’ sırasından 
bilet alan sinemaseverler, kampanya 
kapsamında  yapılacak çekiliş sonucunda 
Şanghay, Dubai ve Bodrum’da çift kişilik tatil 
fırsatına sahip oluyor!
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Özgürlüğün Elli Tonu, 9 Şubat

“Karanlığın Elli Tonu” ve “Grinin Elli Tonu”nun ardından, 
dünyada çok satan Elli Ton üçlemesinin üçüncüsü ve 
sonuncusu olan “Özgürlüğün Elli Tonu” 9 Şubat’ta vizyona 
giriyor. Karakterler Anastasia ve Christian’ın evlilik 
hayatlarına bakan, yönetmenliğini James Foley’nin yaptığı 
filmde, Christian’ın geçmişinden gelen karakterlerin bu 
hayatı henüz başlamışken sarsmalarına şahit oluyoruz. 
Başrollerini Dakota Johnson ve Jamie Dornan’ın paylaştığı 
filmde Christian’ın kızkardeşi Mia rolünde Rita Ora’yı 
izliyoruz. Christian’ın geçmişinden gelen en baskın 
karakterlerden biri olan Bayan Robinson, namıdiğer Elena 
Lincoln’ü ise Kim Basinger canlandırıyor.  

The Florida Project, 23 Şubat

The Florida Project, Cannes’dan Toronto’ya kadar 
gösterildiği pek çok festivalde büyük ilgi topladı. New 
York Times’ın, hayalciliğe ve iyiliğin sınırlarına dair açık 
sözlü bir film olarak nitelendirdiği “The Florida Project”, 
yılın en renkli yapımlarından.  Yönetmeni Sean Baker, 2015 
yılında “Tangerine” filmi ile de Sundance Film Festivali’nde 
çok sayıda ödül kazanmıştı. Baker bu defa, odağına 6 
yaşındaki Moonee ile onun arkadaşlarının yaz tatillerinden 
ve yarattıkları oyun ile dondurmadan ibaret küçücük 
dünyalarını odağına alıyor; Florida’nın renkli insanlarından 
hüzünlü ve eğlenceli bir kesit sunuyor. Filmde Willem 
Dafoe, Brooklynn Prince ve Valeria Cotto rol alıyor. 

G Sinema Yeni Yılda Yeni Sürprizler

Kaybedenler Kulübü Yolda,  
16 Mart

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in yaptığı 
“Kaybedenler Kulübü Yolda”da başrolleri yine Nejat İşler 
ve Yiğit Özşener paylaşıyor. Film; baş karakterleri Mete 
ve Kaan’ın, yönetmenliğini Tolga Örnek’in üstlendiği 2011 
tarihli ilk filmden alışık olduğumuz türde, kafalarına göre 
ama bu defa kalabalık bir ekiple çıktıkları bir Olimpos 
yolculuğu sonrasında İstanbul’a dönüş maceralarını konu 
alıyor. Henüz detaylarının açıklanmadığı filmin plansız ve 
tabii ki hiç beklenmedik hikâyelerin peşi sıra ilerleyeceğini 
tahmin etmek pek güç değil. 
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Özgürlüğün Elli Tonu

The Florida Project

Vizyonun 
Yenileri
Ocak-Mart aralığında vizyona girecek, pek çoğu 
başta Cannes’dan Toronto’ya dek uluslararası sinema 
festivallerinden ödül kazanmış filmlerden bir seçki.

Foxtrot, 2 Şubat

Foxtrot, yönetmen Samuel Maoz’un ikinci uzun metraj 
filmi. İlk filmi “Lebanon” (Lübnan) ile Venedik Film 
Festivali’nde Altın Aslan başta olmak üzere birçok ödül 
kazanan Maoz; Foxtrot ile 2017 Venedik Film Festivali’nde 
Jüri Büyük Ödülü’nü kazandı. Festivalde dakikalarca 
ayakta alkışlanan film diğer birçok festivalde de ödüller 
aldı. Film, Michael ve Dafna isimli bir çift ve çocukları 
Jonathan ve Alma’nın sade hayatlarıyla açılıyor. Oğul 
Jonathan’ın askerde geçen zorlu günleriyle bir endişe 
ve buhran içine düşen ailenin etrafında dönen hikâyede 
yönetmen, kader kavramını çarpıcı bir yaklaşımla 
sorguluyor.  Filmde başrolleri Yonaton Shiray, Sarah Adler 
ve Lior Ashkenazi paylaşıyor. 

G Sinema Yeni Yılda Yeni Sürprizler

Tanrı Parçacığı, 2 Mart

Cloverfield serisi yıllar önce bilinmez bir yaratığın New 
York’ta yarattığı dehşeti  anlatan aynı isimli film ile 
başlamıştı. Yönetmenliğini Julius Onah’ın üstlendiği 
“Tanrı Parçacığı” da Cloverfield evrenine ait üçüncü film 
ve uzay araştırmacısı bir grup bilim insanının, yaptıkları 
keşif ile değişen hayatlarını konu alıyor. İnsanlık tarihinde 
bilinen her şeyi değiştirebilecek keşif sonrasında bu 
grubun hayatta kalmak için verdiği ciddi mücadeleye 
şahit olacağız. Film; serinin ilk filmindeki olayların ve New 
York’u altüst eden uzaylı canavarın dünyaya ulaşmasından 
önceki süreci anlatıyor. Öte yandan, filmi yapımcıları 
Paraount ve Abrams’ın Cloverfield evrenine ilişkin dört 
ve beşinci filmler üzerine çalıştıkları da gelen haberler 
arasında. 
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İrlanda saklı doğal 
güzellikleri, sıcakkanlı 
insanları, hem müzikte 
hem de edebiyatta kendine 
has özellikleri ile Kelt ve 
Avrupa kültürünün bir 
karışımı olarak gezginleri 
cezbediyor.

Zümrüt 
Ada
İrlanda

Merve Tokmakçıoğlu
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Zümrüt Ada İrlanda

Şiddet ve terör kadar adanın tarihini sarsan bir başka 
tarihsel olay da 1844-1848 yılları arasında yaşanan ve 
tüm adayı mahveden açlık ve kıtlıktır. Yoksul İrlanda 
köylülerinin başlıca yiyeceği ve geçim kaynağı olan 
patatese giren kıran nedeniyle bu süreçte tarlalar 
mahvolmuş, ambarlar yakılmış, yiyeceksiz kalan bir buçuk 
milyon İrlandalı telef olmuştur. Yaklaşık iki milyon İrlandalı 
o dönemde ülkelerini terk ederek Amerika Birleşik 
Devletleri, Avustralya ya da Kanada gibi yerlere göç 
etmişlerdi. O dönemde bestelenen ve bu travmayı anlatan 
İrlandaca türküler ve yazılan şiirler anma günlerinde hâlâ 
çalınır ve söylenir.

Yağmurlu ve sisli ada İrlanda’nın tarihi acı olaylarla dolu 
olsa da insanlarının hayata bakış açısı son derece olumlu 
ve umut dolu. Avrupa ülkeleri içinde en genç nüfusa sahip 
İrlanda Cumhuriyeti’nde nüfusun yüzde kırkı otuz yaşın 
altında. Doğum oranı yüksek olmasına karşın dışarıya 
fazla göç vermesinden dolayı özellikle güneyin nüfusu 
kırsal alanda çok seyrek yayılmıştır; hatta bazı köyler ve 
kasabalar on dokuzuncu yüzyıldan beri çok az değişmiştir. 

Adada on altıncı yüzyıla kadar Gaelcenin bir kolu olan 
İrlandaca konuşulmaktaydı. Ancak  bu tarihten itibaren 
başlayan İngiliz egemenliği ile kullanılmaya başlanılan 
İngilizcenin etkisiyle kaybolmaya yüz tutan bu dil, 
güneyde bağımsız bir devletin kurulmasıyla birlikte tekrar 
canlandırılmaya çalışılmış. Bugün resmî olarak iki dil 
konuşulan adanın her yerinde levha ve uyarı yazılarının çift 
dilde olması dikkat çekmektedir. 

Adanın koruyucu azizi olarak kabul edilen Aziz Patrick 
aynı zamanda her 17 Mart’ta dünyanın her yerinde 
kutlanan bir güne de ismini vermekte; Aziz Patrick Günü 
yürüyüşü ve kutlamaları Dublin, Belfast, Londra ile birlikte 
İrlanda kökenli kişilerin nüfusunun azımsanmayacak 
kadar fazla olduğu New York, Chicago ve Boston gibi 
şehirlerde de yapılmaktadır.

İrlanda saklı doğal güzellikleri, sıcakkanlı insanları, hem 
müzikte hem de edebiyatta kendine has özellikleri ile 
Kelt kültürü ve Avrupa’nın bir karışımı olarak gezginleri 
cezbediyor. Tüm adayı ele alarak başlıca şehirleri ve 

Falls Road, Belfast

Aziz Peter ve Aziz Paul Katedrali, Athlone

Grand Opera House, Belfast

Adanın koruyucu azizi olarak kabul 
edilen Aziz Patrick aynı zamanda 
her 17 Mart’ta dünyanın her yerinde 
kutlanan bir güne de ismini vermekte; 
Aziz Patrick Günü yürüyüşü ve 
kutlamaları Dublin, Belfast, Londra 
ile birlikte İrlanda kökenli kişilerin 
nüfusunun azımsanmayacak kadar 
fazla olduğu New York, Chicago 
ve Boston gibi şehirlerde de 
yapılmaktadır.

görülmesi gereken yerleri listeleyerek İrlanda adasını 
tanımaya başlıyoruz. 

Kuzey İrlanda 
Kuzey İrlanda denilen bölge bugün Birleşik Krallık’a 
bağlı olduğundan giriş için İngiltere vizesinin olması şart. 
Katolik-Protestan, İngiliz-İrlanda mücadelesinin ve terör 
olaylarının en yoğun yaşandığı Belfast ve Londonderry 
şehirleri 1997’de imzalanan barış antlaşmasından 
sonra belirgin bir refah ortamına ve huzura kavuşmuş 
görünüyor. Kuzey İrlanda ayrıca mutlaka görülmesi 
gereken doğal güzellikleri ile de öne çıkıyor. 

Zümrüt Ada İrlanda

Yeşilin her tonunu görebileceğiniz, edebiyatın ve 
müziğin kalbinin attığı ve kuzeyin en sıcak insanlarını 
bulabileceğiniz zümrüt ada İrlanda her daim ve her 
mevsim gezginlerin dikkatini çekiyor. Yaklaşık dört 
buçuk milyon insanın yaşadığı, tarihi hep mücadeleyle 
ve isyanla geçmiş, siyah birası ve viskisi ile ünlü bu 
yemyeşil adadan edebiyat ve müzik tarihine izini 
bırakmış, efsane olmuş sayısız müzisyen ve edebiyatçı 
çıkmış: Müzik tarihinde unutulmaz şarkılarla kendine 
azımsanmayacak bir yer edinen U2, Bob Geldof, Thin 
Lizzy, The Cranberries, Van Morrison, Sinéad O’Connor, 
Enya gibi isimlerin yanında şimdiye kadar adaya dört 
Nobel edebiyat ödülü kazandırmış olan G. Bernard Shaw, 

W.B Yeats, Samuel Beckett ve Seamus Heaney ve özellikle 
Dublinliler (Dubliners) adlı eseriyle başkent Dublin’i kendi 
imgeleminde yeniden inşa eden edebiyat tarihinin mihenk 
taşlarından James Joyce da İrlanda’nın dünya kültür 
tarihine kazandırdığı en önemli isimler. 

İrlanda hâlen ikiye bölünmüş bir ada; on altıncı yüzyıldan 
beri adanın tamamına yayılmış İngiliz hâkimiyeti bugün 
adanın sadece kuzey tarafında varlığını sürdürerek 
kuzey-güney bölünmesini devam ettiriyor. 1922 yılında 
bağımsızlığını elde ederek İngiliz Uluslar Topluluğu’ndan 
kendi isteği ile ayrılan Güney İrlanda, bugün resmî 
adıyla İrlanda Cumhuriyeti (Eire) olarak tanınır. Özellikle 
1970’lerde İrlanda’nın adı daha çok şiddet olayları ve 
isyanlarla anılmaktaydı. Tüm adanın İngiliz işgalinden 
kurtarılması için mücadele eden IRA (İrlanda Kurtuluş 
Ordusu) ve İngiltere ile birliği savunan milisler, başta 
Belfast olmak üzere Londra ve Dublin şehirlerinde çeşitli 
saldırılar ve karşı ataklar düzenlemekteydi. 1960’ların 
sonunda alevlenen ve doruğa çıkan terör ve şiddet olayları 
binlerce insanın hayatını kaybetmesine, yaralanmasına 
ve ülkeyi terk etmesine neden olmuştu. 1997’de Britanya 
ve İrlanda hükümetleriyle birlikte Protestan ve Katolik 
tarafların yasadışı ve yasal örgütlenmeleriyle yapılan Good 
Friday (İyi Cuma) Antlaşması, örgütlerin silahsızlanmasını, 
dinî ve etnik kökeni ne olursa olsun Kuzey İrlanda’da 
varlığını sürdüren her iki grubun da bölge yönetiminde 
eşit rol almasını ve belirli bir özerkliğe sahip olmalarını 
sağlayarak bölgeye barış getirmiş ve gelecek nesilleri 
şiddete kurban vermekten alıkoymuştur. 
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Kuzey İrlanda’nın kalbi  

Belfast
Belfast, adanın tamamı göz önüne alındığında sanayi 
devrimini her yönüyle yaşamış , özellikle tersaneleriyle 
ünlü bir şehir. Hatta kötü şöhretli Titanic gemisi Belfast’ta 
bir tersanede inşa edilmiş.

Belfast oldukça küçük bir şehir; George Best 
Havaalanı’ndan şehir merkezine son derece rahat ve hızlı 
olan otobüslerle on beş dakikada varılabilir. Görülecek her 
şey şehir merkezinde toplandığı için yürümek iyi bir fikir –
tabii hava elverdiği sürece çünkü Belfast yazın bile serin ve 
yağmurlu olabiliyor. 

Şehri tanımaya Batı Belfast’tan başlamak iyi bir fikir çünkü 
burası otuz yıldan fazladır mücadelenin merkezi, tabiri 
caizse Cumhuriyetçilerin ve Kuzey İrlandalı Katoliklerin 
kalesi durumunda. Falls Road boyunca İrlandalıların 
mural dedikleri, mücadelede ya da Bobby Sands gibi 
açlık grevlerinde hayatını kaybetmiş insanların, Che 
Guevera gibi şahsiyetlerin de resmedildiği bu duvar 
resimleri görülmeye değer. Hepsi duvarlara renk renk 
işlenmiş ve bir ulusun tarihini anlatması bakımından 
oldukça değerli. Falls Road’un başında bulunan Aziz Peter 
Kilisesi (St. Peter’s Church) Belfast’ın ilk Katolik kilisesi 
ünvanını taşıyor. Kilisenin biraz ilerisinde ise bir “anma 
bahçesi” var; burası hayatını kaybeden IRA militanlarına, 
cumhuriyetçilere adanmış küçük yeşillik bir alan. İrlanda 
Kültür Merkezi (Culturlann McAdam) ise çay ya da kahve 
molası vermek için çok uygun, ayrıca lokal insanlarla 
konuşmak da cabası. Duvar resimlerinin ve Katolik 
Cumhuriyetçi mahallelerinin eşlik ettiği Falls Road’un 
sonunda ise Milltown Mezarlığı var: Buraya gömülen 

Zümrüt Ada İrlanda

Milltown Mezarlığı, Belfast

Bobby Sands gibi IRA militanlarının ve Sinn Fein üyelerinin 
Kelt haçlarının ve İrlanda yoncalarının süslediği Katolik 
mezarlarını görmek mümkün. 

Belfast’ın en güzel publarından biri olan, Viktoryen 
dönemin tüm gösterişini ve şıklığını taşıyan The Crown 
Liquor Saloon’un, sıcacık atmosferi ile öğle yemekleri ve 
akşam yemekleri için çok uygun bir seçenek olduğunu 
söyleyebiliriz. 

Şehir merkezinde Grand Opera House (Büyük Opera 
Binası), St. Anne’s Cathedral (Azize Anne Katedrali) ve 
Linen Hall Library görülmesi gereken yerler arasında 
sayılır. Kuzey İrlanda’nın en iyi pubları Linen Hall Library 
etrafındadır: White’s Tavern, McCraken’s ve The Morning 
Star.

Devlerin ayak izleri: 

Giant’s 
Causeway
Kuzey İrlanda’nın mutlaka görülmesi gereken doğal 
güzelliklerine tüm Antrim kıyısı boyunca şahit olabilirsiniz: 
Bölgenin kuzeyinden doğusuna kesintisiz devam eden kıyı 
yolu, yeşilin ve mavinin her tonunun görülebileceği müthiş 
bir manzaraya da ev sahipliği yapıyor. Tek dikkat edilmesi 
gereken buraların çok rüzgârlı olması; bu nedenle iyi 
korunmak gerekiyor.

Normanlardan kalma bir ortaçağ kalesi olan Carrickfergus 
ve balıkçı kasabası Larne mola verilecek yerlerden. 
Yukarı doğru çıkmaya devam ederek Ballycastle’a 
varıyoruz; buranın hemen karşısında yer alan ıssız ve 
güzel Rathlin Adası aynı zamanda Marconi’nin 1898’de 
telsiz ile ilk iletişim kurduğu yermiş. Ballycastle’dan 
sonra asıl durağımız olan Giant’s Causeway’e ulaşıyoruz. 
Dünya harikası bir volkanik koy olan Giant’s Causeway 
adını Kelt mitolojisindeki dev savaşçı Finn MacCool’dan 
alıyor. Rivayete göre, Finn MacCool, İskoçya’daki Staffa 
Adası’nda yaşayan sevgilisine ulaşmak için burayı taşla 
döşemiş. Efsaneler bir yana, muhteşem görüntüsü olan 
Giant’s Causeway bundan neredeyse altmış milyon 
yıl önceki volkanik patlamalarla ve on beş milyon yıl 
önce de Buz Çağı’nın sona ermesiyle ortaya çıkmış 
sekizgen taşlardan oluşan bir doğa harikası. Manzara 
çok güzel olmakla birlikte buranın akıl almaz bir rüzgârı 
olduğunu da belirtelim. Ek bilgi olarak, Led Zeppelin’in 
1973’te yayınlanan “Houses of the Holy” adlı albümünün 
kapağında Giant’s Causeway’in yer aldığını da söylemeden 
geçmeyelim.

Zümrüt Ada İrlanda
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Jameson Müzesi, Dublin

Oscar Wilde’ın evi, Merrion Meydanı, Dublin

Trinity College

Zümrüt Ada İrlanda

Belfast’ın en güzel 
publarından biri olan, 
Viktoryen dönemin tüm 
gösterişini ve şıklığını 
taşıyan The Crown 
Liquor Saloon’un, 
sıcacık atmosferi ile 
öğle yemekleri ve akşam 
yemekleri için çok uygun 
bir seçenek olduğunu 
söyleyebiliriz.

Cadde boyunca nehre 
doğru yürüyerek 
vardığımız Abbey 
Theatre, şehrin ulusal 
tiyatrosu. 1904’te ulusal 
şair W.B. Yeats ve Lady 
Gregory tarafından 
kurulan bu ulusal tiyatro; 
Synge, Beckett, Wilde 
ve O’Casey gibi dünyaca 
ünlü İrlandalı oyun 
yazarlarını sahnelemeye 
devam ediyor. 

Nehri arkamıza alarak O’Connell Caddesi’nden daha da 
kuzeye yol aldığımızda sırasıyla Parnell heykelini, Orson 
Welles’in ilk sahne aldığı yer olan Gate Tiyatrosu’nu ve 
Avrupa’nın ilk kadın doğum hastanesi olan Rotunda 
Hastanesi’ni görebiliriz. 

Çok genç yaşta Dublin’i terk edip bir daha hiç 
dönmemesine rağmen eserlerinde şehri ve burada 
yaşayan insanların davranışlarını, ruh hâllerini çok iyi 
yansıtmayı bilen, dünya edebiyatının mihenk taşlarından 
yazar James Joyce’a adanan bir kültür merkezi North 
Great George Caddesi’nde bulunuyor. Merkez her ne 
kadar Joyce’un en iyi temsilcisi (bu unvan yazarın uzun 
süre yaşadığı Zürih’e ait olsa da) olmasa da,  burada 
“Finneganın Vahı”  (Finnegans Wake) adlı eserin yazıldığı 
masa, “Ulysses”teki karakterlerin temsilleri ve romana 
konu olan hayalî Bloom ailesinin Eccles Caddesi’nde 
bulunan evlerinin özgün kapısı ile birlikte Joyce’un 
hayatını anlatan çeşitli metinler ve dokümanlar mevcut. 

Liffey Nehri’nin kuzeyindeki bu bölgede görülecek en 
özgün binalardan biri de St. Michan’s adlı bir Viking 
kilisesidir. Bu bölgedeki son durağımız meşhur viski 
markası Jameson’ın müzesi olacak: 1780 – 1971 arasında 
viski imalathanesi olarak kullanılan bu bina, şu anda 
viskinin yapılışının ve Jameson’ın tarihinin anlatıldığı, 
hatta viski tadımı yapılan bir mekân. Tadım turunda 
Amerikan, İskoç ve İrlanda viskisi arasındaki farkları 
tadarak deneyimleyebilir, interaktif viski yapım 
aşamalarını öğrenebilirsiniz. Tur sonrası Jameson’ın 
barında biletle birlikte verilen ücretsiz içki hakkıyla, 
istediğiniz viski ya da viski kokteyli ile dinlenebilirsiniz. 

Şehrin güneydoğu tarafını gezmeye ünlü Trinity College 
ile başlıyoruz. Kraliçe I. Elizabeth döneminde açılan 
üniversite bugün hâlâ dünyanın her yerinden öğrencileri 
ağırlamaya devam ediyor. Üniversitenin içinde bulunan 
eski kütüphane (Old Library) aynı zamanda mutlaka 
görülmesi gereken Book of Kells kitabının sergilendiği 
yer. Book of Kells, milattan sonra dokuzuncu yüzyıla 
tarihlenen anonim bir el yazması. Bu el yazmasında öküz 
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Dublin

Antrim kıyısı turumuzu, ünlü viski markası Bushmills’in 
imalathanesine uğrayıp “black whiskey” içerek 
tamamlıyoruz. 

İrlanda: İrlanda Cumhuriyeti 
İrlanda dediğimizde asıl bahsetmek istediğimiz, 1922’de 
bağımsız bir devlet hâline gelen İrlanda Cumhuriyeti’dir. 
Başkenti Dublin olan İrlanda’ya (ya da kendi dillerindeki 
deyişleriyle Eire) girmek için İrlanda vizesi almak 
gerekmektedir. 

Tarih boyunca kuzeye nazaran daha tarıma dayalı bir 
toplum olan İrlanda, 1973’te Avrupa Birliği’ne katılmasıyla 
birlikte ticaret ve sanayide atılımlar yapınca ticaret/ 
finans dünyasında “Kelt Kaplanı” olarak nitelendirilmeye 
başlamış. Bu atılımların etkileri ülkenin dışa daha fazla 
açılmasına olanak vermiş ve koyu Katolik toplum yapısında 
değişikliklere gidilmiş: O tarihten bu yana iki kadın 
politikacının cumhurbaşkanı seçildiği ülkede boşanma da 
yasallaşmış. 

Tarifeli uçak ile İstanbul-Dublin yaklaşık dört saat 
sürmektedir; eğer sadece Dublin ile yetinmeyip kırsalını 
ve özellikle de Atlantik Okyanusu’na bakan batı yakasını 
görmek isterseniz en az bir haftanızı ayırmalısınız.

Yağmurun ve rüzgârın her daim kendini hissettirdiği 
İrlanda’ya giderken yanınıza mutlaka almanız gereken 
şeylerden birinin de sağlam bir şemsiye olduğunu 
ekleyelim.

Dublin
Konaklama açısından Dublin’de zincir otellerin şubeleri bir 
hayli fazla; ancak daha lokal bir deneyim isterseniz şehrin 
kalbindeki bed and breakfast tarzı konaklama da hayli pratik 
ve ilginç bir deneyim sunuyor. Gardiner Caddesi’ndeki 
Durban Residence, on sekizinci yüzyıldan günümüze kadar 
çok iyi durumda kalan tuğla sıraevlerin dönüştürüldüğü 
butik otellerin en iyi ve en temiz örneklerinden. Gardiner 
Caddesi’yle birlikte, Talbot, O’Connell ve Parnell Caddeleri 
de bu tür konaklamaları bulabileceğiniz yerlerden. 

Gezmek için Dublin’i üç bölgeye ayırabiliriz: Liffey Nehri’nin 
kuzeyi, güneybatı Dublin ve güneydoğu Dublin. Birçok 
Avrupa şehrine göre daha küçük sayılan Dublin’de yerüstü 
tramvay, otobüs ve taksi gibi seçenekler olmasına karşın  
yürüyerek gezmeyi şiddetle öneriyoruz. 

Liffey Nehri’nin kuzeyinde yer alan bölgenin kalbi olan 
O’Connell Caddesi’nde ilk göze çarpan, bağımsız devletin 
kurulmasına doğru ilk adımın atıldığı 1916 Paskalya 
Ayaklanması’nda zarar gören ve sadece ön cephesinin 
ayakta kaldığı Merkez Postane (General Post Office) binası. 
Ayaklanmayı başlatan bağımsızlık bildirgesi, 1818 yılında 
inşa edilen postanenin merdivenlerinde okunmuş. Caddenin 
üzerinde yer alan Gresham Oteli, Clery’s mağazası ve Royal 
Dublin Oteli on dokuzuncu yüzyıldan kalan muazzam 
binalar. Öğle yemeği için Flanagan adlı pub, menüsüyle ve 
ortamın sıcaklığı ile gayet uygun bir seçenek. Siyah bira 
Guinness’in yanında deniz ürünleri çorbası (chowder) ve 
İrlanda yahnisi (Irish Stew) tadılması gereken lezzetlerden.
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Galway küçük ama 
muntazam sokakları, 
genç nüfusu, yeme ve 
içme yerlerinin bolluğu, 
yerel dükkânların varlığı 
ve şehrin sakinleriyle tam 
bir üniversite şehri.

Zümrüt Ada İrlanda

Galway’i ziyaret 
edeceklerin tek dikkat 
etmesi gereken şey 
ise havası; okyanus 
kıyısında olduğu için 
havası gayet sert 
olan Galway, haşin 
rüzgârı ve sağanak 

yağmurları ile meşhur. Galway’de, Claddagh semtine 
doğru, denize ve nehre paralel ilerlerken uçsuz bucaksız 
bir yeşil alan size eşlik ediyor. Şehir duvarları dışında kalan 
bu bölge geleneksel olarak anneden kız çocuklarına miras 
bırakılan zarif Claddagh yüzüklerinin yapıldığı yer. Daha 
merkezde yer alan Eyre Meydanı’nın etrafı on dokuzuncu 
yüzyılda yapılmış binalarla süslü; meydanın ortasında 
da bir zamanlar Abbeygate Caddesi’nde bulunan bir 
sokağın on yedinci yüzyıldan kalma girişini koymuşlar. 
Bir zamanlar Galway’i yönetmiş olan on dört klanın 
armalarını meydanın etrafında asılı hâlde görebilirsiniz. 
Yeme-içme için Bridge, Shop, Quay ve Middle Caddelerinin 
oluşturduğu Latin Mahallesi (Latin Quarter) oldukça 
uygun. Son derece lezzetli Galway somonunu yemeden ve 
yerel biraları içmeden şehirden ayrılmayın. 

Aran Adaları: 
Inishmore
Muhteşem bir doğa ziyafeti ve deneyimi yaşamak için, 
başta arabalar olmak üzere hiçbir motorlu taşıtın 
girmesine izin verilmeyen Aran Adaları’na uğramamak 
olmaz: Daha feribottan indiğinizde ciğerlerinize çektiğiniz 
temiz hava başınızı döndürmeye yeter. 

Aran Adaları, en büyüğü Inishmore olmak üzere, 
Inisheer ve Inishmaan adlı üç adadan oluşuyor; diğer iki 
adaya gitmek biraz daha zahmetli ve uzun olduğu için 
gezginler genelde Inishmore’u ziyaret ediyorlar. Adalar, 
İrlanda’nın batı yakasının Atlantik Okyanusu’na açıldığı 
bölgede bulunuyorlar. Üç adanın toplam nüfusu iki bin 
ve herkes tamamıyla İrlandaca konuşuyor. Adaların en 
büyüğü Inishmore’a gitmek için Galway’in 38 km batısında 
bulunan Rossaveel’e sadece sabah 09:30’da olan otobüsü 
yakalamak gerekiyor. Elli dakikalık bir yolculuktan ve 
havanın iki üç kez değişmesinden sonra günde tek bir 
seferle 10:30’da kalkan deniz otobüsüne binebilirsiniz. 
Kırk beş dakika sonra Inishmore Limanı’na yanaşan deniz 
otobüsü, dönüş için saat 17:30’da bekliyor olacak.

Inishmore’a dışarıdan arabayla ya da diğer motorlu 
araçlarla gelmek yasak; bu nedenle limanın hemen 
yanında bisiklet kiralama yerleri bulunuyor. Ayrıca tur 
satın alabileceğiniz, uygun davranmak isterseniz at arabası 
kiralayabileceğiniz acenteler de mevcut. Bisikletin daha 

Aziz Patrick Günü’nden bir kesit

Aran Adaları - Inishmore

uygun bir tercih olduğunu, standart bir dağ bisikletinin 
10 avro civarı bir fiyata  kiralanabileceğini de belirtelim.  
Küçük çocuklu ya da bebekli aileler de düşünülerek 
bisikletin arkasına takılan, üstü ve etrafı fermuarla kapanıp 
su ve rüzgâr geçirmeyen römorklar ekstra 5 avroya mal 
oluyor. Bisikleti kiralarken size verilen bisiklet yolları 
haritasıyla kolayca yola çıkabiliyorsunuz. Adanın tamamını 
öğle yemeği arası ve kısa molalarla birlikte dört saatte 
gezebilirsiniz. Müthiş bir doğa, kuş sesleri, huzurlu ve 
tıpkı ormanın içinden kayıp gidiyormuş hissi ile bambaşka 
bir atmosfer yaşayabilirsiniz. Bisiklet patikası boyunca 
okyanusa paralel gidiliyor ve yolda İrlandalıların Kelt 
atalarından kalan pagan ibadet yerleri ve viran Katolik 
kiliseleri ile birlikte Kelt haçları ve harabeleri görülebilir. 

Oldukça bakir ve saf bir Kelt kültürünün hâkim olduğu 
adanın sakinleri balıkçılık, tarım ve turizmle geçiniyorlar. 
Özellikle Aran Adaları’nın yünlü kıyafetleri çok meşhur; 
kazak, gömlek, bere, atkı, eldiven satan dükkânları yol 
boyunca görmek mümkün. Aran sakinlerinin geleneksel 
kültüründe kıyafet önemli bir yere sahip: Öyle ki, her 
bir balıkçı ailesi geleneksel kıyafetine farklı bir motif 
işlermiş. Eğer bir balıkçı boğularak hayatını kaybederse 
ve tanınmayacak hâle gelirse kıyafetindeki motiften kim 
olduğu ve hangi aileye mensup olduğu bulunabilirmiş. 
Eşsiz bir Kelt ve İrlanda kültürüne tanık olabileceğiniz 
Aran Adaları giderek daha çok gezginin dikkatini çekiyor.

derisi üzerine Latince olarak ve Keltlere özgü el yazısı ile 
yazılmış dört İncil konu ediliyor. Kelt ulusal kültürünün 
en nadide parçalarından olan el yazması tarihsel açıdan 
önemli bir kaynak. Üniversitenin arka kapısından çıkıp 
ilerlediğimizde Merrion meydanındaki parka varıyoruz: 
Parkın karşısında Oscar Wilde’ın doğduğu ev bulunuyor, 
parkın içinde ise Wilde’ın heykeli size göz kırpıyor. Parkın 
etrafında on sekizinci yüzyıldan kalan evler Kral George 
dönemi mimarisinin örneklerinden. Park, 1844-1848 arası 
yaşanan açlıkta aşevi olarak kullanılmış. Kısa bir mola 
için Ulusal Galeri’nin karşısında bulunan Lincoln’s Inn 
gayet uygun bir seçenek; bu klasik döşenmiş ve lezzetli 
bir menüye sahip pub, James Joyce’un eserlerinde de adı 
geçen bir mekân. 1850-1950 arasındaki sanat akımlarına 
odaklanan Ulusal Galeri (National Gallery), diğer birçok 
Avrupa başkentindeki ulusal galerilere göre hayli küçük. 
Ulusal Galeri’den sonraki durağımız 1890’da açılan Ulusal 
Kütüphane (National Library); buranın içinde yer alan 
muazzam büyüklükteki okuma odası görülmeye değer. 
Şehrin güneydoğusunu gezmeye St. Stephen’s Green 
Parkı’nda ve yayalara açık alışveriş sokağı olan Grafton 
Caddesi’nde son veriyoruz.

Dublin’in güneybatısında görülmesi gereken en önemli 
yerlerden biri Vikinglerin bu bölgeye yerleşip Dubh Linn 
(Siyah Havuz) adlı şehri kurdukları yerdir. 841 yılında 
şehir bu bölgede kurulmuş, daha sonra genişlemeye 
başlamış. Ayrıca bu bölgede mutlaka gidilmesi gereken, 
İrlandalıların ve tabii ki Dublin’in alametifarikası olan siyah 
bira Guinness’in imalathanesi ve müzesidir. 1759’da açılan 
bu büyük üretim bölgesi, bulunduğu semte adını verecek 
kadar meşhur. Whitefriar Caddesi’nde bulunan Karmelit 
Kilisesi’nin (Carmelite Church) içinde 14 Şubat’ta yortusu 
olan Aziz Valentin’in kalıntıları bulunmaktadır.

Galway
Dublin Heuston tren istasyonundan her iki saatte 
bir kalkan trenlerle İrlanda’nın batı tarafına, Atlantik 
Okyanusu’na kıyısı olan Galway’e gitmek mümkün. İrlanda 
kırsalının muhteşem yeşil-mavi manzarasının eşlik ettiği 
tren yolculuğu yaklaşık iki buçuk saat sürüyor. Galway 
küçük ama muntazam sokakları, genç nüfusu, yeme ve 
içme yerlerinin bolluğu, yerel dükkânların varlığı ve şehrin 
sakinleriyle tam bir üniversite şehri. Corrib Nehri şehri 
ikiye bölüyor ve batı tarafında üniversiteyi bırakarak 
görülmesi gereken tüm yerleri batıda topluyor. Nehrin 
üstündeki kanallar şehrin tamamına dağılarak değişik bir 
hava veriyor. 1396’dan itibaren iki yüzyıl boyunca toplamda 
on dört klan tarafından yönetilen Galway, 1690’daki Boyne 
Savaşı’ndan sonra önemini yitirmiş, ama endüstrisi ve 
üniversite şehri olması sebebiyle altmış bin nüfusa sahip. 
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Ediz Hafızoğlu’nu müzik dünyasında 
tanımayan yok gibi. 1980 
Bulgaristan doğumlu müzisyenin  
“köklerime daha çok yaklaştım” 
diye nitelendirdiği Nazdrave 
serisinin üçüncü albümü 13’ün şubat 
ayında çıkması planlanıyor. Öte 
yandan, Birsen Tezer ile birlikte 
gerçekleştirdiği “Kül” teklisi ise 
ocak ayı itibarıyla dinleyicilerle 
buluştu. Nazdrave 13, Hafızoğlu’nun 
kendisini ve müziğini belli 
kalıplarla sınırlamadan, yolunun 
kesiştiği müzisyenler için yazdığı  
parçalardan oluşuyor ve hâliyle 
farklı türleri, Jülide Özçelik, Elif 
Çağlar ve Birsen Tezer gibi
Türkiye'nin çok başarılı solistlerini 
bir araya getiriyor. Ediz Hafızoğlu 

bugüne dek Ricky Ford, Chuck 
Israels, Dusko Goykovich, Eddie 
Henderson, Arto Tunçboyacıyan, 
Juini Booth, İmer Demirer, Randy 
Brecker, Nasheet Waits, Ibrahim 
Maalouf, Wolfgang Muthspiel, 
Çağrı Sertel, Sarp Maden, Selen 
Gülün, Önder Focan, Akın Eldes, 
Engin Recepoğulları, Alper 
Yılmaz, Sabri Tuluğ Tırpan, İlhan 
Erşahin, Garry Dial, Paula West, 
Hilary Cole, Mike Cooper, George 
Mesterhazy, Oliver Groenewald, 
Kevin Mahogony gibi müzisyenlerle 
dünyanın çeşitli yerlerinde 
performanslar sergiledi ve caz 
dünyasında kendine iyi bir yer 
edindi. 
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Geçtiğimiz aylarda yeni albümünüz Nazdrave 13’ün 
lansman konseri gerçekleşti. Nazdrave aynı zamanda 
ilk ve ikinci albümünüzün de adıydı ve her üç albümde 
başka bir deneyime karşılık geliyor. Bu deneyimleri 
ve Nazdrave’nin üç albüm boyunca serüvenini anlatır 
mısınız?

İlk albüm, kariyerimin o döneminde çaldığım gruplar ya 
da müzisyenler için yaptığım bestelerden oluşuyordu. 
Zaten albümün ilk kayıtları da o gruplarla ayrı ayrı 
yapılmıştı. İlk kayıtların devamında albümü, kendilerine 
parça yazdığım konuk sanatçıları davet ederek, topluca 
kaydetmeye karar verdik ve öyle de yaptık. İkinci albüm 
canlı bir performansımızdan oluştu; orada da Harald 
Lassen konuğumuzdu ve kayıtları İKSV Caz Festivali Salon 
konserinde gerçekleştirdik. Hem ilk albümden parçalar 
hem de yepyeni üç parça ekleyip albümü yayınladık. Şimdi 
sıra geldi üçüncü Nazdrave albümüne. Bu albümde, bir 
Rumeli türküsü hariç bestelerin tamamı bana ait, bir de 
sözlerini yazmadığım bir şarkı var. Nazdrave 13’ün serinin 
önceki albümlerine kıyasla çok daha kişisel olduğunu 
düşünüyorum. Bu albümde, Bulgaristan’a yani köklerime 
daha çok yaklaştım diyebilirim.

 
Nazdrave serilerinde şarkıları kimin söyleyeceğine 
karar verme süreci nasıl gelişti?  Söyleyenlerin tercihleri 
doğrultusunda mı belirlendi?

Parçaları doğrudan kimin söyleyeceğine karar vererek 
besteledim bir ikisi hariç. Yani özellikle o kişileri 
düşünerek, onlar bu besteleri yapsalardı nasıl yaparlardı, 
ne söylemek isterlerdi diye hayal ederek oluşturdum.

Köklerin İzinde: Ediz Hafızoğlu

Aynı zamanda söz yazarlığı da yapıyorsunuz? Şarkı 
yazarken sözler de müzikle eşzamanlı mı gelişiyor? Nasıl 
bir çalışma tarzınız var?

Şimdi düşününce fark ettim, sözünü önce yazdığım hiçbir 
parça olmamış. Parçayı aynı günde bile bitirsem mutlaka 
müzikler önce gelmiş. Benim için daha kolay oluyor 
sanırım. 

Albüm hazırlığınız kaç aşamada gerçekleşiyor? Sizin 
çalışma tarzınız nasıl? Bu anlamda Nazdrave 13 ne kadar 
sürede tamamlandı?

Albümün besteleri normalde belirli bir dönemde bitiyor, 
hatta aranjmanları da bitiyor. Sonra aklımın ermediği çok 
şey olduğu için gruptaki harika aranjörlerin süzgecinden 
geçiyorlar ya da oldukları gibi kalıyorlar. Ondan sonra da 
prova ve kayıtları yapıp bitiriyoruz. Nazdrave 13’te işler 
biraz değişti. Sözler ve besteler iki yıl önce bitmişti ama 
aranjör kazasına uğradık. O kadar bekledikten sonra her 
şeyi tekrar ele alıp kendim tamamladım. Hatta aranjmanı 
ile vakit harcamak istemediğim parçaları çıkarıp hızla yeni 
besteler yaptım son bir ayda. Cem Tuncer bir aranjmanı 
baştan sona yaptı; Serhan Erkol nota yazımında ve genel 
olarak nefeslilerin dağılımında söz sahibi oldu; daha iyi 
tınlayacağına inanıyorsak parçaların tonlarını değiştirdik. 
Böyle olunca çok da vaktimiz kalmadı ve beş gün üst üste 
evde provalar yapıp, herkesin katılamamasına rağmen 
kayıtlara başladık. Hepimiz aynı anda toplasan belki yarım 
gün stüdyoda olabildik, birlikte kayıt hayalimizi tam olarak 
gerçekleştiremedik ama işi kafamdakine çok yakın bir 
noktada tamamladık.

“En iyi cazcıları 
bir araya getirir” 
diye rivayet 
edilen TRT Caz 
Orkestrası'nın da 
yakın zamana dek 
mensuplarından 
biri olan müzisyen 

ile cazı, davulu, yeni albümünü 
ve müzik serüvenini konuştuk. 
Bu söyleşi, Hafızoğlu kadar 
Türkiye’deki müzik dünyasına ilişkin 
de çok şey anlatıyor… Meraklısı için 
de belirtelim; Sanatçı 18 Şubat’ta, 
Bursa Nilüfer Belediyesi tarafından 
düzenlenen “Caz Tatili” etkinliği 
kapsamında “Nazdrave & Friends” 
konserini gerçekleştirecek.

Fo
to

: B
ar

ış
 G

ül
tü

rk

Kapak illüstrasyonu: Burcu Ürgüt, Kapak tasarımı: Yiğit Gürevin

Köklerin İzinde: Ediz Hafızoğlu

Fo
to

: K
al

iP
ro



48 49

Köklerin İzinde: Ediz Hafızoğlu

Fo
to

: K
al

iP
ro

TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası için genelde “ülkenin 
en iyi cazcılarını bir araya getirir” denir. Siz de İmer 
Demirer ve şef Kamil Özler gibi isimlerle beraber yol 
aldınız bu orkestra içerisinde. Bu orkestraya dahil olma 
süreciniz nasıl gelişti, sizin için nasıl bir deneyimdi?

Evet, ülkemizdeki tek “Big Band” diyebilirim TRT Caz 
Orkestrası için. Çok değerli müzisyenler bu kurumun 
çatısı altında toplandı, birçoğu da kadroları verilmediği 
için dışarıdan katılmaları şartı ile müzik yapmaya devam 
ediyorlar. Uzun zamandır Ferit Odman ile dönüşümlü 
olarak çaldığımız bu orkestrada en sonunda ikimiz 
de kadro almıştık. Ben birkaç ay önce istifamı verip 
orkestradan ayrıldım. Hem kurum hem orkestradan 
kaynaklı hem de kişisel sebeplerle. Her ülkede bunun 
gibi orkestralar var, ama kraldan çok kralcı olmak bir tek 
Türkiye’ye mahsus bir olay sanırım. Benim karakterime 
de, iş ahlakıma da uymayan çok fazla şey yaşadık kadrolu 
olduktan sonra. Hasta olmadan bırakmakta fayda vardı, 
doktor da bunu tavsiye etti, ben de arkama bakmadan 
kaçtım. 

Konserleriniz ve albüm çalışmalarınız dışında müzik 
alanında ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Bildiğim 
kadarıyla film müzikleri bunlardan biri.

Belgesel müzikleri yapıyorum. Üçüncüyü de yaz sonunda 
bitirdim. Onun dışında marangozluk hayallerime geri 
dönüyorum Kaş’ta. Bir de tarım tabii ki. Eski köy hayatımı 
çok özledim şehirde geçirdiğim bu kadar zamandan 
sonra. Sanırım İstanbul ve büyük şehirlere gelmemek için 
elimden geleni yapacağım. Bir de aşçılık ile ilgili ciddi 
planlarım var... 

Bugüne dek sadece Türkiye’de değil dünyada da pek çok 
şehirde konserler verdiniz, caz festivallerinde yer aldınız. 
Sizin yaptığınız türde müziği kimler dinliyor; yıllardır 
süregelen deneyiminiz doğrultusunda gözlemlediğiniz 
dinleyici profili nedir? 

Aslında müziğe birazcık meraklı olan herkes dinliyor. 
Şu dinliyor bu dinlemiyor diye bir ayrım yapamayız, 
ama yaptığımız müziğin nasıl paketlenip sunulduğuna 
göre işler çok değişiyor. Birçok insan korktuğu için bile 
dinlemiyor olabilir cazı. Oysa ki kimseyi korkutacak bir iş 
yapmıyoruz... 

Drum&Bass Magazine ve Gitar Dergisi’nin de kurucusu ve 
editörüsünüz. Türkiye’de sanat başta olmak üzere spesifik 
bir alana ilişkin süreli yayıncılıkla uğraşmak tabiricaizse 
biraz “deli işi” olarak yorumlanır. Müzik yayıncılığına 
ilişkin serüveniniz nasıl gelişti?

Önce Drum&Bass Magazine ile yola çıktık, ardından da 
Gitar Dergisi geldi. Türkiye’deki ilk enstrüman dergileriydi 
bunlar. Düşünün ki 2009’a kadar hiç böyle dergilerimiz 
olmamış. Önemli bir boşluğu doldurdular ama biz basılı 
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yayıncılığın sonuna denk geldik maalesef, ne yapsak 
maddi olarak olduramadık. Blue Jean ilk sıradaydı, iki 
dergimizden biri mutlaka en çok satanlarda ikinciydi ama 
yine de, özellikle reklam gelirleri yasası düzenlendikten 
sonra bu işi sürdüremedik. Eğer ekibi kurabilirsek, daha 
önce videolarla yayınına devam ettiğimiz dergileri yine 
dijital formatta sürdürmek gibi bir planımız var. Bakalım 
hayat bize neler gösterecek. Çok özveriye ve gönüllü 
çalışacak insanlara ihtiyacımız var. O da çok kolay bir iş 
değil tahmin edersiniz ki. 

Serbest Müzisyenler ve Yapımcılar Derneği’nin de 
kurucususunuz. Bu dernek nasıl bir ihtiyaçtan doğdu ve 
çalışmalarına devam ediyor mu?

Serbest Müzisyenler ve Yapımcılar Derneği’ne ilişkin 
çalışmaların en başında, hele ki dergilerden sonra çok 
büyük bir motivasyonumuz vardı. Burada sıkışıp kalmış 
müzisyenlerin ve müziklerinin hem ülkemizde haklarını 
savunacaktık hem de bu müziğin ülke sınırları dışına 
çıkmasını sağlayacaktık. Ne oldu dersiniz? Herkes 
sürekli arayıp sordu, şöyle yapalım böyle yapalım, dedi. 
Toplantılar yaptık, kararlar aldık. Ofis tuttuk, cebimizden 
şu anda bile çok yüksek olan meblağlar ödeyerek o ortamı 
kurduk. Sonra en güvendiğimiz 100 müzisyene mail attık. 
İhtiyaçlarımız var ve minimum aylık 30 TL aidatımız 
olacak, daha fazla ödemek isteyen de ödeyebilir diye. 
Ofiste maaşlı bir sekreterimizin olması gerekiyordu çünkü. 
Bu mailimize sadece iki kişi dönüş yapınca aslında boşa 
kürek çektiğimizi bir daha anlayıp derneğin kendi kendine 
kapanmasına müsaade ettik. 

Birçok insan korktuğu için 
bile dinlemiyor olabilir cazı. 
Oysa ki kimseyi korkutacak 
bir iş yapmıyoruz.

Lin Records’u hangi amaçla kurdunuz, bugüne dek Lin 
Records bünyesinde ne tür projeler gerçekleşti?

Dergilerden çok önceki fikirdi bir plak şirketi kurmak, 
ama dergiler önce çıktı. Sonra yavaş yavaş plak şirketini 
aktif hâle getirip albümler yayınlamaya başladık. Tek 
bir amacımız vardı; ana akım müzik ortamında yer 
almayan ama iyi olan albümleri yayınlayıp insanları bir 
araya getirmek. Amme hizmeti gibi oldu bir süre sonra. 
Satmayan albümler yaptığımız, sanatçıların dahi kendi 
müziklerine sahip çıkmadığı, dolayısı ile paramız olmadığı 
için tanıtımını yapamadığımız bir sürece girdim tek 
başıma. Daha sonra Murat Sezgi ile ortaklık yapıp bu 
yapıyı değiştirdik ve şu andaki hâline getirdik. Henüz bu 
yeni yapının başındayız ama artık ne yapacağımızla ilgili 
kesin, net fikirlerimiz ve kararlarımız var. Çok yakında yeni 
projelerimizle karşınızda olacağız. 

2018 yılında öngördüğünüz projeleriniz ve konserleriniz 
var mı? Yeni albümle birlikte nasıl bir süreç bekliyor sizi?

Nazdrave çıkınca muhtemelen bol bol konserlerimiz 
olacak. Daha iyi nasıl çalarız onun peşindeyim kendi 
adıma. Nasıl daha iyi bir grup oluruz, daha doğrusu 
grup olalım diye çabalıyorum; malum herkes çok yoğun, 
çünkü bu albümde çalan ve söyleyenler ülkenin çok 
önemli müzisyenleri nihayetinde. Onun dışında yeni 
müzikler yazmaya devam ediyorum. Başka albümler 
yayınlayacağım; bir trio ve bir rap albümü olacak. Belki 
yeni bir belgesel ya da film projesi olacak, şu anda bunları 
konuşuyoruz. 

Son olarak, sizin için özel addettiğiniz, ilham verici 
bulduğunuz başta davulcular, cazcılar ya da genel olarak 
müzisyenler kimler?

Sürekli değiştiği için ve aslında çok oldukları için tek 
tek yazmayayım, atladıklarım olacaktır mutlaka. Ama 
her dönemimde bana ışık tutanlar hep en yakınımdaki 
müzisyenler olmuşlardır. Yani beraber çaldıklarım, 
dinleyebildiklerim, izleyebildiklerim, dokunabildiklerim.
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Laçin Artıkoğlu

Belki Daha Az Fransız Ama Daha Çok Charlotte
Tuhaf, gizemli ve eklektik: 
Charlotte Gainsbourg. Belki 
de babasıyla en çok benzeşen 
yönü; ikisinde de hâkim olan bu 
eklektik ruh.

Geçtiğimiz yıllarda Lars 
von Trier’in “Anti Christ” ve 

“Nemfomanyak” filmlerindeki rolleriyle kafaları çok 
kurcaladı. Müzik alanında ise, babası Serge Gainsbourg 
ve annesi Jane Birkin’nden ayrı bir yol izledi; yaptığı her 
albümle “butik” bir müzisyen olduğunu kanıtladı. Beşinci 
albümü Rest’te ise karşımıza söz yazarı kimliğiyle çıktı. 
İlk albümü Charlotte for Ever’ın sözleri ve yapımı Serge 
Gainsbourg’a aitti; ikinci albümü 5:55’ta Radiohead’den 
tanıdığımız Nigel Godrich ile çalıştı. 2009’da üçüncü 
albümü IRM geldi. 2011 yılında çıkardığı Stage Whisper 
sonrasında, geçtiğimiz aylarda 5. ve son albümü Rest’i 
çıkardı. Rest, eleştirmenler nezdinde hip-hop, saykodelik 
ve Fransız Yeni Dalga’sının sınırlarında dolanıyor. 

Ne tesadüftür ki henüz 12 yaşındayken oynadığı ilk filmin 
adı “Paroles et Musique” yani “Sözler ve Müzik”ti. Ve son 
albümü “Rest” ile, müzik kariyerinde ilk defa babasının 
gölgesinde kalma korkularını bir kenara bırakıp Fransızca 
söz yazmak ile ilgili imtihanını verdi. “Rest” ile kendi 
hayatına bir bellek kazısı yaptı. Bu, kardeşi, fotoğrafçı Kate 
Barry’nin yakın zamandaki ölümü sonrasında yaşadığı 
araf sürecine ilişkin ipucu niteliğinde bir albüm aynı 
zamanda. Bu sürecin ona getirdiği çok şey var. Bir kere 
Paris’ten ayrılıp New York’a taşındı. Sadece müzisyen 
değil oyuncu olarak da artık kalıplaşmış kimliklerinden 
sıyrıldığını ve kendini artık daha özgür, kusurlarıyla 
barışık ve deneyselliğe açık hissettiğini söylüyor. “Bunu 
anlamak uzun zamanımı aldı: Hatalarımı harika, kusursuz 

olmaya tercih ederim.” Bu açıklık, yıllardır tarzıyla Fransız 
şıklığının timsali olagelmiş sanatçının görünüşüne dahi 
yansımış durumda: Belki daha az Fransız ama daha çok 
Charlotte. 

Bir Bellek Kazısı: “Rest” 
“Bu defa farklı bir şey yapmak istedim. Orkestra 
istemedim. Kendim olmak istedim. Kendimi pür biçimde 
ortaya koymak ve izleyiciyle çok yakın olmak istedim. Daha 
gerçekçiyim. Her şey çok normalmiş ya da kendimi kötü 
hissediyorsam da bunun aksiymiş gibi davranıyor olmak 
istemedim. Ben rahatsızsam, dinleyici de rahatsızlık hissi 
duysun istedim.”

“Rest”, çocukluğun en pür hâli gibi; çocuklukta izlenilen 
korku filminin atmosferinden çıkamayıp karanlığı 
izlemek, her tıkırtıyı dinlemek gibi bir hissi var. Charlotte 
Gainsbourg burada, elektronik müzikte bu hisse dair 
arayışlarının karşılığını bulduğu bir prodüktörle, 
Sebastian Achkoté işe çalıştı. İçindeki izleri, belleğindeki 
atmosferleri tüm derinlikleriyle yakalamaya çalıştı. Bir 
nevi bellek kazısı gibi bir albüm. Bir yanıyla da utangaç. 
Charlotte utangaçlığından pek şikâyetçi değil ama; en 
azından artık değil, çünkü utangaçlığı, hayatta zorlaması 
gereken sınırların ne olduğunu gösterdi ona. Bu albüm, 
bu sınırı zorlayıp bir ilke imza atmasına vesile oldu: söz 
yazmak!

Fransızca: İmkânsız Dil 
“Rest”, Charlotte Gainsbourg’un 
Fransızca söz yazdığı ilk 
albümü. “Fransızca şarkı 
sözü yazmaya cüret 
etmedim daha önce, 
çünkü babamın gölgesini 

Tiago Banderaa/H&K

Ti
ag

o 
Ba

nd
er

aa
/H

&
K

Charlotte 
Gainsbourg



54 55

“Ring-a-Ring 
o’Roses”, yıllar önce 
babası ve yakın 
zamanda kızkardeşi 
Kate Barry’nin 
ölümünün ardından; 
vedalaşmak 
zorunda kaldığı, 
şimdi ebedî 
uykusundaki tüm 
ruhlara bir ninni 
niteliğinde.

gerçeğinin bir izdüşümü. Şarkının video klibinde 
Charlotte, oğlu Ben ile rol alıyor.

“Rest”te Paul McCartney’nin 2011 yılında Charlotte 
için yazdığı “Songbird in a Cage” isimli bir şarkı da var. 
“Gökyüzü boyunca uçarken, tüm hisler titreşiyor” diyor 
McCartney sözlerinde. Bu albümle, içindeki kapalı kutuları 
bir bir açan, sözlerle özgürleşen Gainsbourg, belki de bu 
yüzden çekincesizce korkularını ortaya koyabilmiş. Bu 
korkunun izlerini, yönetmen-oyuncu Yvan Attal’den üç 
çocuğu olan müzisyenin onlara bakıp zamanın geçişini 
düşündüğü “Dans Vos Airs” isimli şarkıda bulmak 
mümkün. 

Montparnasse’ta Bir Gün 
Bir diğer şarkı “Les Oxalis”in video klibi ise 
Montparnasse’ta çekildi. Kardeşi Kate ve babasının 
mezarlarının bulunduğu Montparnasse’ta geçen bir güne 
ait parçalardan oluşan klipte, Charlotte, kardeşi Kate’in 
çektiği bir portresine de yer veriyor. “Les Oxalis”i en başta 
bir erotik fantezi olarak kurgulayan Gainsbourg, daha 
sonra müziğin üzerine kızkardeşinin mezarını anlatmak 
için yeniden söz yazmaya karar vermiş. Albümde birlikte 
çalıştığı prodüktör Sebastian Akchoté de bu tezatı 
desteklemiş. Akchoté; Rest’te Charlotte’un melankoli 
kokan sözlerine en doğal, en vahşi müzikal kılıfı diken isim. 
Bu sözleri bir disko enerjisinin üzerine yazmanın zıtlığını 
ve rahatsızlığını sorgulasa da tek yolun bu olduğundan 
kesinlikle emin Gainsbourg. Bu albüm hayat kadar çelişkili, 
tuhaf ve kusurlu olmalı!

Serge’e Ağıt 
“Bir şeyi olduğu hâliyle, insanlar hayatıma bakmadan 
yaşayamamak çok zor bir durum. Ama tabii ki babamın 
kamuya mal olmuş biri olduğunun ve dolayısıyla onu 
paylaşmak zorunda olduğumun farkındayım. Bu şarkı, 
onu paylaşmak istemememin şarkısıdır. Bunu çok uzun 
zamandır söylemeyi istiyordum.”

Albümde yer alan “Lying with You”, baba Serge 
Gainsbourg’a bir ağıt niteliğinde. Bu albümü Charlotte’un 
kendine en yakın olan albümü olarak nitelendirmek yanlış 
olmaz. Bu şarkının klibi, Rue de Verneuil’de, babası Serge 
Gainsbourg’un yaşadığı evde çekildi. Ev, Serge’in Gitanes 
sigarasından piyanosuna bir müze niteliğinde. Neredeyse 
hiçbir şeyin değişmediği bu evde geçen sahneler babasına 
ve onunla yaşamına göndermelerle yüklü. Bu şarkı, 
Charlotte’un tam 27 yıl sonra Serge’e ilişkin hatıralara da 
yeniden bakma cüretini ve açıklığını gösterdiği bir sürecin 
sonucu. “Rest”; “Serge Gainsbourg herkesin, bunun 
farkındayım ama bana ait olan tek şey ve onu yeniden 
bulabildiğim tek yer onun evi” diyen müzisyen-oyuncunun, 
hayatının trajedileriyle tek tek karşılaştığı, onlara âdeta 
fısıltılarıyla, yumuşacık sesiyle dokunduğu otobiyografik 
albümü.  46 yaşını sürmekte olan sanatçının hayatının 
yetkin ve çok samimi bir kesiti. ©
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Charlotte Gainsbourg

üzerimde hissetmek istemedim,” diyor bir söyleşisinde. 
İngilizce söylemesinin ve İngilizce söz yazarlarıyla 
çalışmasının yegâne sebebi bu. Bu çizgiyi özellikle 
belirginleştirmek gibi bir çabası oldu hep. “Babam 
benim için çok büyük bir kahramandı,” diyor bir yerde, 
“bu yüzden Fransızca söylemek benim için imkânsızdı.” 
1986 tarihli ilk albümü “Charlotte for Ever”da babasıyla 
beraber çalıştı. Serge Gainsbourg burada âdeta bir sinema 
yönetmeni gibiydi; albümün noktasına virgülüne dek vardı. 
Babası o kadar güçlü bir figürdü ki müzikte, sözler söz 
konusu olduğunda onunla herhangi bir karşılaştırmaya 
mahal vermemek için bu işten mümkün olduğunca uzak 
durdu. Ta ki Connan Mockasin’le konuşana dek. Yeni 
Zelandalı saykodelik pop müzisyen Mockasin’in ona 
verdiği cesaret, kişisel tarihinde çok kıymetli: “Deneyimle 
bunu, dene.” Söz yazma sürecinde etrafındaki hiçbir 
profesyonel söz yazarından yardım almadı. Kendi deyişiyle 
“Kusurlarını istedi”.

Ürpertici Bir Ninni: “Ring-a-Ring o’Roses” 
“Rest”in dinlenilmeye doyulamayan şarkılarından “Ring-
a-Ring o’Roses”, çok eski bir çocuk şarkısı; bir ninni. 
Gainsbourg’un ninniye ironik biçimde atıfta bulunduğu, 
bu kafiyeli şarkıyı söylerkenki fısıltı vari, ürpertici tonunun 
müzikle tezatı, galiba “Rest”in genel karakteri. Bu şarkı, 
yıllar önce babası ve yakın zamanda kızkardeşi Kate 
Barry’nin ölümünün ardından; vedalaşmak zorunda 
kaldığı, şimdi ebedî uykusundaki tüm ruhlara bir ninni 
niteliğinde. Şarkının özündeki tezat ise, yaşamın kusurlu 

“Her şey çok normalmiş 
ya da kendimi kötü 
hissediyorsam da bunun 
aksiymiş gibi davranıyor 
olmak istemedim. Ben 
rahatsızsam, dinleyici de 
rahatsızlık hissi duysun 
istedim.”
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Resimli Aşk Ansiklopedisi beylik 
bir aşk anlatısı değil; aşkı, en ulvi 
hâlinden en gündelik hâllerine, A’dan 

Z’ye maddeliyor. Ama sıkıcı bir ansiklopedi 
de değil bu, kimseye akıl vermek gibi bir derdi 
de yok. Düşündürücü, cesaretlendirici, algı 
kırıcı, hepsinden öte arkadaş gibi. Kendisinin, 
annesinin, yakın çevresinin deneyimlerinden 
ünlü yazar ve psikologlara ilişkin anekdotlara 
uzanan; aşkın en acılı, en anksiyeteli 

Aslında teoriden çok aşkın pratiklerine ilişkin bir 
kitap bu. Dolayısıyla aşka dair öğretilenler ile deneye 
yanıla öğrenilenlerin çelişkisiyle inceden dalgasını da 
geçiyor. Merak etmemek mümkün değil; aşka bu denli 
mesafe alıp bakmak, bir ansiklopedi yapmak, aşka dair 
duygulanımlarını nasıl etkiledi?

Tabii, aşkın teorisi çok zor zaten. Bunun kanıtı gibi duruyor 
kitap, zaten her pratikte anlam değiştiği için içinde bu 
kadar çok madde var. Aslında bir yandan mesafeliydim 
yazarken bir yandan da sarmaş dolaş aşkın içindeydim. 
Ben hep aşkla hemhaldim, ama kitabın oluşum sürecinde 

hâllerini tatlı tatlı felsefe yaparak 
okuyucusuyla konuşan bir kitap. 
Özlem Karakurt ile yazdığı “Resimli 
Aşk Ansiklopedi”sinden yola 
çıktık; aşkın içinde olmaktan aşka 
mesafe almaya, aşkın gerçeğinden 
sanalına, teorisinden pratiğine, 
Nil’den Sezen Aksu’ya, hayatımızın 
kadınlarına… tatlı tatlı söyleştik. 

Bu Ansiklopedi  
Bir Başka!
Röportaj: Eda Sezgin
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Bu Ansiklopedi Bir Başka!

Sezen Aksu, kendi başına  
aşkın ansiklopedisi gibi zaten.

bunun için enerji harcamak istemiyor erkekler. Ama 
tabii, anlamadıkça da yaklaşamıyorlar karşıdakine, hep 
bir mesafe kalıyor ilişkide. Kadınlar arasında yetişmiş 
bir erkek ise ister istemez onlarla sürekli ilişki içinde 
olduğundan anlamasa da alışıyor. Bu da bir konfor alanı 
yaratıyor kadınlar için. O mesafeyi de kırıyor.  

Film olmayan, kitap olmayan, ama gerçek hayatta tanık 
olup da efsaneleştirdiğin bir aşk var mı?

Hiçbir aşka o kadar tanık olmadığım için zor. Aşk çok 
mahrem bir şey çünkü. Gerçeği, kapalı kapılar arkasında 
yaşanıyor. Biraz önce bahsettiğimiz bu “göstermelik” 
durumu var ama o da bir yere kadar. Ancak kendi aşklarını 
efsaneleştirebilir insan bu yüzden. Ben yaşadığım her aşkı 
büyüttüm bilerek ve isteyerek, film de olurdu bence kitap 
da. Böyle yaşanırsa güzel zaten.  

“Bu kitap hayatımın kadınlarına..” diye bir ithafla 
başlıyorsun kitabına. Samsun’da doğup büyümüşsün. Bir 
kız çocuğu olarak büyüdüğün Samsun’da gözlemlediğin 
kadınlar ve genç bir kadın olarak varlık gösterdiğin 
İstanbul’da gözlemlediğin kadınlar… Tüm bu süreçte 
kadınların hayatındaki izdüşümleri nasıl?

O kadar farklı ki Samsun’un kadınları ve İstanbul’un 
kadınları. Ben İstanbul’a ilk geldiğimde kadınlarda 
gördüğüm özgüvene, canlılığa, havaya hayran kalmıştım. 
Her şeye ulaşabilir olmanın verdiği bir şey bu bence. 
Küçük ve kapalı bir mahallede de yetişmiş olsa bir kadın, 
kendini üç semt ötede gittiği bir okulda gerçekleştirebilir, 
kimliğini kendi yaratabilir. Çünkü İstanbul’da gözler 
üzerinde olmadan yaşayabilirsin. Samsun’da bu mümkün 
değil. Başkalarının ne dediğinden, ne diyeceğinden 
oluşuyor kadınlar orada. Ve üzerinde bu kadar gözle 
büyüdükten sonra İstanbul benim için yalnızlık demek. 
Sürekli bağırman gerekiyor görünmek için. Kimsenin 
gözü üzerinde değil. Geldiğimden beri gerek iş hayatında 
gerek aşk için hep yüksek perdeden yaşamam gerekti 
bu yüzden. Ne büyük özgürlük baktığın zaman, ama bir 
yandan da çok yorucu işte.  

Kitabında Nil’in şarkılarına ayırdığın bir madde var. Nil, 
bir yerde “bilinçaltımızın uzaktan kumandası Sezen’de,” 
diyor; henüz çok minikken ve âşık dahi olmamışken aşkı 
onun şarkıları üzerinden kodlamamızla ilgili bir durum bu. 
Aşkın ansiklopedisinde bir Sezen maddesi olur mu?

Bunu duymamıştım; çok güzel söylemiş. 35 yaşındayım. 
Kendimi bildim bileli âşık oluyorum. Her aşkıma bir Sezen 
şarkısı düşmüştür muhakkak. Sezen Aksu, kendi başına 
aşkın ansiklopedisi gibi zaten. Her hâlini anlatmış aşkın; 
hoppa hâlini, salya sümük hâlini, bencil hâlini, deli hâlini… 
Kadın kendi bir külliyat.  Sırf onun şarkılarından ayrı bir 
ansiklopedi yazılır, aşka adanır. 

araştırdıkça, gözlemledikçe aşkın hayatımızda aslında 
ne kadar büyük bir enerji alanı kapladığını daha çok fark 
ettim. Kitap uzun sürede yazıldı, dolayısıyla benim de bir 
sürü farklı ilişkime eşlik etti. Yazarken bana da iyi geldi; 
okuyana da iyi geleceğini düşünüyorum bu yüzden. Arada 
karşıdan bakmak iyidir yaşadıklarımıza. 

Resimli Aşk Ansiklopedisi’nde ağır basan kendi 
deneyimlerin miydi, incelediğin, örnek aldığın başka 
ilişkiler var mıydı?

Keşke hepsini ben deneyimlemiş olsaydım, çok renkli 
bir hayatım olabilirdi. Hepsi değil ama içinde bizzat 
yaşadıklarım da var pek tabii. Kitabın girişinde de dediğim 
gibi pek kişisel bir anatomi bu. Mesleğim reklamcılık, 
dolayısıyla zamanımın büyük bir kısmı insanları, 
davranışları, arzu ve itkileri inceleyerek ve düşünerek 
geçiyor. Bu kitap da böyle gözlemlerin, araştırmaların 
benim deneyimlerimle harmanlanmasıyla oluştu 
diyebilirim. Bu ansiklopedide 50 yaşındaki annemin de, 20 
yaşındaki kardeşimin de aşka bakışı var; ünlü yazarların, 
psikologların yaklaşımları da. Yani bu kitap her yerden 
yaklaşıyor aşka.  

Kitap yayımlandıktan sonra aklına gelip de “ah be, şunu 
da koysaydım” dediğin maddeler oldu mu?  
Her gün oluyor, biliyor musun. Çünkü bilmenin, tanık 
olmanın sonu yok. İki, üç, hattâ on cilt daha çıkar bu 
kitaptan. Anlat anlat biter mi hiç aşk. Mesela evlilik benim 
için yeni bir deneyim, kitabın çıkma aşamasına denk 
geldi. Kitabı bugün yazsam onunla ilgili de pek çok madde 
katabilirdim.  

Aşkın güzellikle ilişkisini ele aldığın “Altın Oran” 
maddesinde, simetrinin değil büyünün esas mevzu 
olduğunu vurguluyorsun. Ama aşk insana kendini 
nedense her zaman çok özgüvenli hissettiren bir durum 
da olmuyor. Aşkın özgüvenle sence nasıl bir ilişkisi var?

İlişki insanı sürekli “yeterli miyim” diye sormaya itiyor 
olabilir, bu da kişinin özgüvenine zarar verebilir tabii. 
Ama âşık olduğumuzda, hele karşılıklı bir aşksa bu, 
özgüven tavan yapıyor bence. O kadar yoğun bir duyguyu 
yaratabilmiş olmak insana iyi geliyor her şeyden önce. 
Bir de şu var tabii; güzelleşiyorsun, tekleşiyorsun, kendini 
âşığın gözünden gördüğünde. Aşk en yoğun yaşandığı 
dönemde özellikle insanla ilgili her duygunun altını çiziyor, 
büyütüyor. Özgüven de öyle.  Ama ilişkinin seyrine göre 
ileride kolayca yerle bir de olabilir o özgüven. O yüzden ilk 
zamanların tadını çıkarmak lazım.  

Bu Ansiklopedi Bir Başka!

Gerçekliğin çevrimiçi ve çevrimdışı olarak ikiye ayrıldığı 
bir zamanda yaşıyoruz. Kaçınılmaz olarak belki de. Aşk 
da gösterilen bir durum hâline geliyor bunun sonucunda. 
Aşkın “gösterilme” biçimlerine ilişkin izlenimlerin nedir?

Aşk süper bir malzeme bu gösterilme durumu için. 
Yaşadığından fazlasını gösterirsin her zaman. Realizm 
akımı bile realist bir gösteri yaratamamıştır bence. Çünkü 
olanın seyir değeri olduğuna inanmıyorum. Karşındaki 
için bir şeyler eklemelisin içine. Aşk da buna çok müsait 
bir durum. Kendini aşkın, ilişkin üzerinden anlatabilir, 
yeni etiketler kazanabilirsin. Yalnız kadın, özgür âşık, 
süper sevgili, maceracı çift… İki kişinin arasında yaşanan 
ve onları havalara uçuran duygu bir başkasına çok da 
heyecan verici gelmez ama ilişkinin gösterilen ayrıntıları 
hayranlık yaratabilir. Artık hepimiz birer yayıncıyız; bence 
bu yayına biraz heyecan katmakta sakınca yok. 

“Kadınların arasında büyümüş bir erkek bulursanız 
kaçırmayın sakın” diyorsun; neden? 
Erkek için kadın bir muamma. Ona yaklaşmak, düşünce 
biçimini anlamak çok zor. Hattâ farklı bir dalga 
boyutuna girmeyi gerektiriyor bence ve çoğu zaman 

Aşk çok mahrem bir şey; 
gerçeği, kapalı kapılar 
arkasında yaşanıyor.
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Sezon Trendlerine 
Sokağın Yorumu
Yaklaşık 6 ay önce yapılan sonbahar/kış sezonu 
defilelerinden parçalar nihayet mağazalardaki yerini 
aldı ve moda tutkunlarına ulaştı. Modanın bu sezonki 
serüveni podyumların ardından, sokakta da yeni 
fikirlere merhaba diyor. Bu kışın yükselen sokak 
yıldızlarına beraber bir göz atalım.

Ultra-Ekstra-Mini Çantalar
İç hacmi düşük fakat şıklık hacmi boyundan büyük  
çantalar bu sezonun yeni tutkusu. Sokakta ihtiyaç 
karşısında yetersiz kaldıkları durumlarda ise onları farklı 
renkte başka mini çantalarla kombinleyip işlev ile şıklığı 
buluşturmak da mümkün!

PODYUM NE SÖYLER, 
SOKAK NE ANLAR?
Hazırlayan: Deniz Şahin

2018 Sonbahar / Kış sezonunda moda 
dünyasının yükselen trendlerinin 
sokağa yansımaları, kombin önerileri 
ve en moda parçaları neler? Lokaller 
gibi giyinmek nasıl mümkün? Bu 
ay moda alanında küçük bir dünya 
turuna çıkarak, farklı ülkelerden 
farklı tarzları ve markaları bir araya 
getirdik. Moda dünyasının birbirini 
andıran görünümlerinden sıkılan, yeni 
soluklar arayanlar için bu liste önemli!
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Tonsürton mu  
Kontrast mı?
Bu sonbahar/kış sezonunda bol miktarda 
tonsürton örneği gördük fakat moda dünyası 
zaman zaman ikilemde kalabiliyor; yol 
ayrımlarında karar vermekte zorlanıyor. Bu, 
bugün ne giysem derdinden öte bir soru. 
Acaba bugün tonsürton mu olmalıyım yoksa 
kontrast mı?

Portatif Cep: Bel Çantası
Bu kış çantanın yalnızca boyutu değil kullanım şekli 
de önemli. Bel çantaları günlük hayatın kullanımı 
kolay, rahatsızlık vermeyen misafirleri oluyor ve 
moda tutkunlarının belindeki yerini alıyor.

Yazlık Ayakkabılara Devam: 
Terlik ve Çoraplar
Yazlık ve kışlık kıyafetlerin arasındaki sınır giderek 
bulanıklaşadursun ayakkabı cephesinden de bir hamle geliyor. 
Bu sezon soğuk havalara aldırış etmeden yazlık ayakkabıları 
şık çoraplarla kombinleyen moda severler sokakta yeni bir 
harekete imza atıyor. Havanın güzel olduğu kış günleri için 
aslında imkânsız olmayan bu tarzı, markalar da kış sezonu 
çıkardıkları terlikler ve sandaletlerle destekliyorlar.
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Kendinden Işıltılı:  
Parlak Detaylar
Sokak modasının yakın markajında ışıltılı yüzeyler var. 
Pullar, payetler, metalik kumaşlar ve deriler dikkati 
üzerine çekmeyi seven moda severler tarafından iki 
türlü kullanımdalar: farklı parlak yüzeyler veya mat 
yüzeyler. Fakat ne olursa olsun bu ışıltıdan kaçış yok!

Bilekten Yukarı:  
Diz Üstü Çizmeler
Sezonun yükselen değeri dizüstü çizmeler, sokak 
tayfasının kışın da kısa giymeyi seven üyelerinin 
yardımcıları olarak dolaplardaki yerlerini aldılar. Yalnız 
kısa değil uzun etek ve elbiselerle de kombinlenen diz 
üstü çizmeler farklı renkte ve dokularda...

Podyum Ne Söyler? Sokak Ne Anlar?
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Paloma Wool, İspanya 
palomawool.com
Fotoğrafçı ve tasarımcı Paloma Lanna’nın 
disiplinlerarası bir proje olarak başlattığı Paloma Wool 
markası, her koleksiyonunda farklı sanatçıları bir araya 
getiriyor. Zamansız olarak nitelendirebileceğimiz 
parçalar, modanın alışılageldik sezon anlayışının 
tamamen dışında bir düzenle, markanın doğduğu 
Barselona’da üretiliyor.

LOKALLER GİBİ 
GİYİNME REHBERİ

Online alışverişin popülerliği arttıkça 
sınırları da giderek genişliyor. Artık 
sadece büyük, uluslararası markalar 
değil, daha lokal, hatta tek butikli 
markalar da online alışveriş hizmeti 
verebiliyor. Sizler için gitmesek de, 
görmesek de, taa oralardan satın 
alıyormuşçasına ayağımıza kadar 
gelebilen tasarım markalarından 
seçkiler yapıyor ve onların Kış 2018 
koleksiyonlarını sizlerle buluşturuyoruz. 
İşte modada yeni soluklar arayanlar için 
dünyadan yerli markalar rehberi! 
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Atelier Kikala 
Gürcistan 
atelierkikala.com
Profesyonel hayata 2005’te bir fotoğraf 
stüdyosu olarak başlayan Studio 
Kikala, birçok başarılı projeye imza attı. 
Kendi bünyesinde üretip çekimlerinde 
kullandığı kıyafetler talep görmeye 
başlayınca stüdyo, Atelier Kikala adıyla 
2012 yılında moda sektörüne adım 
attı. Studio Kikala’nın fotoğrafçısı olan 
Mamuka Kikalishvili, Atelier Kikala’yı 
kurduktan sonra birçok ünlünün ve moda 
yayınının da ilgisini çekti.

Drezzunique, Hollanda 
drezzunique.com
“Hayalim, kadınların özgüvenlerini arttırıp başarılarını 
desteklemek” diyor markanın tasarımcısı Karina 
Klaassen. Pazarlama alanında kariyer yaptıktan sonra 
kalbinin sesine kulak verip İngiltere’de Güzel Sanatlar 
Üniversitesi’nde tasarım eğitimi aldı ve ardından, 
ülkesi Hollanda’ya geri dönüp Drezzunique markasını 
kurdu. Çalışan kadın için özgün seçenekler sunan 
Drezzunique, etkili izlenim bırakacak tasarımlar 
üretmeyi amaçlıyor.

Bevza, Ukrayna  
bevza.com
Markanın kurucusu olan Svetlana Bevza, 
tasarımcı kimliğini beyaz rengin üzerinde 
sergiliyor. Bu tavır ona 2015 yılında “Best Fashion 
Awards”da, Yılın En İyi Moda Tasarımcısı 
Ödülü’nü getirdi. Sade siluetler ve kaliteli 
malzeme/üretim üzerine odaklanan “beyazların 
markası” Bevza, alışılageldik saf ve beyaz 
görüntülerin hâkimiyetinden ziyade, anıtsal 
ve güçlü havaya sahip bir minimalizm ortaya 
koyuyor.

Lokaller Gibi Giyinme Rehberi

Bouguessa, Dubai 
bouguessa.com
Faiza Bouguessa, erken yaşlarında 
Fransa’da, terzi olan anneannesiyle 
geçirdiği vakitlerden başlayarak 
moda dünyasına erkenden adım attı. 
Anneannesinden dikiş ve örgü üzerine 
çok şey öğrendi. Kendisinde artık 
tutkuya dönüşen modadan, İngiliz Dili 
ve Edebiyatı okusa dahi vazgeçmedi. 
Dubai’ye ilk defa bir havayolları 
şirketinde çalışırken gitti ve ardından iki 
kültür arasında köprü olacak markası 
için de bu şehri seçti. 
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Mardou & Dean, Norveç 
mardouanddean.com
Oslo temelli Mardou & Dean’in kurucuları Ingrid 
Bredholt ve Patrik Rosenfors, yeni bir atmosfer 
yaratmanın izinde disiplinlerarası bir felsefeyle 
ilerliyorlar. Markanın aynı zamanda kreatif direktörü 
olan Ingrid Bredholt’un, kıyafetlerin insanlara 
hissettirdiklerine odaklanan tavrı markayı deneysel 
bir noktaya taşıyor. Bu noktada, tasarımlarda ciddi 
kumaş ve kalıp oyunlarının yanı sıra denim ve deri gibi 
malzemelerin kalıplaşmış görünümlerinden uzak, farklı 
yorumlarını da görüyoruz.

Lokaller Gibi Giyinme Rehberi

SORRY, I’m NOT, Rusya 
sorryiamnot.com
2013’ün mayıs ayında Nikita Moiseenko’nun ışığıyla 
moda dünyasındaki yerini alan SORRY, I am NOT, 
kalıp ve kesimlerindeki titizliğiyle günlük yaşama 
farklı bir açıdan yaklaşıyor. Bu markada siluetler 
beklenmedik şekiller alırken, kıyafetler üzerindeki 
baskılar ve nakışlar hiçbir çekincesi olmayan isyankâr 
bir ruhla arzıendam ediyor. Günlük giyimin yanı sıra 
farklı kulvarlara da kreatif ve eleştirel bir bakış açısıyla 
yaklaşan marka, tasarımcısının ifadesiyle “korkusuz bir 
yaratıcılıkla” yükselmeye devam ediyor.

Akira Mushi, Yunanistan 
akiramushi.com
Marka, adını tasarımcılarının köpekleri olan Akira 
ve Mushi’den alıyor. Japon minimalizminin tatlı 
rüzgârlarını taşıyan marka, küçük bir ekibe sahip 
olmasına rağmen, hareketli mağazacılık anlayışıyla az 
sayıda üretilen ve giyimden kartpostala kadar geniş 
bir skalası olan ürünleriyle kendini sürekli yeniliyor. 
Hayvansever yanıyla da öne çıkan markanın kalbi 
Yunanistan’ın başkenti Atina’da atıyor.

Lokaller Gibi Giyinme Rehberi
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Toplayan ve avlayan insanın yaşadığı varoluş macerasının 
en başından beri, beslenmesinin en önemli kaynaklarından 
biri deniz olmuş. Bulunduğumuz coğrafyanın denizler 
bakımından avantajlı konumu, eski çağlardan beri, burada 
yaşayanlara bolluk ve bereketi getirmiş. Karadeniz’den 
gelen göçmen balıkların geçiş yeri olan İstanbul Boğazı 
balıkların elle tutulacak kadar bol olduğu zamanlar 
yaşamış.

O dönemin yazarlarından öğrendiğimize göre antikçağda 
balıklar taze, tuzlanarak ve tütsülenerek tüketiliyordu. 
Zeytinyağının, güzel baharat ve otların kullanıldığı nefis 
tarifler var bu dönemden günümüze ulaşan. Bunların en 
ilginçlerinden biri ise bir balık sosu olan Garum. Bu sosta 
balıkların iç organları kullanılıyor. Garum sosunu evde 
yapmak elbette biraz zor, çünkü talimatlara uyulmadığı 
takdirde gıda zehirlenmesine yol açabilir. Ama evde 
uygulanabilecek başka birçok balık sosu tarifi mevcut. 
Kore menşeli Çat da bunlardan biri. Bu fermente sos 
çeşitli deniz ürünlerinden yapılabiliyor. Kore’de özellikle, 
önde gelen yiyeceklerden biri olan ve bir tür turşu olarak 
nitelendirilen Kimchi’nin yapımında kullanılıyor.

Balığın en bol ve en çeşitli olduğu zamandayız. Yararı say say 
bitmeyen ve soğuk kış aylarıyla birlikte tam kıvamını bulan balık; 
çorbasından buğulamasına, ızgaradan salamuraya sofralarda fark 
yaratmanın da en incelikli yollarından biri. İçerdiği vitaminler, 
mineraller ve Omega 3 bakımından önemli bir besin kaynağı olan 
balığın bu topraklardaki kültürü de çok eskiye dayanıyor. Hem bu 
kültürü merak edenler hem de sıradışı ve ilginç tariflerle sofralarını 
ve damak zevkini geliştirmek isteyenler; bu yazı tam sizin için.
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Balık Çorbası
Balık çorbası yapmak için iskorpit, lipsos veya 
kırlangıçbalığı gibi beyaz etli, koca kafalı balıklar kullanılır. 
Başka balıklarla da çorba yapılabilir fakat bunlarla 
yaptığınız çorbanın yerini tutmaz. Yine de balık seçimi, 
damak tadına göre değişebilir.

Balık çorbasını iskorpit ile yapacaksanız 3 adet iskorpit 1 
kg gelmezse almayın.*Balıkçınıza balığın pullarını ve içini 
temizlettikten sonra ense dikenini kestirin. Zira zehirlidir, 
elinize batarsa çok acı verici olabilir. Bunların dışında 
balığın hiçbir şeyini ayıklattırmayın. Çünkü çorbaya lezzet 
verecekler.

Bir tencerede 4 – 5 lt suyu kaynattıktan sonra, içine 
ayıklanmış ve dörde bölünmüş 1 adet soğanı ilave edin. 6 – 8 
diş sarımsağı elle veya bıçakla çatlatarak suya ekleyin. 1 
demet maydanozu saplarıyla birlikte doğrayın. Bir kısmını 
çorbanın üzerine dökmek üzere bir kenara ayırın. Kalanı 
tencereye ilave edin. Kerevizin saplarını kullanacaksanız 
bolca, kökünü kullanacaksanız küçük bir kerevizin 
yarısından azını doğrayıp çorbanın suyuna ekleyin.

Malzemeleri yumuşayana kadar kaynattıktan sonra 
blender’dan geçirin. Bu karışıma balıkları bütün olarak 
ilave edip biraz tuz ekleyin. Yaklaşık yarım saat pişirdikten 
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Sofralarda Balık Zamanı

sonra tencereyi ateşten alın. Balıkları sudan çıkarıp 
kılçıklarını temizleyin. Etlerini parçalara bölün. Kılçık 
kalmış olması ihtimaline karşı çorbayı süzgeçten geçirip 
bir kenarda bekletin.

Bir tavada 4 yemek kaşığı zeytinyağıyla 3 tepeleme 
yemek kaşığı unu kavurun. Bu unla çorbayı terbiye edip 
ayıklanmış balıkları ekleyin. 4-5 adet tane karabiberi 
ezdikten sonra ½ tatlı kaşığı kırmızı pul biber ve 1 yemek 
kaşığı tarhun ile birlikte çorbaya ilave edin.

Diğer yandan yarım limonun suyu, 1 yumurta sarısı ve 
yarım çay kaşığı tuzu iyice çırpın. Çorbanın suyundan 
azar azar ilave ederek çırpmaya devam edin. Karışım 
ılıklaşınca çorbaya boca edip karıştırın. Tadına bakarak 
damak zevkinize göre gerekirse tuz katın.

Tencereyi ocağa koyup karıştırarak ısıtın. Kaynatmadan 
ocaktan alın. Çorbanın üzerini ayırdığınız maydanozla 
süsleyip servis edin.

*Bu çorbanın fotoğrafını çekmek için iskorpit almaya gittim. 4 tane 

iskorpit 1 kilo bile gelmediği için almadım. Bu sayfalardaki çorba 

fotoğrafını daha önce çekmiştim. Selanik usulü. İçinde kırlangıç, 

iskorpit ve fener balığı bulunuyor.

Gloria’nın Fermente  
Balık Sosu
½ kg hamsi 

½ kg kaya tuzu

Hamsileri temizleyip yıkadıktan sonra küçük küçük 
doğrayın. Tuzla iyice karıştırın. Karışımı sığabileceği 
büyüklükte, yeni kapaklı steril bir kavanoza koyup kapağını 
kapatın. 1 ay boyunca serin ve karanlık bir yerde bekletin. 
Doğru fermente edilmiş sos açıldıktan sonra buzdolabında  1 
yıl kadar dayanıyor. Kullanırken tuz gibi kullanılıyor.

Sosun içine fermantasyona yardımcı olması için ½ çay 
bardağı  kimchi suyu veya peynir altı suyu eklenebiliyor. 
Ama kullanılmasa da olur.

Not: 
Bu sosu hazırladığınız balığın çok taze, malzemelerin de steril olması 

çok önemli. Fermente işlemini doğru yapıp yapmadığınızı anlamak için 

kokusuna bakın. Kötü bir koku varsa kullanmadan atın.

Bir Anekdot 
Osmanlı döneminde Balıkhane Müdürlüğü yapmış olan 
Karekin Deveciyan, ilk kez 1923 yılında basılan “Türkiye’de 
Balık ve Balıkçılık” adlı kitabında kırlangıçbalığı ile ilgili 
ilginç bir hikâye aktarmış. Balık çorbası kırlangıçbalığı ile 
de yapıldığından bu hikâyeyi size aktarmak istiyorum:

Kırlangıçbalığı sudan çıkarılırken bir çeşit inleme 
duyulurmuş. Rivayet odur ki oltanın iğnesine yakalandığı 
zaman bile bu inleme sesi kulağa gelirmiş. Bu balığın 
Fransızca ismi de homurdanmaktan gelen bir kelime olan 
“Grondin”.

Balığın sudan çıkarken çıkardığı bu acayip ses balıkçılar 
arasında bir hikâyenin yayılmasına neden olmuş. Sudan 
çıkarılıp tekneye atılan kırlangıçbalığı yalnızca inlemekle 
kalmaz, dönüp balıkçıların gözünün içine de bakarmış. 
Bazı balıkçılar bu hikâyeden o kadar etkilenmişler ki 
kılıçbalığı tutmazlarmış.

Ayrıca balıkçılar küçük kırlangıçbalıklarına “derviş” derler, 
onları ağdan kurtarıp hemen denize geri atarlarmış. 
Böylece yavru balıklar belli bir yaşa kadar yok olmaktan 
kurtulurlarmış.
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Pratik ve lezzetli bir balık tarifi: 
Fırında Hamsi
Temizlenmiş ve yıkanmış 1 kg hamsiyi büyük boy bir kaseye 
alın. ½ su bardağı zeytinyağı, ½ limon suyu, 1 tatlı kaşığı pul 
biber, 1 tatlı kaşığı kekik, ½ tatlı kaşığı tuzu kâseye ilave 
edin. 1 baş soğanı yarım ay şeklinde ince doğrayın. 8 adet 
sarımsağı incecik kıyın. Bunları da kâseye ekleyin. Hepsini 
güzelce karıştırın. Fırın ısınana kadar 5-10 dakika balıklar 
bu sosta beklesin.

Fırınınızı 200 dereceye ayarlayın. Tepsiye fırın kâğıdı 
serip kâsedekileri tepsiye dökün. Suyuna ekmek banmak 
isterseniz 20 dakika, biraz daha kuru isterseniz 25 dakika 
civarında pişirin. Afiyet olsun.

İhtiyacımız Kadarını Tüketmek
Bir ‘omnivor’ olan, yani hem bitkisel hem de hayvansal 
besinler tüketen insan, yaşamını sürdürmek için ihtiyaç 
duyduğu enerjiyi sağlayan besinleri, başka canlıların 
yaşamını sona erdirerek elde eden organizmalar 
kategorisine dahil edilir. Sanırım herkes bu bilgiyi kendi 
hayat biçimine göre yorumlayacaktır.

Bununla birlikte, azalan kaynaklar ve bunları korumanın 
yollarının konuşulduğu bugünlerde insanın tüketim 
alışkanlıklarını sorgulaması gereken bir noktadayız. 
Doğanın dengesini bozmadan ihtiyacımız kadarını 
tüketmek fikri neden bir çıkış noktası olmasın?

Balık avlama yöntemleri de bu aşırı tüketim kültürüne göre 
düzenlenmiş. Büyük ağlar ve gırgırlarla avlanmak yerine 
olta ile avlanmak doğanın dengesini bozmadan ihtiyacımız 
olan kadarını sağlayabilir bize. Böylece geleceğimizi de yok 
etmemiş oluruz.

Her canlı gibi balıkların da varlıklarını sürdürebilmeleri 
için üremesi gerekir. Her balığın üremesi de farklı boylarda 
gerçekleşiyor. Bu yüzden balık alırken boyuna dikkat 
edelim. Ölçmek için karışımızın ölçüsünü bilmemiz yeter. 
 
Bazı deniz balıklarının avlanabilir yasal boy 
ölçüleri:

Hamsi 9 cm , Barbunya 13 cm, Tekir 11 cm, Lüfer 20 cm 
İstavrit 13 cm, Palamut 25 cm, Sardalya 11 cm, Mezgit 13 cm, 
Kalkan 40 cm, Lagos 45 cm

Sofralarda Balık Zamanı

Foto: Sine Boran Art

Boğaz’ın Bereketi
İstanbul boğazındaki iki yönlü akıntıyı takip eden göçmen 
balıklar, kışı Akdeniz’in veya Marmara’nın derin sularında 
geçirmek için aşağı inerler ve sonra yumuşak mevsimleri 
geçirmek üzere Karadeniz’e geçiş yaparlar.  Boğaz 
akıntılarının izlediği yön antik dönemde nasıl bolluk ve 
bereketi getirmişse Osmanlı döneminde de bu zenginlik 
devam etmiş. Osmanlı mutfağında da Balık Turşusu, 
Papaz Yahnisi, Kefal Balığı Çorbası, Uskumru Balığı 
Yahnisi gibi balık tarifleri bulunuyor. Ayrıca, balığın bol 
olduğu dönemlerde, daha sonra tüketilmek veya başka 
yerlere gönderilmek üzere tuzlama yapılır. Çeşitli tuzlama 
yöntemleri vardır. Bunlardan biri de balığın dilimlenip 
tuzlanmasıdır.

Cibalikapı Balıkçısı’nın kurucusu 
Behzat Şahin’den Lakerda tarifi
Lakerda torik veya palamuttan yapılır. Lakerda yaparken 
poyrazda yakalanmış  çok taze balık kullanmak gerekir. 
Aksi takdirde tadı istenildiği gibi olmaz, pörsük olur.Tarifine 
gelince:

1 adet torik 

1 kg kaya tuzu

Balığın içini iyice temizleyin. Kafa tarafını yan yüzgeç 
hizasından, kuyruk tarafını da kuyruktan 4-5 cm içeriye 
doğru kesin. Sırt yüzgecini de temizleyin. Kalan parçayı üç 
dilim hâlinde kesin. Dilimin ortasında bulunan ilik kısmını 
ince bir dal veya kürdanla temizleyin.

Hazırladığınız balıkları buzlu ve tuzlu suya koyup 
buzdolabında bekletin. İki saatte bir suyunu değiştirin. 
İçindeki kan temizlenene kadar bu işleme devam edin. Sonra 
balıkları kurulayın. Bir cam kavanozun dibine yarım santim 
kaya tuzu serpin. Dilimleri tuza bulayıp kavanoza yan yana 
yerleştirin. Dilimlerin arasını da tuzla doldurun. Üzerini 
tekrar tuzla kapatın. Balıklar bitinceye kadar aynı işleme 
devam edin. Daha sonra üzerlerine bir ağırlık yerleştirin.

Soğuk bir yerde, buzdolabının alt kısmı da olabilir, 10 gün 
bekletin. Bu süre zarfında sulandıkça suyunu alın. Dilimleri 
sudan geçirip kurulayın ve tekrar tuzlayın.

Servis etmeden önce tuzdan çıkardığınız lakerdaları sudan 
geçirin. Buzdolabında soğuk tatlı suda bir gece bekletin. 
Suyunu birkaç kez değiştirin. Bu süreyi damak zevkinize 
göre ayarlayabilirsiniz. Sudan çıkardığınız lakerdaların 
derisini, kılçığını ve dilerseniz siyah kısımlarını temizledikten 
sonra kurulayıp üzerine zeytinyağı gezdirin. Afiyet olsun.
Tuzladığınız lakerdaları iki ay içinde tüketmeniz tavsiye 
edilir.

Mumlu Balık Yumurtası
Balıklardan bahsedip, kefal balığının yumurtalarıyla 
yapılan çok lezzetli bir mezeyi unutmak olmaz: Mumlu 
balık yumurtası, diğer adıyla Butarka. Balık yumurtaları 
boylarına göre ayrıldıktan sonra yıkanıp temizlenir. Daha 
sonra 50 dakika ile 1 saat 45 dakika arasında değişen 
sürelerde tuzda bekletilir. Tuzlama bitince kurumaya 
bırakılır. Kuruduktan sonra balmumuna batırılıp çıkarılır. 
Dilimlenip yenir. Dilimlerken balmumu kendiliğinden 
kolayca ayrılır.

Mumlu Balık Yumurtası hazırlığı, Foto: Sine Boran Art

Lakerda, Foto: Sine Boran Art

Sofralarda Balık Zamanı
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Yakın

Göller

Ece Balcıoğlu
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Yakın Rota: Göller Yöresi

İstanbul’dan iki 
buçuk saatlik 
mesafede, dünyanın 
sayılı longoz 
ormanlarından 
birinin olduğunu 
biliyor musunuz? 
Türkiye’nin en 
büyük longoz 
ormanı olan 
Acarlar Longozu, 
İstanbul’dan 
sadece 180 km 
uzakta ve bir nevi 
Amazon ormanları 
atmosferinde 
bir hafta sonu 
kaçamağı yapmak 
mümkün!

Acarlar Longozu, Sakarya’nın kuzeyinde Karasu ve 
Kaynarca ilçeleri arasında yer alan ve Türkiye’nin tek 
parça hâlindeki en büyük longoz ormanı. Dünyada 
Amazon ve Kongo Havzası dışında, Türkiye’de yalnızca 
Sakarya ve  İğneada’da bulunuyor. Denize akan derelerin 
getirdiği kumların, kıyıda oluşturduğu setlerle dere ağzını 
kapatması sonucu, akarsuyun biriktiği yerde oluşan longoz 
ormanları çok özel ve zengin bir ekosistem.

Acarlar Longozu muhteşem manzarasıyla huzur 
veriyor! Sonbaharda ve kışın güzel yürüyüşler yapma 
şansı yakalayabilirsiniz. Özellikle sonbaharla birlikte 
ağaçların, renkleri kırmızıdan sarıya dönen yaprakların 
yarattığı atmosfer leziz bir deneyim. Longoz ormanları, 
Sakarya’daki tek Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olma 
özelliğine sahip. Bununla beraber tilki, sincap, yaban 
domuzu, tilki ve doğan gibi  yaban hayvanlarına ev 
sahipliği yapıyor.

Küçük bir rota önerisi: Ziyaretinizi sabah 09:00 ile 
15:00 arasında yaparsanız gölün üzerinde bulunan ve 
Budizmde kutsal çiçek addedilen nilüferlerin açmış 
hâllerini kaçırmazsınız.  Longozu korumak amacıyla 
ormanın tamamı ziyarete açık değil. O yüzden kısa bir 
ziyaretin ardından rotanın bir sonraki noktasına doğru 
yola çıkabilir ya da biraz daha vakit geçirmek isterseniz 
çevrede bulunan tesislerde yemek molası verebilirsiniz. 
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Yakın Rota: Göller Yöresi
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Sülüklü Göl, 
uzmanların söylediğine 
göre yaklaşık 300 yıl 
önce oluşmuş. Göle 
adını veren sülüklerin 
soyu, göle atılan 
balıkların onları 
yemesi ile tükenmiş.
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Yakın Rota: Göller Yöresi

Göllerin 
İzinde  
Bir Rota
Abant Gölü’ne ulaşmadan önce Bolu’nun Mudurnu 
ilçesine bağlı Tavşansuyu Köyü’nde, tektonik hareketlerle 
oluşmuş bir heyelan set gölü olan Sülüklü Göl’e uğruyoruz. 
Bu tektonik alanda, göçme sonucunda yüzeyde bulunan 
köknar ve çam ağaçları su altında kalmış. Bu ağaçları hâlâ 
görebiliyoruz ve göl manzarasına oldukça mistik bir hava 
katıyorlar.

Sülüklü Göl, uzmanların söylediğine göre yaklaşık 300 yıl 
önce oluşmuş.  Göle adını veren sülüklerin soyu, göle atılan 
balıkların onları yemesi ile tükenmiş. 

Sülüklü Göl, Acarlar Longozu’ndan 120 km uzaklıkta yer 
alıyor. Buraya İstanbul’dan günübirlik turlar yapılıyor ve 
burası, özellikle trekking için tercih ediliyor. Tabii bunun 
dışında gölün çevresinde çadır kurup kamp yapmanın 
keyfini çıkaranlara da rastlayabilirsiniz. Ayrıca gölün bağlı 
olduğu Tavşansuyu Köyü’nde de bir tur yapabilirsiniz. 
Ahşap evlerden oluşan bu köy, oldukça tatlı bir atmosfere 
sahip. Sülüklü Göl’den yakınlarda bulunan restoranlarda 
alabalık yemeden ayrılmamanız  tavsiye olunur.

Sülüklü Göl’ü geride bırakıp bir buçuk saat araba 
yolculuğu ile Abant’a ulaşabiliyorsunuz. Özellikle sonbahar 
aylarındaki görüntüsü ile hafızalarımızda yer eden ve yılın 
on iki ayında da gidilebilen Bolu-Abant, hafta sonu için  
sakin bir kaçış rotası sunuyor bize. Ankara ve İstanbul’un 
ortasında yer alan Abant, kısa bir tatil için ideal ve oldukça 
kolay ulaşılan bir yer. 

Bolu ili sınırları içerisinde yer alan Abant Gölü şehrin 
yaklaşık 30 km güneybatısında bulunuyor ve Abant 
Dağları üzerinde oluşan doğal bir göl olma özelliğine sahip.  
Bölgeye bugüne dek birçok uygarlık hâkim olmuş. Abant’ın 
tarihi MÖ 5000-3000 yıllarına uzanıyor. Burada yaşayan 
ilk halkın Hititler olduğu biliniyor; daha sonrasında ise 
bölgeye Lidyalılar ve Persler hâkim oluyorlar. MÖ 336’da 
ise Büyük İskender, Persleri yenerek Anadolu’nun çoğu 
yeri gibi Bolu’yu da ele geçiriyor. Bunların yanı sıra Abant 
Gölü birkaç efsaneye de konu olmuş....

Bolu’ya bağlı bulunan birçok göl ve tabiat alanı sayılabilir. 
Bunlardan en bilinenleri Yedigöller, Abant ve Sapanca 
Gölleri. Tabiat parklarının elverişli florası birçok hayvan ve 
bitki türü için yaşam alanı. Bolu’nun gelişmesinde bu göller 
önemli role sahip.

Çam, köknar, kayın ağaçlarından oluşan orman ile çevrili 
Abant Gölü’nün çevresinde bisiklet ile çok keyifli geziler 
yapılıyor. Ayrıca havanın daha ılıman olduğu aylarda ya da 
kışın yağmursuz ve sakin günlerinde yine göl çevresinde 
trekking ya da sandal gezisi de tercih edilebilir. Bunlara 
bir alternatif olarak Çepni Yaylası’nda yapılacak yamaç 
paraşütü de eklenebilir. Ayrıca, gölün çevresindeki 
köylerin barındırdığı yaylaları gezerek oksijen depolamaya 
devam edebilirsiniz.

Göle yakın birçok konaklama tesisi var. Abant’ta 
konaklamak için ister otelleri isterseniz de orman içinde 
yer alan bungalov evleri tercih edebilirsiniz. Doğa ile daha 
iç içe olmak ve ağaç ev gibi inşa edilmiş bu evlerde iki gün 
de olsa konaklamak, şehir keşmekeşinden kaçabildiğimiz 
sınırlı zaman dilimlerinde çok keyif verici ve dinlendirici 
olabilir…

Her doğa kaçamağında olduğu gibi, yörenin yerlilerinin 
topladığı ya da yetiştirdiği ürünlerin satıldığı köy 
pazarlarına uğramadan dönmemek gerekiyor. Abant köy 
pazarında çevre köylerden getirilen, yöreye özgü çeşitli 
tarhanalar, fındık, ekmek ve özellikle kurutulmuş dağ 
çileğini denemelisiniz.

Daha önce de belirttiğim gibi bu coğrafyada yer alan tabiat 
parkları yılın her mevsimi neredeyse görüntüleri ile insanı 
büyülüyor. Sonbaharda daha önce hiç görmediğimiz 
sarı tonlarına bürünen yapraklar, kışın bembeyaz 
olan çam ağaçları ve neredeyse tamamen donan göl 
yüzeyleri, yazın ise yeniden yeşeren zengin bir tabiat ile 
karşılaşabiliyorsunuz.
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Yedigöller
Vaktiniz olurda Abant’ın biraz daha ötesine gidip 
Yedigöller’de tatilinize devam edebilirsiniz.  Abant ve 
Yedigöller Tabiat Parkı birbirlerine yaklaşık iki saatlik 
mesafedeler. 1642 hektar büyüklüğündeki Yedigöller 
havzası, 1965 yılında millî park olarak koruma altına 
alınmış. Millî park içinde kalan Köyyeri mevkisinde Bizans 
dönemine ait olduğu tespit edilen yeni buluntulardan 
hareketle, eskiden buranın bir yerleşim yeri olduğu 
anlaşılmış. Yedigöller; Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, 
Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl’den oluşuyor.

Yedigöller Millî Parkı, Türkiye’nin diğer bölgelerinde 
olduğu gibi içinde birçok bitki ve hayvan türü barındırıyor. 
Parktaki yürüyüşün ardından Kapankaya Manzara 
Seyir Yeri’ne çıkarak gölleri ve eşsiz manzarayı tepeden 
izleyebiliyorsunuz. Yedigöller’de konaklamak için ise tabiat 
parkında yer alan ahşap evler tercih edilebilir. Ayrıca Millî 
Park’ın içinde bir geyik üretim çiftliği de yer alıyor. 

Sessiz ve sakin bir ortamda  doğanın sunduğu 
manzaraları, değişik arazi şekillerini, yüzyıllar önce 
oluşmuş gölleri, daha önce rastlamadığınız türde bitkileri 
görmek için, iyi bir yaşam için koşuşturduğumuz tempoya 
ufak bir ara vermek gerekiyor çoğu zaman... 

Yakın Rota: Göller Yöresi
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Yedigöller; Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, 
Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl’den oluşuyor.
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Fotoğraflarında gerçeğin 
ve “o an”ın peşinde 
koşarken neredeyse 
kusursuz güzelliği 
yakalayan kareler çekiyor. 
Her daim ilham aldığını 
söylediği sporcuların hem 
fiziksel hem de psikolojik 
açıdan “zirve” anlarını 
yansıtan fotoğrafları, 
insan bedenine âdeta bir 
övgü niteliğinde. Fotoğraf 
ise onun için ekonomi, 

felsefe ve  snowboard 
uğraşının tuhaf bir 
kesişimi. Lozan Olimpiyat 
Müzesi’nde sergilenmiş 
dünya çapındaki dört 
fotoğrafçıdan biri de o. 
Mine Kasapoğlu ile hayatta 
bunca farklı noktanın 
nasıl birleşip bir yol 
oluşturduğunu ve bu yolun 
gelecek rotasını konuştuk.

Mine Kasapoğlu:
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Spor ve Sanatın
Kesişme Noktası

Röportaj: Eda Sezgin

“Fotoğrafa ilgim, çekmekle 
değil bakmakla başladı”
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Spor ve Sanatın Kesişme Noktası: Mine Kasapoğlu
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Farklı disiplinler 
birbirlerini hep 
besler. Sen de 
Amerika’da ekonomi, 
felsefe eğitimi almış 
ve uzun yıllar sporla 
uğraşmış birisin. Bu 
aslında çok verimli 

bir birleşim gibi görünüyor. Bu farklı disiplinler seni nasıl 
besledi; fotoğraf bu anlamda bir kesişim noktası mı 
sence?

Steve Jobs’un ünlü Stanford konuşması vardır. Orada 
Jobs, kendi tasarım serüvenini anlatmıştı ve bu serüvende 
bir detay çok hoşuma gitmişti. Okuldayken bir kaligrafi 
dersi aldığını, önce sırf meraktan ve ilgisinden ötürü 
edindiği bu deneyimin hiç beklemediği biçimde onu 
Mac’ın yazı tasarımına kadar götürdüğünü dile getirmişti. 
Bu yüzden de hayatta ileri değil, geriye bakarak noktaları 
birleştirdiğini ve hayatın böylelikle anlam kazandığını 
belirtmişti. Hayat çok yönlü bir şey ve ben felsefe 
eğitimimi düşündüğümde, bunun beni bugüne getirdiğini 
söyleyebilirim. Felsefeyle ilişkim hiç kopmadı. Çok erken 
yaşlardan başlayarak okul hayatım boyunca bir yandan 
sporla ilgilendim, fotoğrafa ilgim ise üniversite yıllarında 
başladı. En başta hiçbir şey belli değildi; sonradan Jobs’un 
dediği gibi tüm bu farklı şeyler birleşiverdi. 

Sporla profesyonel olarak uğraştın mı?

Profesyonel değil, amatör olarak uğraştım, ama 
olimpiyatlara katılmak için çok çalıştım. 14 yaşında Kayak 
Millî Takımı’nda yarıştım. 15 yaşında Snowboard Cross’a 
geçtim ve yine Millî Takım’da yarıştım. Bu, Koç Lisesi’nde 
okuduğum dönemdi. Sonra üniversite eğitimim için 
Amerika’ya gittim. Orada da kayak ile ilişkim hiç kopmadı, 
tabii bir takımda yarışamadım ama çocuklara bu alanda 
öğretmenlik yaptım. Amerika’dan döndükten sonra da 
burada yarışmalara katılmaya devam ettim. Alanımda 
Türkiye şampiyonu oldum. Olimpiyatlara katılabilmek 
için çok uğraştım, çok çabaladım ama baktım ki mümkün 
değil. Yapamadım ama denedim. 

Belki sporcularla bu denli empati kurabilmenin sebebi 
de bu. Çektiğin kareler oldukça estetik, hatta neredeyse 
Antik Yunan’daki mükemmel vücutlar kadar estetik. Ama 
öte yandan, oldukça doğallar da. Empati yüklü bir gözle 
sporculara bakıyorsun. Örneğin yarışmaya başlama 
anında sporcuların ellerine, ayaklarına, beden dillerine 
odaklanıyorsun.

Evet, tam olarak yapmaya çalıştığım bu aslında. Yarışma 
anındaki o hissi çok iyi biliyorum ve bakanlar o anların 
hissiyatını benim fotoğraflarımla alsın istiyorum. Bir de 
dikkat ettiğim bir konu var; çektiğim bu tür fotoğraflarda 
hiçbir atleti tanımıyoruz; bilerek yüzlere odaklanmıyorum 
ki o anın hissi ön plana çıkabilsin. Bu sporcular hayatları 
boyunca orada gördüğünüz tek bir hareketi mükemmel 

yapabilmek için çalışıyorlar. Ama bu hareketi yapmaları 
çok kolaymış gibi geliyor izlerken. Çünkü en iyi olmak 
biraz da bunu gerektiriyor. Bunu bilen biri olarak ben 
de jestleri ve vücudu ön plana alıyorum. Çünkü insan 
vücudunun yapabildikleri, sınırlarını zorlayışı bende 
hayranlık uyandırıyor.  

Bir yerde şöyle demişsin: “Olimpiyatlara sporcu olarak 
gidemedim; fotoğrafçı olarak gittim.” Olimpiyatlara 
fotoğrafçı olarak gitmek de çok kolay olmasa gerek. Bu 
süreç nasıl başladı ve gelişti?

Hiç kolay olmadı, onun için de çok uğraştım. Sırlarımı 
paylaşmayacağım elbette (gülüyor) ama şöyle 
özetleyebilirim: İlk birkaç olimpiyata gönüllü olarak ve 
kendi imkânlarımla gittim. Ama kendi imkânlarınızın 
olması da çok bir şey ifade etmiyor. Olimpiyatlar kapalı 
devre mekânlar, içeri girmenize müsaade edilmiyor ve 
izin almanız da pek mümkün olmuyor. Ben, ilk başlarda 
bazen uzaktan, olabildiğince farklı açılardan ve teknik 
olanaklarımı da zorlayarak çekimler gerçekleştirdim. 
Sonra Torino Olimpiyatları’nın backstage çekimlerini 
yaptım. Adım adım bir portfolyo oluşturdum. Çektiğim 
fotoğraflar o süreçte açıkçası oldukça ilgi gördü ve 
böylelikle kendime bir yol çizmeye başladım. Ama spor 
alanında fotoğrafçılık konusunda ilk deneyimim benim 
için büyük şanstı. Salt Lake’de Olimpiyat Organizasyon 
Komitesi’nin fotoğrafçılığını yaptım bir sene boyunca. 
Benim için çok öğretici bir deneyim oldu bu. Biraz şans, 
biraz benim çalışmam ve disiplinim derken iş bu noktaya 
geldi. Bir de şunu belirtmem gerek; ben spordan ve 
sporculardan çok ilham alıyorum. Spor çevresi kendimi 
en mutlu hissettiğim ortam diyebilirim. Spor, kültür, sanat 
insanlığın güzelliğini gösterdiği alanlar ve bu alanlar bana 
üretimim adına çok şevk veriyor. Fotoğrafı da bunları bir 
araya getirdiğim bir mecra olarak görüyorum. 

Olimpiyat ya da spor müsabakalarının fotoğraflarını 
çekmek bedensel bir kondisyon gerektirmiyor mu? 
Donanım bakımından seni zorlayan kısmı nedir bu işin?

İnanılmaz kondisyon isteyen bir iş. Örneğin kayakçıları 
çekmek için bazen kayak yapılan alanın en tepesine, yani 
400 m. tırmanmak gerekiyor. Hava buz gibi ve ellerinizi 
kullanmanız, bu yüzden de özel eldivenler takmanız 
gerekiyor. Spor fotoğrafı çekmek için çok fit olmak lazım; 
bu anlamda spor ile uğraşıyor olmak çok büyük avantaj. 
Yoksa ben de yapamazdım. Salon sporları çok rahat 
fotoğraflanabilir ama özellikle dağ, deniz vb. doğanın 
içinde fotoğraf çekiyorsan kesinlikle çok hazırlıklı olmak 
gerekiyor. Hele ki söz konusu kış sporlarıysa, ki buz pateni, 
buz hokeyi iç mekânlarda yapıldıkları için bir derece, ama 
kayak fotoğrafı çekmek için kesinlikle çok iyi kayak bilmek 
gerekiyor; yoksa çekmenize zaten izin de vermiyorlar.  

Spor ve Sanatın Kesişme Noktası: Mine Kasapoğlu

İnsan vücudunun 
yapabildikleri, 
sınırlarını zorlayışı 
bende hayranlık 
uyandırıyor. 
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Spor, kültür, sanat insanlığın güzelliğini gösterdiği 
alanlar ve bu alanlar bana üretimim adına çok şevk 
veriyor. Fotoğrafı da bunları bir araya getirdiğim 
bir mecra olarak görüyorum.

Spor ve Sanatın Kesişme Noktası: Mine Kasapoğlu
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Çektiğin bu fotoğrafları 
“belgesel fotoğraf” 
olarak nitelendirir 
misin?

Hepsi bir yanıyla 
objektif, tıpkı belgesel 
gibi, çünkü hepsi 
karşılaşma anında 
çekildi ve gerçeğin 
bir yansıması ama bir 
yanıyla da değil.  
 
Sanat alanında 
kusursuz, ulvi güzellik 
ile olduğu hâliyle 

gerçek, yani kusurluluk arasında hep bir tezatlık vardır. 
Senin fotoğrafların aslında gerçeğin ve anın peşinde 
koşarken neredeyse kusursuz güzelliği yakalayan 
kareler. Bu anlamda senin çalışmaların tuhaf bir çelişki 
barındırıyor içinde; yani hem belgesel hem de sanat. 
Fotoğraf alanında kendini soktuğun, daha ait hissettiğin 
bir klasman var mı?

Fotoğraflarımı sanat üzerinden düşünmen benim 
için çok önemli, çünkü konusu spor olduğu için bu 
fotoğraflar sanattan çok uzakmış gibi değerlendiriliyor 
hep. Spor fotoğrafçısı değilim; çünkü bu, gazetelere 
klasik spor ve müsabaka fotoğrafları çekmeye ilişkin 
bir alan. Ama kendi çektiğim fotoğrafı spor, belgesel ve 
sanatın kesiştiği bir tür olarak nitelendirebilirim. Spora 
ilişkin çektiğim fotoğrafların dışındaki türleri de bu 
yaklaşımla ele alıyorum. Örneğin portre çekimlerimde de, 
çekeceğim insanı tanımak için öncesinde onunla birkaç 
gün vakit geçiriyorum; ilişki kurmaya çalışıyorum, çünkü 
fotoğrafın nihayetinde bir ilişki olduğunu düşünüyorum 
ve fotoğraflarımı da bu ilişkilenme sürecinde yakaladığım 
karelerden oluşturuyorum. Gerçek olmaları ve işin 
doğaçlama gelişmesi hoşuma gidiyor. Bu anlamda model 
çekmek, yani moda çekimi beni hiç heyecanlandırmıyor; 
çok kurmaca geliyor. Bu alanda çok güzel şeyler yapılıyor 
ve hayranlıkla izliyorum ama ben yapamıyorum; daha 
doğrusu içimden gelmiyor. Gerçek olanın heyecanı, tıpkı 
sporda olduğu gibi beni her zaman daha çok cezbediyor. 

Spor müthiş disiplin ve hırs gerektiren bir uğraş ve 
bunların sende de mevcut olduğu aşikâr. Buradan 
hareketle fotoğrafa gelirsek; fotoğrafla ilgili çalışma 
disiplinin nasıl ve hırsların ne yönde?

Açık konuşmam gerekirse, biri altı buçuk, biri dört 
buçuk yaşında iki ufak kızım var; annelik, hayatımın 
eksenini kaydıran bir durum. Fotoğrafla ilgili çok çalışan 
bir insanım, ama annelik kimliğim olmasa eminim daha 
fazla ve çeşitte çalışmalar yapıyor olurdum. Sakın yanlış 
anlaşılmasın; anne olmaktan ötürü çok mutluyum. Ama 
çok sevdiğim ve çok önemli bir proje olmadığı sürece, 
kalan vaktimi çocuklarıma ayırmayı tercih ediyorum. 
Onların fotoğraflarını çekmek de benim günlük fotoğraf 

Spor ve Sanatın Kesişme Noktası: Mine Kasapoğlu
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pratiklerimden biri. Çünkü hareket, benim fotoğraf 
dünyamda çok önemli bir boyut ve çocuklar çok 
hareketli varlıklar. Kızlarım sporu çok sevdikleri için 
şanslıyım. Bana, fotoğrafik anlamda tatmin edici bolca 
malzeme sunuyorlar. Onların fotoğrafını çekmek, içinde 
aksiyon barındırması sebebiyle, benim tercih ettiğim o 
gerçek anlara tekabül ediyor. Öte yandan, çocukların 
süslenerek nesneleştirilmesi değil de, onların güçlü, 
yetenekli ve sporcu yanlarını öne çıkarmak, güçlü kız 
ve kadın imgesine de gönderme yaptığından benim için 
ayrıca önem taşıyor. Bu bağlamda, kızlarımın fotoğrafını 
çekmekle spor fotoğrafı çekmek arasında hiçbir fark 
görmüyorum. İkisi de çok heyecan verici. 

Fotoğrafa ilgin nasıl gelişti ve kaç yıldır fotoğrafla 
uğraşıyorsun?

Gerçek anlamda ilgim üniversitede aldığım, daha doğrusu 
seçtiğim fotoğraf dersiyle başladı ve âdeta büyülendim. 
1998 senesiydi ve daha dijital fotoğrafla tanışmamıştık. 
Karanlık odaya girer ve orada saatlerimi harcardım. 
2000’li yıllarda ise spor alanındaki fotoğraf çalışmalarıma 
odaklandığımı ve 2010 itibarıyla kariyerime bu doğrultuda 
yön verdiğimi söyleyebilirim. Ama çocukluğuma dair 
hep şunu hatırlıyorum. Fotoğraf çekmezdim ama çok 
fotoğraf bakardım, bu anlamda aile albümleri benim için 
hep özeldi. Yani aslında fotoğrafa ilgim, çekmekle değil 
bakmakla başladı. En başta da konuştuğumuz gibi bu da 
sonradan geriye baktığımda anlamlandırdığım bir durum. 

Senin fotoğrafla uğraşma sürecinde, fotoğrafın kendisi 
de karanlık odadan, yani analogtan dijitale doğru bir 
evrim geçirdi. Bu dönüşüm sana nasıl yansıdı? Öte 
yandan basılı mecranın artık tamamen yok olacağı ve 
her şeyin dijitalden okunacağı ya da her şeye dijitalden 
bakılacağı bir geleceğe doğru ilerliyoruz. Sen de 
muhtemelen ağırlıklı olarak dijital çalışıyorsun. Basılı 
fotoğrafa bakmak ve basılı bir fotoğraf kitabı seni hâlâ 
heyecanlandırıyor mu? 

Kesinlikle! Ben hem analog hem de dijital çalışıyorum. 
Dünya dijitalleştikçe basılı mecranın kıymetinin giderek 
arttığını düşünenlerdenim. Ama bir yandan da şunu 
öğrendim fotoğrafla uğraştığım seneler boyunca: 
Değişime hep açık olacaksın. Ama gren ve piksel 
birbirinden çok farklı iki doku ve ben grenden kesinlikle 
daha fazla etkileniyorum. Analog fotoğrafa yaklaştıkça 
grenler gözümü hiç rahatsız etmiyor ama dijital fotoğrafta 
pikseller ediyor mesela. Ben fotoğraftaki dokunun 
önemine ve etkisine çok inanıyorum. İlgilenmeyen kişiler 
için hiç fark etmeyebilir; ama analog ve dijitalin farkını çok 
net duyumsuyorum. 

Kitap projelerin var mı?

2017’de bir kitabım çıktı; 4 fotoğrafçıyla birlikte Rio 
Olimpiyatları’nın backstage’ini aktaran bir projeydi bu ve 
İsviçre’de basıldı. Bir yandan da sporcuları konu aldığım 
“Zirve” isimli projem ve bu minvaldeki diğer çalışmalarımı 
da önümüzdeki süreçte kitaplaştırma niyetindeyim, 
bu yöndeki araştırmalarım devam ediyor. Öte yandan, 
Şubat ayında Kış Olimpiyatları olacak, ben de orada hazır 
bulunacağım ve onunda yine dört fotoğrafçı ile birlikte 
gerçekleştireceğimiz bir backstage kitabı olacak.  

Esinlendiğin fotoğrafçılar var mı?

Esinlendiğim pek çok fotoğrafçı oldu bugüne dek. 
Bunların arasında Amerika’da beraber çalıştığım birkaç 
fotoğrafçı da var. Onlar hem beni çok heyecanlandırdılar 
hem de beni bana inanarak inanılmaz motive ettiler. 
Dünyanın en iyi fotoğrafçılarından biri olarak kabul edilen 
David Burnett bunlardan biri. Onunla çalışmak benim bir 
onur aynı zamanda. Olimpiyatlarda birlikte geçirdiğimiz 
günler boyunca ondan çok şey öğreniyorum. Zaten 
fotoğraf alanında usta-çırak ilişkisine inanıyorum ve ustam 
olarak gördüğüm birçok isim de var. Bunun dışında Annie 
Leibovitz, Marc Seliger, Howard Schatz ve Ara Güler’in 
işlerini çok seviyorum. Ayrıca Red Bull fotoğrafçılarını da 
hayranlıkla izlediğimi belirtmeliyim.

Ben fotoğraftaki dokunun 
önemine ve etkisine çok 
inanıyorum. İlgilenmeyen 
kişiler için hiç fark etmeyebilir; 
ama analog ve dijitalin farkını 
çok net duyumsuyorum.
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STRESHazırlayan: Mert Volkan Şahin

Günümüzde bel fıtığının görülme yaşı epey 
düşmüş durumda. Şüphesiz çok küçük yaşlardan 
itibaren teknolojiyle haşır neşir olmayla birlikte 
gelişen hareketsiz yaşam, oturma ve duruş 
bozuklukları bel ve omurga sorunlarının en 
tetikleyici sebeplerinden. İş hayatı gereği 
günün büyük bölümünün masa başında ve aynı 
pozisyonda oturmayla geçmesi de yine diğer 
bir önemli etken. Ama bunların yanı sıra gözden 
kaçırdığımız bir olgu var: Stres! Siz, bel ağrınızı 
muhtemel bir bel fıtığına yorarken, sorunun 
kaynağı aslında stres olabilir. 

BEL AĞRISI 
YAPAR MI?

Powered by:
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HANGİ 
EGZERSİZLER  
YAPILMALI?

Sırtüstü düz bir zemine uzanın. Dizlerinizi 
kırın. Elinizi bel çukurunuzun altına yerleştirin. 
Ardından karın kaslarınızı kasarak belinizi 
elinize yani yere doğru bastırın. 10 saniye 
boyunca kasın, ardından gevşeyin. 5 set ile 
başlatacağınız bu egzersizlerde zamanla set 
sayısını arttırabilirsiniz. Setler arası 10 saniye 
dinlenin.

BEL DÜZLEŞTİRME

TEK BACAK ÇEKME

Stres Bel Ağrısı Yapar mı?

Sırtüstü uzanın, dizler kırık değil düz olmalı. 
Önce sağ dizinizi kırarak kendinize doğru 
çekin. Sonra 2 elinizle dizinizi kavrayın. 
Ardından aynı hareketi diğer dizinizle yapın. 
Dizinizi kırdığınızda, diğer bacağınız mutlaka 
düz şekilde yere temas ediyor olmalıdır. Her 
bir dizinizle bu pozisyonu 10 saniye koruyun 
ve 5 set yapın. Setler arası 10 saniye ara verin. 
Zamanla pozisyon süresini ve set sayısını 
arttırabilirsiniz.

BELİNİZ  
SİNYAL  
VERİYORSA...
Günümüzde stres kaynaklı bel ağrılarına çok rastlıyoruz. 
Peki bu nasıl gerçekleşiyor? Stres altındaki kişide beyin, 
bel ve sırt kaslarına sinyaller göndererek bölgedeki 
kasların kasılmasına neden oluyor. Yani bel kaslarında 
spazm dediğimiz istemdışı kasılmalar ortaya çıkıyor. 

Stres Bel Ağrısı Yapar mı?

Öte yandan, gribal enfeksiyonlar da bel ağrılarına yol 
açabilir. Hastalığa bağlı olarak virüsler, kaslar dahil bütün 
vücuda yayılıp kaslarda spazmlar oluşmasına sebep olurlar.

Bel bölgesini soğuktan ve rüzgârdan korumamak, aşırı 
ağır kaldırma sonucu kaslara alışkın olmadıkları bir 
yük bindirmek gibi nedenler de mekanik bel ağrısının 
sebepleridir. 

Bunların dışında, osteoporoz yani kemik erimesi, doğuştan 
gelen sorunlar, bel bölgesinde görülen lokal osteoartrit 
yani kireçlenme ve bazı postür bozuklukları da bel 
ağrılarınızın kaynağını oluşturabilir. 

Bel ağrılarını gidermek için karın ve bel kaslarına yönelik 
kuvvetlendirme ve germe egzersizleri yapılabilir. Buna ek 
olarak  gün içerisinde sabah ve akşam 10-15 dakika bel 
bölgesine yapabileceğiniz sıcak uygulamalar da spazma 
uğrayan kaslarınızı gevşeterek ağrıları zamanla minimum 
düzeye indirir.

Powered by:
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Elleriniz ve dizleriniz üzerinde, yüzünüz yere 
bakacak şekilde durun. Ardından karnınızı içe doğru 
çekerek başınızı öne eğin ve sırtınızı yukarı kaldırın. 
Ardından başınızı kaldırıp belinizi aşağı doğru 
yavaşça çukurlaştırın. Hareketi 10 kez tekrarlayın 
ve 3 set yapın. Zamanla tekrar ve set sayısını 
arttırabilirsiniz.

Sırtüstü uzanın; dizler kırık, ayaklar yerde 
olmalı. Kollar gövdenizle paralel uzansın. 
Ayaklar yere basarken belinizi ve  kalçanızı 
yukarı doğru kaldırın. Bu şekilde 3 saniye kalın 
ve bu hareketi 10 kez tekrarlayın. 3 set yapın. 
Zamanla tekrar ve set sayısını arttırabilirsiniz.

Yüzüstü yatın; dizleriniz düz, kollar gövdenizle paralel 
olacak şekilde yanda olmalı; karnınızın altına havlu, 
yastık vb. bir şey koyun. Ardından başınızı öne arkaya 
eğmeden gövdenizin üst kısmını yukarıya doğru 
kaldırın ve 5 saniye bu pozisyonda kalın. Hareketi 10 
kez tekrar edin ve 3 set halinde yapın. Zamanla set ve 
tekrar sayısını arttırabilirsiniz.  

KÖPRÜ KURMA 

KEDİ-DEVE  
EGZERSİZİ

OMUZ  
KALDIRMA

Stres Bel Ağrısı Yapar mı?

Sırtüstü uzanın. Dizlerinizi bükerek iki 
bacağınızı da karnınıza doğru çekin. 
Çekerken ellerinizi dizlerinizin altına koyarak 
çekin. 10 saniye ile başlayın. 5 set yapın. 
Zamanla hareket süresini ve set sayısını 
arttırabilirsiniz.

Sırtüstü yatın; dizleriniz kırık, ayaklarınız ise yere 
temas ediyor olmalı. Kollarınızı iki yana uzatın. 
Ardından başınızı ve omuzlarınızı hafifçe kaldırın 
ve 3 saniye bu pozisyonda kalın. Hareketi 10 kez 
tekrarlayın ve 3 set yapın. Setler arası 30-60 
saniye dinlenin. Zamanla tekrar ve set sayısını 
arttırabilirsiniz.

Sırtüstü yatın; bacaklarınız düz ve yere temas hâlinde 
olmalı. Ardından sağ bacağınızı dizinizi kırmadan yukarı 
doğru kaldın. 3 saniye bekleyin ve indirin. Ardından 
aynı hareketi diğer bacağınızla da yapın. Hareketi 10 
kez tekrarlayın ve 3 set yapın. Setler arası 30-60 saniye 
dinlenin.

ÇİFT BACAK ÇEKME

BAŞ VE OMUZLARI 
KALDIRMA

DÜZ BACAK 
KALDIRMA

Stres Bel Ağrısı Yapar mı?
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Masaj; kas, deri, eklem bağları 
ve kasları çevreleyen fasya gibi 
yüzeysel dokulara ve bu yüzeysel 
dokuların altındaki diğer yapılara 
uygulanan tedavi edici manuel 
yöntemleri ifade eden genel terimdir. 
Fiziksel kondisyonu korumak, 
gevşeme sağlamak, dolaşımı 
uyarmak, kardiovasküler sistem ve 
sinir sisteminde tedavi edici etkiler 
oluşturmak amacıyla uygulanır. 
Masajın temel faydalarından 
bahsedecek olursak: 

• Gevşeme sağlar ve böylece stres, anksiyete 
gibi problemleri azaltır.

• Ruh hâlini pozitif yönde etkiler ve özgüveni 
arttırır.

• Solunum kasları üzerindeki gerginliği 
azaltarak daha sağlıklı bir solunum sistemi 
sağlar.

• Endorfin salınımının gerçekleşmesini sağlar 
ve buna bağlı olarak da ağrıların azalmasına 
yardım eder.

• Spor sonrası oluşan kas ağrılarını azaltır.

• Kan dolaşımını iyileştirir. Kaslara yönelik 
kan akışını arttırır, böylece laktik asidin 
kaslardaki birikiminin azalmasını ve 
dağılmasını sağlar.

• Genel kan dolaşımını arttırarak kasta biriken 
toksinlerin ve diğer atık ürünlerin vücuttan 
uzaklaştırılmasını sağlar.

• Kasların daha fazla besin ve oksijen almasını 
sağlayarak kas ağrılarını, yorgunluğu azaltır.

• Sindirimi kolaylaştırır.

• Kalınbağırsakların fonksiyonunu iyileştirerek 
kabızlık ve gaz gibi problemleri azaltır.

• Derinin elastikiyetini arttırır.

BSPA 
Boost Fitness Clup bünyesinde; 7 masaj odası olan ve 
buna ek olarak Sauna, Hamam, Buhar Odası ile hizmet 
veren BSPA’da, Türk ve Endonezyalı uzman masörler 
eşliğinde farklı birçok masaj seçeneği mevcut. Masajların 
ortalama 40-60 dakika sürdüğü BSPA’da sertlik derecesine 
göre; Anti-Stres Masajı ve Aromasaj gibi yumuşak 
masajlar; Klasik İsveç Masajı, Spor Masajı, Lomi Lomi, 
La Stone ve İmza gibi orta sert masajlar; Miyoterapi, 
Geleneksel Bali Masajı, Bali Aroma ve Tay Aroma gibi sert 
masajlar; Refleksoloji ile baş, boyun, omuz ve sırta yönelik 
lokal masajlar yapılıyor. BSPA’da en talep gören masajlar 
ise şöyle: 

Spor masajı 
Egzersiz sonrası oluşan kas ağrılarını giderme ve 
engellemeye yönelik sert baskılar ile gerçekleşen bir 
masaj tekniği. Kasları rahatlatıp iyileşme, toparlanma 
süreçlerini hızlandırıyor. Süresi yaklaşık 40-60 dakika.

Klasik İsveç Masajı 
Rahatlamayı ve stres gidermeyi amaçlayan, orta ve sert 
baskıların kombinasyonundan oluşan bir masaj türü. 
Süresi yaklaşık 50-75 dakika.

Anti-Stres Masajı 
Klasik İsveç masajının yumuşak baskılarla uygulanan 
hâlidir. Süresi yaklaşık 50-75 dakika.

Miyoterapi 
Miyoterapi, bir kas tedavisidir. Sertleşen ve kısalan 
kasları çözerek ve yumuşatarak eklemlerin ve iskelet 
yapısının rahatlamasını sağlar; böylelikle ağrıların ortadan 
kaldırılmasına yardımcı olur. Süresi yaklaşık 40-60 dakika.

Stres Bel Ağrısı Yapar mı?

Alternatif 
Bir Öneri: 

103

Masaj, kent hayatının fiziksel ve ruhsal 
gerilimlerinden kurtulmak isteyenler kadar sporcular 
ve hareketsiz yaşam sürenler için de alternatif bir 
çözüm. Boost Fitness Club bünyesindeki BSPA, 7 
masaj odası ve buna ek olarak Sauna, Hamam, 
Buhar Odası ve uzman masörleriyle çok sayıda masaj 
seçeneği sunuyor. 

Stres Bel Ağrısı Yapar mı?

MASAJ
Zinde Beden Zinde Ruh
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Anahtar Kelime: 

Glisemik 
İndeks
Glisemik indeks (GI), karbonhidrat içeren besinlerin kan 
şekerini ne kadar yükselttiğini ölçmemizi sağlayan bir 
değerdir. GI değeri 1 ila 100 arasında değişir. 0-55 arası GI’e 
sahip besinler düşük; 56-69 arası GI’e sahip besinler orta; 
70-100 arası GI’e sahip besinler ise yüksek GI’li besinler 
olarak sınıflandırılır.

GI değeri düşük olan besinler kana daha geç karıştığı için 
kan şekerini aniden yükseltmeyip dengede kalmasını 
sağlar. Bu da daha uzun süreli bir tokluk hissini 
beraberinde getirir. GI değeri yüksek besinler ise kana çok 
hızlı karışarak kan şekerini birden yükseltir. Kan şekerinin 
aniden yükselişi, kısa süre içinde aniden düşüşünü getirir 
ki bu durum kişide sürekli açlık hissi yaratır. Sık acıkmanın 
en önemli sebeplerinden biri de GI değeri yüksek besinler 
tüketmektir.

Kışın Kilo Almamak Mümkün mü?

Fiziksel aktivitelerin azalması ise alınan fazla kaloriler 
yakılamadığı için kilo almayı beraberinde getiriyor. Peki bu 
denklemi bozmak ve kışın kilo almamak mümkün mü? İşin 
sırrı doğru karbonhidrat seçiminde.

Doğru karbonhidratları seçerek hem kilonuzu kontrol 
edebilir hem de bağışıklığınızı güçlü tutmak ve 
hastalıklardan korunabilmek için gereken bütün vitamin 
ve mineralleri alabilirsiniz. Aynı zamanda bu tür besinler, 
içerdikleri yüksek lif miktarı sayesinde hareketsizlik 
kaynaklı kabızlık vb. sindirim sorunlarının da ortadan 
kalkmasına yardımcı olur.

Düşük GI’li, yani en çok tüketmemiz gereken besinlerin 
başında kuru baklagiller ve sebzeler yer almakta. 

Bunlara ek olarak:  
bulgur, yulaf, tam tahıllı ekmekler ve kepekli pirinç ve 
kepekli makarna;  
yumurta, balık, tavuk, et gibi protein kaynakları;  
ayran, peynir, süt gibi süt ürünleri örnek verilebilir. 

Meyvelerden ise elma, armut ve portakal en düşük GI’e 
sahip meyveler.

Beyaz pirinç, makarna ve beyaz un ile yapılan tüm 
mamülleri ve şeker eklenmiş, dolayısıyla da GI’i yüksek 
olan besinleri tüketmemekte fayda var. Tüketecekseniz 
bile çok az miktarda olmalı.

Kışın havaların 
soğuması, fiziksel 
aktivitelerimizi 
görece azaltmakla 
birlikte yağlanma 
eğilimini arttırıyor. 

Kışın Kilo Almamak Mümkün mü?

Glisemik indeks nedir ve neden önemlidir?  
Kışın neden kilo alırız? Bu iki sorunun 
yanıtları birbirinde saklı. Kışın kilo 
alımının önüne geçmenin yolu doğru 
karbonhidratları tüketmekten geçiyor. 
Düşük glisemik indeksli ama vitamin ve 
mineral bakımından zengin karbonhidratlar 
ile yalnızca kilolardan değil, metabolizmaya 
ilişkin başka pek çok sorundan kurtulmak ve 
daha iyi bir hayat sürmek mümkün. 

Kışın  
Kilo Almamak 
Mümkün mü?
Hazırlayan: Mert Volkan Şahin
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Yüksek protein ve lif içeriğine sahip bir diğer baklagil. 
A vitamini, B grubu vitaminleri, çinko, fosfor, demir 
ve potasyum minerallerini içerir. İçerdiği vitamin ve 
mineraller ile bağışıklık sistemini güçlendirir, hastalıklara 
karşı bünyeyi korur. Glisemik indeksi düşük olduğu için 
kan şekerini ve kolesterolü dengeler; kalp sağlığını korur. 
İçerdiği demir ve manganez ile saç dökülmelerini engeller 
ve saç köklerini güçlendirir. Manganez aynı zamanda 
cildin yaşlanmasını da önler. 

Son zamanlarda sofralarda yer tutmaya başlayan bir 
besin. Beyaz pirince göre besleyici değeri çok yüksek ve  
şeker oranı çok daha düşük. Öte yandan, beyaz pirince 
nazaran  kat kat daha fazla magnezyum içermekte. 
Antioksidan değeri de oldukça yüksek. Lif, magnezyum, 
demir, çeşitli antioksidanlar ve E vitamini başta olmak 
üzere içeriğinde birçok vitamin ve mineral barındırıyor. 

Siyah Pirinç

Nohut

Kışın Kilo Almamak Mümkün mü?

Hem GI’i Düşük 
Hem de Faydası 
Saymakla 
Bitmez!

En yüksek protein değerine sahip baklagillerden biridir. 
100 gramında yaklaşık 24 gram protein bulunur ki bu 
miktar 100 gr. tavuk göğsünde bulunan protein miktarına 
eşittir. Glisemik indeksi düşük olduğundan kan şekerini 
dengeler, daha uzun süreli bir tokluk hissi sağlayarak 
kişinin kilosunu korumasına katkı sağlar. İçerisinde 
yüksek oranda demir, potasyum, çinko, K vitamini ve 
folik asit bulunur. Diyabet, kalp ve kanser hastaları için 
çok faydalı olmakla birlikte kolesterolü düşürücü etkiye 
sahiptir. Barındırdığı yüksek lif ile kabızlık gibi sorunların 
giderilmesine yardımcı olur. Haftada 3- 4 kez tüketmek 
oldukça faydalı.

Yüksek miktarda protein ve lif içerir. Kaliteli 
antioksidanlar barındırdığı için bağışıklık 
sistemini yüksek tutar ve hastalıklara karşı 
koruyucudur. Yüksek miktarda demir, çinko, 
magnezyum, kalsiyum  ve bakır barındırır. 
Potasyum ile birlikte bolca A, C, E ve K vitamini 
içerir. 100 gramında sadece 84 kalori bulunur. 
Düşük kalori ve düşük glisemik indeksi sayesinde 
kilo kontrolünü sağlayan en faydalı karbonhidrat 
kaynaklarından biridir. İçerdiği polifenol 
sayesinde kansere karşı koruyucudur.

Yeşil 
Mercimek 

Bezelye

Kışın Kilo Almamak Mümkün mü?
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