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

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

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

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

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

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

İstanbul Showroom

Ankara Showroom

İstanbul Showroom

HOW WAS IT BORN

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

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

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

The investment of our project that started out with the  
“Box in a Box Idea” concept is undertaken by ERSA which 
offers flexible and comfortable products that fit the needs 
of modern work places.
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Science-Based. Sustainable. Design

Zody

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

BAŞAK ÇETİNKAYA

KIRIK "PARÇALAR"... BROKEN "TRACKS"...
74 yılında HEY dergisinin 
haberinde bir fotoğraf yer 
almış; boyunca plakları ile 
poz veren biri..
Başlığı büyük harflerle 
yazılmış;
“EROL PEKCAN’ın boyundan 
büyük diskoteği var.”
 
2500 adet plağı teker teker 
alan, koleksiyonunda ağırlıklı 
olarak caz plakları yer alan 
Türk caz müziğinin kilometre 
taşlarından biriydi Pekcan.
 

Merak ettiriyor kendisini;
nerede şimdi o koleksiyon?
Hala bir insan boyunda mı yoksa çoktan dağıldı mı?

Nerede şimdi o ön yüzündeki şarkı bitti diye üşenmeden 
müzik dinlemeye devam edenler?

 Nerede şimdi özel günlerde sevdiklerine plağın veya 
kapağının üzerine mesajını yazıp tarih atarak hediye 
edenler?

Bir nesil geldi; dijital dünyaya gözlerini açmış olmasına 
rağmen müziğin saf halini dinlemeyi de tercih etti.
Bir nesil gelecek plaklara bakıp onların akla zarar olduğunu 
iddaa edecek..

Kimi şarkılar vaktinden çok önce ayrıldı.
Kimi bir iğneyi yerinden kaldırarak, kimi bir kalem 
yardımıyla, kimi ise tek tuşla geri sarıldı..
Hangi şekilde olursa olsun saf müziği gözleriniz kapalı 
dinleyebilmeniz dileğiyle..

A photograph took place in HEY magazine’s news in 
1974, someone posed with records the same height with 
himself.  Heading was capitalized; EROL PEKCAN has 
discotheque bigger than his height. 

Pekcan was a milestone of Turkish Jazz Music who 
purchased 2500 records one by one and mostly jazz 

records were present in his collection.  

We wonder about him. Where is this collection now?
Still, it is as the same height as a man or already 
distributed? 

Where are those now who continues to listen to music 
even the song finishes in the first part of the record?
 
 Where are those now who writes a note and date in the 
record and gives as a present to their beloved in special 
days?

A genaration came; even they came  to a digital world, 
chose to listen the pure state of the music. 
A generation will come and assert that the records are 
startling.  

Some songs were seperated ahead of time. 
Some rewinded through one touch, a needle or a pen. 
By any means, wishing you to listen the pure music with 
your closed eyes. 

by Neslihan Özel

1990’da İstanbul’da doğdu, Amerika’da büyüdü. 2011’de 
Erasmus programı ile Viyana’da bir sene eğitim aldı. 2012’de 
Marmara GSF Grafik bölümünü birincilikle bitirdi. Milk 
Galeri, MİXER, Pera Müzesi gibi mekanlarda sergilere katıldı. 
İllüstrasyonları Sabitfikir, Bantmag ve Lecool gibi yerlerde 
yayınlanıyor. Şimdi bir yandan ajanslarda çalışıp bir yandan da 
freelance olarak illüstrasyon yapmaya devam ediyor.

1991' de İzmir' de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Grafik 
bölümü son sınıf öğrencisi.TUDEM yayınlarında stajer olarak 
başlayan illüstrasyon serüvenine Kidolindo aylık çocuk 
aktiviteleri kutusu için masallar resimleyerek devam etti.BU 
yayınlarından aynı yayınevine resimlediği 4.kitabı Defnenin 
serüvenleri 2 yakında raflarda olacak.Freelance olarak 
illüstrasyon çalışmalarına devam ediyor. 

Born in 1990 in İstanbul. Grew up in USA. She had an education 
in Vienna for one year through Erasmus programme in 2011. She 
completed GSF Graphic Department in Marmara University in 
2012 with a first degree. She participated to exhibitions like 
Milk Gallery, MIXER and Pera Museum. Her illustrations are 
published in Sabitfikir, Bantmag and Lecool. She is now one 
the hand working with agencies and on the other hand doing 
illustrations as freelance. 

Born in 1991 in İzmir. She is senior student in GSF Graphic 
Department in Dokuz Eylül University. She started her 
illustration adventure as a trainee in TUDEM publications and 
continued through illustrating fairy tales for Kidolindo monthly 
children activities boxes. Her 4th book Defne’s Adventures 
2 from this publications will be on the shelves soon. She 
continues her illustration activities as freelance. 

be.net/missspike

olgamustdraw.tumblr.com
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SANATTAN HABERLER

DAMİEN HİRST VE FELİX 
GONZALEZ
"GÖRSEL ŞEKER"

İngiliz Sanatçı Damien Hirst'in "görsel şeker" serisini 
Felix Gonzales-torres'in dökülme çalışmalarıyla bir araya 
gelerek ortak bir sergide ilgililere sundu.
Her iki koleksiyonun da küratörü Gonzalez-Torres,Hirst'in 
soyut resimleriyle heykelsi yapıları, doksanlarda hangi 
sanatçının şekerleri yaratıcı metaryel olarak kullandığıyla 
karşılaştırıyor. Bu çalışma hem renk ve doku bakımından 
ilişkiyi hem de galeri alanı içinde renk dengesi ve duygusunu 
vurguluyor.

DAMIEN HIRST AND FELIX 
GONZALEZ 
"VISUAL CANDY"

British artist Damien Hirst‘s ‘visual candy’ series comes 
together with the spill work of the late Felix Gonzalez-
Torres, presented together exclusively in a exhibition 
celebrating both the artists and the medium.
The curated collection pairs Gonzalez-Torres’ sculptural 
structures beside Hirst’s abstract paintings of medicinal 
pills, and compares the ways in which each artist used 
candy as a creative material during the early 1990s. both 
artworks engage in a relationship with each other in terms 
of color and texture, emphasizing a sense of balance and 
chromatic equilibrium within the gallery space.

NEWS FROM ART

KAZUYO SEJIMA
A-ART EVİ
 
Japon mimar Kazuyo Sejima tarafından tamamlanan 'a-art 
house', pembe kırmızı ve sarı çiçek motiflerinden oluşan 
transparan bir alan.Arketipik heykelin girişe izin vermesinin 
yolu,şeffaf arkilik halkadan geçmek ya da içindeki küçük 
dinlenme alanında yer alan giriş.
'a-art house2 Inujima art house projesinin bir parçası olarak 
tasarlandı. Bu proje kapsamında, Japonya'da bulunan 
Inujima adasındaki köyleri güzelleştirmek için Sejima 
ve Sanat yönetmeni Yuko Hasegawa geniş bir iş birliği 
geliştirdi. 

KAZUYO SEJIMA 
A-ART HOUSE
Japanese architect Kazuyo Sejima has completed ‘a-art 
house’, a transparent, walk through pavilion with vibrant 
pink, red, and yellow floral motifs encompassing the 
exterior skin. The archetypal sculpture allows entry at one 
point, granting access to either the interior of the clear 
acrylic ring, or entry into a small rest area at its core.
‘a-art house’ is designed as a part of the inujima art house 
project, an initiative developed thorough a collaboration 
of Sejima and art director Yuko Hasegawa to beautify 
the village on the island of inujima in Japan by installing 
exhibition pavilions among the traditional houses.
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FRANCOİS NİELLY AND 
RENKLİ PORTRELER
Fransız sanatçı ressam  Francoise Nielly sürekli yaptığı 
renkli portreler ile tanınmıştır. Francoise Nielly portlerinde 
genellikle neon renkler  ve  serbest  boyama stili baskındır. 
Bu görüntülere ulaşmak için spatulaya benzer bir alet 
kullanarak renkleri birbiri üzerine ezerek birleştirmektedir. 
Çalışmalarında renkleri çok canlı kullanınışı ve kendinden 
emin fırça darbeleri ile resimler çok dinamik ve hareketli 
durmaktadır.

FRANCOİS NIELLY AND 
RENKLİ PORTRELER
Fransız sanatçı ressam  Francoise Nielly sürekli yaptığı 
renkli portreler ile tanınmıştır. Francoise Nielly portlerinde 
genellikle neon renkler  ve  serbest  boyama stili baskındır. 
Bu görüntülere ulaşmak için spatulaya benzer bir alet 
kullanarak renkleri birbiri üzerine ezerek birleştirmektedir. 
Çalışmalarında renkleri çok canlı kullanınışı ve kendinden 
emin fırça darbeleri ile resimler çok dinamik ve hareketli 
durmaktadır.

IRIS SCOTT
DOKUNAKLI SANAT
Iris Scott bu güzel tabloları fırça veya başka bir alet 
yardımıyla değil sadece elleriyle yapıyor. O tablolarını 
bir piyanistin piyanoya dokunuşu gibi  aynı anda bir çok 
dokunuşla yaratıyor.
Iris bu tekniği Tayland’da yaşarken keşfetmiş. Sürekli fırça 
temizlemekten nefret ettiği için parmaklarıyla çalışmayı 
öğrenerek bu muhteşem tabloları yaratmış.

FRANCOIS NIELLY AND HIS 
COLORFUL PORTRAITS
French artist Francoise Nielly known by his colorful 
portraits. In general, he uses neon colors and free drawing 
style in the portraits. 
To access these images, he uses tool like spatula and 
combines colors crush on eachother. In his works, using 
colors too vibrant and confident brush strokes remains 
dynamic and vibrant portraits.

IRIS SCOTT
FINGER TOUCH ARTS 
Artist Iris Scott creating this beautiful art with his hands. 
He is working with lots of touchs at the dame time like a 
pianist.
He discovered this technic when he was living in Tayland. 
The reason of this style that he hates cleaning brushes. He 
learned to work with hands and created this amazing arts.
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Çağdaş Sanat Üzerine / About the Contemporary Art

FERHAT ÖZGÜR

Çağdaş sanat ortamı çok sizi videolarınızla tanıyor, oysa 
ki siz bildiğimiz üzere resim kökenli bir sanatçısınız ve 
çok sayıda desen ve suluboya çalışmanız var. Peki neden 
videolarınız daha ön planda?

Büyük olasılıkla resimlerimi sergileyecek uygun ortamların 
oluşmamış olmasına bağlıyorum. Son yedi sekiz yılı da 
kapsayan bu çalışmaları etraflıca sunacak bir mekanı 
kendi bütçemle karşılayamam. Haliyle bu çalışmaları 
yeterince gösteremediğim için video ve fotoğraflar 
daha ağırlıklı olarak sergileniyor. Ayrıca seyrek kişisel 
sergi yapmam ve daha çok yurt dışında sergilerde yer 
almamın da etkisi var. Video ve fotoğrafın sergilemede ve 
nakliyede yarattığı pratik çözümleri de düşünmek lazım. 
Örneğin İsveç’teki son kişisel sergimde büyük boyutlu 6 
adet fotoğraf gösterecektik. Nakliye ve sigorta meselesi 
çıkınca, kuruma şöyle bir öneride bulundum. Fotoğraları 
CD olarak postalayacaktım, onlar da orada basacaklardı 
ve sergiden sonra da imha edeceklerdi. Sadece sergi 
süresince görülebilecekti. Ancak dikkat etmek gerekir 
sadece pratik çözümden bahsediyorum. Çünkü gariptir ki, 
bir video ya da fotoğraf yapmak resim yapmaya nazaran 
mali açıdan kat be kat daha masraflıdır, bütçe gerektirir, 
ancak sergilemesi ve dolaşıma girmesi açısından pratiktir. 
Resim ise bütçe açısından sizi o kadar zorlamaz. Ancak 
100x70cm boyutunda bir kağıdı ya da tuvali yurt dışına 
çıkarmaya görün. Başınıza gelmedik kalmaz. 

ANTİ-MİLİTARİZM BİLİNÇLİ 
OLARAK ÜZERİNE GİTTİĞİM BİR 
SÖYLEM. BİR YANDAN ŞİDDET 
KARŞITI BİR METAFOR OLARAK 
İŞLEV GÖRÜYOR BİR YANDAN 
DA POLİTİK BİR SORUMLULUK 
OLARAK ALGILIYORUM BU 
YAKLAŞIMI. 
Videolarınızda daha çok kent, göç ve bu olgular ile birey 
arasındaki değişik ilişkilerin hakim olduğu temalar 
işlenirken, suluboya çalışmalarınızda anti-militarist bir 
söylem hakim. Bunu özellikle mi tercih ediyorsunuz?

Anti-militarizm bilinçli olarak üzerine gittiğim bir söylem. 
Bir yandan şiddet karşıtı bir metafor olarak işlev görüyor 
bir yandan da politik bir sorumluluk olarak algılıyorum 
bu yaklaşımı. Militarizmden çektiğimiz kadar başka bir 
şeyden çekiyor muyuz? Militarizmi, böyle askerlik vb 
gibi durumla sınırlamamak gerekiyor. Küresel ölçekte, 
ekonomik, kültürel, toplumsal, politik tüm travmaların hem 
ana kaynağıdır, hem de bu sorunların yegane çözüm aracı 
olarak maço bir kuvvet olarak işlev görür. Haziran direnişi 
ve ‘occupy’ hareketinde yaşadığımız da budur. İnsanlar 
temel hak ve özgürlükleri için ayaklanır ve militarizm 
hemen karşı kuvvet olarak işlemeye başlar. Totaliter 
duruşu da kapsar.

Figüratif eğilimlerden bahsetmişken, sizce şu an 
figüratif resim sanatının günümüzde durumu nedir? 
Geçtiğimiz yıllara oranla bir artış ya da azalıştan 
bahsedebilir miyiz?  

Azalma ya da artış gibi bir genelleme yapmak yanlış olur. 
Sıklıkla yurt dışına gittiğim için gördüğüm şu ki, resim 
sanatı epeyce figüratif bir kanatta seyrediyor. Bazen 
şöyle kaya gibi bir soyut görmek de istiyor insan. İnsanlar 
öyküyle, açık ya da örtülü bir mesajla karşılaşmaktan, bir 
olgunun temsiliyle yüzleşmekten, kodları deşifre etmeye 
çalışmaktan, yorumlamaktan, yapıtla konuşmaktan, farklı 
girdapların içinde dolaşıp kaybolmaktan hoşlanıyorlar. 
Figüratif resim bu kanalları açık seçik ortaya koymasıyla 
sanki daha ağırlıklı gibi. İyi bir soyut resmin alımlanması 
gerçekten bilinçli bir çaba ve daha doğru değişle bir eğitim 
ister. Hasbelkader deneyimlerim bana bunu söylüyor. Bir Cy 
Twombly ya da Rothko’dan yayılan frekansı alımlayabilmek 
için çaba göstermeniz gerekir.  

"GÜNÜMÜZDE ÇAĞDAŞ SANAT 
ETKİNLİKLERİ BOYALI BASININ 
DEKORASYONU HALİNE GELDİ. "
Eleştirmenlikle ilgili olarak da bir sorum olacak. 
Günümüzde eleştirmen ne kadar etkili veya etkisiz 
sizce? Eleştirinin anlamı değişiyor mu? Görebildiğim 
kadarıyla, herkes halkla ilişkilerden bozma metinler 
peşinde. Gerçek eleştiri sizce arzu edilen bir şey mi ki? 
Zaman zaman yazılar da yazan biri sanatçı olarak bunun 
eksikliğini duyuyor musunuz?

Gerçek eleştirmenler azaldı. Türkiye’de sanat eleştirisi 
son bir kaç yıl içinde ciddi kayıplar vermiştir bence. 
Doksanlı yıllardan ikibinli yılların ilk bir kaç yılına kadar 
sanat eleştirisi hazır basın bültenlerine yaslanarak yapılan 
hazır buluntulardan ibaret değildi. Şimdilerde kalemi 

Desen çalışmalarınızda izleyicinin doğrudan 
algılayabileceği, açık bir söylem yerine, metaforlarla 
dolu, çok zaman gerçek üstü ve absürd sahnelerin 
varlığı dikkat çekiyor. Böyle bir anlatım şeklini nasıl 
temellendiriyorsunuz? Buna bağlı olarak video ve 
fotoğraf çalışmalarınızın ana kaynağı olan, kent ve 
sokak gibi temalarla bunları nasıl ilişkilendiriyorsunuz?

Desen ve suluboyaların tümüne hakim olan performatif 
bir sahneleme söz konusu. Aslında çizim yaparken ya da 
suluboyayla uğraşırken bir sahne performansının tasarısını 
yapıyor gibi hareket ediyorum. Bahsettiğin absürd, 
gerçeküstü durumların hepsinin fotoğrafları yaratılabilir, 
ya da bir performans olarak farklı bir vücuda bürünebilirler, 
veya bir heykele de dönüşebilirler. Zaten ilerleyen zamanda 
üzerine gideceğim diğer teknik ve konular bunlar. Bunları 
nasıl temellendiriyorum? Gazeteler, dergiler, eskicilerden 
topladığım fotoğraflar, bir yığın atık malzemeler, hazır 
buluntuların birbiriyle ilişkilendirilmesiyle ortaya çıkıyorlar. 
Bu yanıt sorunuzun ikinci kısmına da yanıt oluyor. Sokağa 
çıkmazsam bu hazır buluntuları derleyemem, oradan 
buradan topladığım imgelere ulaşamam. Doğal olarak 
beni her zaman dışarısı, sokak ya da kent dediğimiz şey 
yönlendiriyor. 

Günümüz sanatının figüratif resim örneklerine 
baktığımızda,  gerçek üstü ya da “absürd” 
kompozisyonlarda bir yaygınlık var mı? Var ise böyle bir 
eğilimin nedeni sizce neler olabilir?

Figüratif örneklerde böyle bir havanın yayığınlığı konusunda 
hem fikirim. Ressamlar betimlemeyle dolaysız olarak 
ilgileniyorlar. İnsan olgusunu soyutlama pratiğinin dışında 
en görünür haliyle temsil etmek arzusundalar. Temsiliyet 
meselesi ressamdan ressama değişiyor elbet. Nedenlerini 
genellemek güç bence. Bu temsiliyet Neo Rauch’dan, 
Eberhard Havekost’a, Raqip Shaw’dan Glenn Brown’a 
uzanan farklı kişisellikler yelpazesinde incelenebilecek ayrı 
bir konu.

Yurt dışında çoğunlukla video ve 
fotoğraflarıyla bilinen Türkiye çağdaş 
sanatının aktif isimlerinden Ferhat 
Özgür ile suluboya, desenleri ve sanat 
üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.

Ferhat Özgür, ‘onur kıtası’, 2012, 60x80 cm, kağıt üzerine suluboya
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güçlü eleştirmenler yazacak yer bulamıyor. Ya da öyle 
yazanlar ya çekilmiş durumdalar ya da işlerinden oldular. 
Ahu Antmen Radikal’i bırakalı çok oldu, Beral Madra da 
öyle. Sonra Ayşegül Sönmez’in daha görseller kullanımı 
yüzünden bu gazetedeki uzun söyleşileri kısalmaya başladı 
vs vs. Günümüzde çağdaş sanat etkinlikleri boyalı basının 
dekorasyonu haline geldi. Gidişat derinliksiz, sadece sergi 
hakkında malumat veren basın duyurularına yerini bıraktı. 
Kimsenin detaylı çözümlemeleri okuyacak vakti enerjisi 
olmaz varsayımından hareketle gazeteler, sabun köpüğü 
sergi haberlerinden geçilmiyor. Bir sanatçı olarak bunun 
eksikliğini duymaz olur muyum hiç! Basında sözde sanat 
eleştirisi yazanların çoğu, sergi dolayısıyla verilen VIP 
yemeklerinde karnı doyan, ertesi gün de sergiyi yazan 
yazarlardan geçilmiyor. Gerçeği söylemem gerekirse 
gazetedeki sanat eleştirilerinden ilgimi koparalı uzun 
bir zaman oldu, çoğunlukla takip de etmiyorum. Daha 
ziyade internet kaynaklı alternatif yayınlar, İstanbul Art 
News gibi kapsamlı yayınlarda bu bahsettiğim kenarda 
duran alternatif isimler Türkiye’de eleştiriyi diri tutmaya 
çalışıyorlar.

Bazı isimleri vermek istersek?

Beral Madra çok enerjik ve sürekli yazıyor. Ali Artun, Barış 
Acar, Ahu Antmen, Ali Akay, Bora Gürdaş, Emre Zeytinoğlu, 
Necmi Sönmez, Evrim Altuğ, Derya Yücel, Levent Çalıkoğlu, 
Fırat Arapoğlu, Özgür Uçkan’ı beğenerek okuyorum. 

Eleştiri sermayeye bağımlı olarak işliyor diyebilir miyiz 
bu durumda? Ya da başka deyişle sermayenin eleştirideki 
işlevi nedir?

Eleştiri ve sermayenin birbirini tetikleyebileceği ama 
o oranda da itebileceği durumlar söz konusu olabiliyor. 
Organizasyon eleştirmene diyor ki, ‘bak seni sergi için bir 
ön izlemeye, ardından da yemeğe çağırıyorum, herhalde 
arkasından da bir yazı patlatırsın’. Felsefi anlamda bunun 
‘potlaç / hediye” ama görünürlük kazanmak anlamında 
‘rüşvet’ten ne farkı var? Oysa sanatçı olarak arkanda 
bir kurum ya da bir galerin yoksa bunu yapamazsın. 
Bu olanaktan yoksun olduğu için Türkiye’de boşlukta 
kaybolmuş güme gitmiş bir sürü sergi hatırlıyorum. 
Medyanın da kendi direncini kurmaya çalışan bağımsız 
sanatçılarla bu yüzden ilgilendiğini söyleyemem. Bugün 
para bir şeyi yere göğe sığdıramayacak kadar değerli 
kılabildiği gibi, o şeyi istediği anda yerin dibide de sokabilir. 

Son dönemde Kadıköy'de ki sanatçı atölyelerinde bir 
artış oldu, bu durumu neye bağlıyorsunuz? Gelecekte 
Kadıköy'ün, Beyoğlu'na ve Nişantaşı'na bir alternatif 
olusturabileceğini söyleyebilir miyiz?

Galiba seksene yakın bir sanatçı ve grup atölyelerinden 
bahsediyoruz. Bunlar çok yeni kurulmadılar. Öteden beri 
İstanbul’un Anadolu yakasında yaşayan bir çok sanatçı 
vardı. Yeni kuşaktan buna epeyce eklenenler olunca Kadıköy 
bir sanatçı patlaması yaşadı. Bu durumu Anadolu yakasında 
kiraların Avrupa yakasına kıyasla daha ucuz olmasına ve 
koşulların daha katlanılabilir olmasına bağlıyorum. Anadolu 
yakasının bir alternatif oluşturabileceğini zannetmiyorum. 
İstanbul’un doğası buna el vermiyor. Anadolu yakasında 
yaşayan yüzlerce sanatçı sürekil Avrupa yakasına gider 
gelir ve oradaki sergiler için özel günler ayırır. Ama 
benzer bir durumun oluşması için Anadolu yakasındaki bu 
sanatçı potansiyelini değerlendirebilecek yeterli sergi 
mekanlarının ve merkezlerin kurulması gerekir. 

Desen ve suluboya çalışmalarınızın videolarınızdan daha 
az göründüğünü konuşmuştuk. Peki izleyiciler yakın 
gelecekte Ferhat Özgür’ün bu pek bilinmeyen yönünü 
keşfetme şansını yakalayabilecek mi? Yeni projeleriniz 
nelerdir?

Farklı medyumlarla aynı anda çalışmaya devam ediyorum. 
Yeni projeden kastınız sergi vs ise bunlar sonra gelen 
meseleler. İş üretmek her zaman öncelikli benim için. 
Umarım onları bir gün kapsamlı bir biçimde toplu olarak 
görebiliriz. Zaman diyelim!

We made an interview on his 
watercolor paintings, patterns 
and art with Ferhat Özgür; who 
is internationally famous for his 
photographs and videos, an active 
artist of Turkish contemporary art. 

Contemporary art community knows you through your 
videos, whereas, as we all know, you are of painting origin 
and you do have many pattern and watercolor paintings. 
Why are your videos in the foreground?

Most probably, it is because there haven’t been suitable 
occasions to exhibit my paintings. I cannot afford to 
provide the area to exhibit those works which also 
include the works of last seven-eight years. Naturally, 
as I cannot show those works adequately, the videos and 
photographs are being exhibited predominantly. Besides, I 
rarely organize personal exhibition and I generally involve 
in exhibitions abroad. We have to think that there are 
practical solutions for transportation and exhibition of 
videos and photographs. For instance; in my last personal 
exhibition in Sweden, we would show 6 big dimensioned 
photographs. I made a proposal to institution considering 
the transportation and insurance matter. I would post the 
photographs in CD and they would print them, finally they 
would demolish them at the end of the exhibition. They 
would only be seen during the exhibition. But, please take 
attention, I am only talking about practical solutions. It is 
weird that, to make a video or photograph have higher costs 
than painting, it require budget, however, it is practical in 
terms of the movement and exhibition. Painting does not 
push you in terms of budget. But, when you attempt to send 
a paper or toile with 100x70 cm size abroad, you may face 
many difficulties.  

Ferhat Özgür, ‘aforizmalar’ serisinden, ‘toplum’, 2013, 60x80 cm, kağıt üzerine desen

ANTIMILITARISM IS A
STATEMENT THAT I 
CONSCIOUSLY ADDRESS TO. ON 
ONE HAND, IT FUNCTIONS AS A 
METAPHOR AGAINST VIOLENCE, 
ON THE OTHER HAND, I TAKE 
THIS APPROACH AS A POLITICAL 
RESPONSIBILITY.

In your videos, city, immigration and the relationship 
between these phenomenon and individual are dominant, 
whereas, in your paintings, there is an antimilitarist 
statement. Do you especially choose this?

Antimilitarism is a statement that I consciously address to.
On one hand, it functions as a metaphor against violence, 
on the other hand, I take this approach as a political 
responsibility. Do we suffer from anything else compared 
to militarism? We mustn’t limit militarism as military 
service etc.. Globally, it is the main source of economic, 
cultural, social and political traumas, moreover, it functions 
as macho power for a solution method against those 
problems. This is what we experienced in June resistance 
and “occupy” movement. People rebel for their basic 
rights and freedom and militarism immediately begins to 
function as opposed power. It covers totalitarian stand.

In your pattern works, instead of an open statement 
which the viewer can directly understand, there are 
scenes full of metaphors and which are surreal and 
absurd. How can you base this kind of expressive style? 
How do you associate the city and street themes which 
are the main source of your video and photographs with 
those?
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A performative presentation is dominant in my patterns 
and watercolor paintings. Principally, I act as if I designed 
a scene performance while I paint or deal with watercolor 
paintings. All the absurd and surreal situations can 
be turned to photograph, sculpture or play the role of 
performance. I will also focus on those matters and 
techniques later on. How do I base them?
They emerge through the association of photographs 
from newspapers, magazines and junk dealers, disposals 
and ready foundlings. This answer is also the answer of 
the second part of your question. If I do not go to street, 
I cannot collect the ready foundlings, I cannot reach to 
imagery that I collect here and there. Naturally, the street, 
city, outside always direct me

When we look at the today’s art figurative paintings,  
are surreal or absurd compositions common? If there is, 
what is the reason of this tendency according to you? 

I agree that there is such a kind of tendency in figurative 
paintings. Painters directly deal with portrayal. They wish 
to represent human phenomenon in most apparent status 
apart from abstraction practices. Representation issue 
differs from painter to painter of course, it is difficult to 
generalize the reasons. This representation is a separate 
issue to be analyzed within the range of different 
personalizations from Neo Rauch to Eberhard Havekost, 
from Raqip Shaw to Glenn Brown.

As we started to talk about figurative tendencies, 
according to you, what is the status of figurative 
painting art today? Can we say there is an increase or 
decrease comparing to previous years?

It is wrong to generalize it as decrease or increase. As I 
frequently travel abroad, I see that, painting art navigates in 
a figurative wing. Sometimes, one wishes to see a hard-core 
abstract piece of art. People like to encounter story, clear 
or hidden message, face a phenomenon representation, try 
to uncover the codes, comment, talk to the artwork, make 
a tour and get lost in different swirls. Figurative painting 
seems prevailing through putting those forward clearly. 
Perceiving a good abstract painting requires a conscious 
effort or rather an education. My experiences taught me 
those. You should show an effort to perceive the frequency 
spread out from Cy Twombly or Rothko.

TODAY, CONTEMPORARY 
ART ACTIVITIES BECAME A 
DECORATION FOR YELLOW 
PRESS.

ferhatozgur.com

Ferhat Özgür, ‘el bombası bebeğim benim!’, 2008, 40x30 cm, kağıt üzerine suluboya

Ferhat Özgür, ‘çeşme’, 2012, 100x70 cm, kağıt üzerine desen

I have a question about critics. According your opinion, 
how effective are the critics today? Does the meaning of 
criticism change? As I can see, everybody is following the 
texts which are spoiled from public relations. Is the real 
criticism wanted? As an artist who writes sometimes, do 
you feel lack of this?

Real critics are reduced. I think, real art criticism had 
important loss within the last years in Turkey. From 90’s up 
to the first years of 2000’s, art criticism did not consist of 
ready foundlings based on ready press bulletins. Nowadays, 
talented critics do not find a place for themselves to write 
their articles. Or, those either withdrew or lost their jobs. 
Ahu Antmen quitted Radikal long time ago. So did Beral 
Madra. Moreover, Ayşegül Sönmez’s long interviews in 
this newspaper shortened in order to use more visuals 
etc. Nowadays, contemporary art activities became a 
decoration for yellow press. Thus, criticism left its place 
to press releases which only give information about 
exhibition. With the dogma that nobody have time and 
energy to read detailed analysis, there are many soap 
opera exhibition news all around the newspapers. Is it 
possible for me to not to feel lack of this as an artist? There 
are lots of writers, called as art critics, in press who just are 
fulled up with the food given in VIP organizations within 
exhibition and write about the exhibition in the following 
day. To be honest, it has been a long time that I disengaged 
with the art criticisms in the newspapers, mostly I do 
not follow them up. Rather, internet sourced alternative 
writings, alternative names in the extensive publications 
like İstanbul Art News try to keep criticism alive in Turkey.

Some names?

Beral Madra, very energetic and writes frequently, I like 
Ali Artun, Barış Acar, Ahu Antmen, Ali Akay, Bora Gürdaş, 
Emre Zeytinoğlu, Necmi Sönmez, Evrim Altuğ, Derya Yücel, 
Levent Çalıkoğlu, Fırat Arapoğlu, Özgür Uçkan.  

In this case, can we say that criticism depends on 
capital? Or, in other words, what is the function of capital 
in criticism?

There are cases that the criticism and capital can push 
each other or can trigger each other. Organization tells 
to critics that “I called you for preview, later for a dinner 
for the exhibition, I think you can now write about it”. 
Philosophically, it is a “present” but what is its difference 
from “bribery” in order to be seen? Whereas, as an artist, 
you cannot do this if you do not have a support from an 
institution or gallery. I remember lots of ruined exhibitions 
in Turkey because of not having this opportunity.
I cannot say that the media is interested in free artist that 

try to break the resistance of them. Today, money can 
either glorify something or disgrace the same thing.

Recently, there is an increase in the studios in Kadıköy, 
what is the reason for that? Can we say that Kadıköy 
will be an alternative for Beyoğlu and Nişantaşı in the 
future?

I think we are talking about nearly 80 artists and group 
studios. Those are not new. There were many artists 
living in Anatolian side of Istanbul for a long time. New 
generation is added to this group and there happened an 
artist explosion in Kadıköy. I think it is because the rental 
fees are cheaper than European side and the conditions 
are less sufferable. I do not think that Anatolian side will be 
an alternative. İstanbul’s nature does not allow this. Many 
artists living in Anatolian side always goes to European 
side and they spare special days for the exhibitions there. 
But, in order to create the same environment, enough 
galleries and institutions should be done to evaluate the 
artist potential in Anatolian side.

We mentioned that your pattern and watercolor 
paintings appear less than your videos, well, will the 
viewers have chance to discover Ferhat Özgür’s less 
known aspect in near future? What are your new 
projects?

I continue to work with different mediums at the same 
time. If you mean the new project as exhibition, these are 
the following issues. Producing work is always my priority. 
I hope, we can see all of them broadly in one day. Let’s say 
time! 
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Türkiye ve Çevresinden Güncel Anlatılar
Contemporary Narratives from Turkey and Beyond

KOMŞULAR
NEIGHBOURS

İstanbul Modern, kuruluşunun 
10. yılı kapsamında Komşular - 
Türkiye ve Çevresinden Güncel 
Anlatılar başlıklı yeni sergisiyle, 
Türkiye’nin içinde bulunduğu 
geniş coğrafyadaki güncel sanat 
çalışmalarından kapsamlı bir seçki 
sunuyor.

9 Ocak - 8 Mayıs 2014 tarihleri arasında düzenlenen 
ve sponsorluğunu Eczacıbaşı Topluluğu’nun üstlendiği 
sergi, 17 ülkeden 35 sanatçının yapıtlarıyla Türkiye’nin 
ve çevresindeki bölgenin görsel kültürüne yönelik ortak 
yaklaşımları araştırıyor. Komşular, Türkiye’nin yanı sıra 
birbiriyle tarihi, siyasal ve kültürel bağları olan Balkanlar, 
Kafkasya ve Orta Doğu gibi komşu coğrafyalardan 
günümüz sanatının öncü sanatçılarını ve yapıtlarını bir 
araya getiriyor. Günümüz sanatı ve sanatçılarını sadece 
bölgesel ya da ulusal kimlikler üzerinden tanımlamanın 
geçersizliğinden yola çıkan sergi, sanatçıların bu bölgeye 
özel deneyimlerine çalışmalarında nasıl yer verdiğiyle 
ilgileniyor.

Küratörlüğünü İstanbul Modern’den Çelenk Bafra ve Paolo 
Colombo’nun üstlendiği sergiye bölge sanatının önemli 
uzmanlarından Negar Azimi, Zdenka Badovinac ile Magda 
Guruli danışmanlık yaptı.

Sergiyi Başbakanlık Tanıtma Fonu destekledi. TAV 
Havalimanları Holding’in yanı sıra Polonya’dan Adam 
Mickiewicz Institute, Hollanda’dan Mondriaan Vakfı, 
Irak’tan Ruya Foundation, İsrail Başkonsolosluğu, Slovenya 
Büyükelçiliği, Yunanistan Başkonsolosluğu ve Antalis 
Türkiye katkıda bulundu.

Sergi, günümüz sanat pratiğindeki dilleri, özellikle de anlatı, 
sözlü gelenek ve halk tiyatrosu gibi formları kullanan veya 
onlarla ilişki kuran çalışmalara odaklanıyor. Toplumsal 
etkileşimin merkezinde yer alan bu formlar, kamusal alanda 
bireyin sesini ortaya koyuyor. Komşular, bölgenin toplumsal 
yaşamında karşımıza çıkan gösteri, tiyatro, seyahat ve 
kutlamalar gibi köklü adetlerin görsel sanatlara yavaşça 
nasıl sızdığına ve bu farklılaşmış fakat tarihsel açıdan 
ilişkili bölgede çalışan güncel sanatçıları günümüzde nasıl 
etkilediğine yoğunlaşıyor. Sergi bölge kültür ve sanatında 
öne çıkan hikaye anlatımını ve yolculuğu konu alıyor. Bu iki 
tema pek çok yapıtta iç içe geçerek hareketlilik, göçmenlik, 
göçebelik ve gezginlik, dil, çeviri, kültürel aktarım ve 
benzeri kavramlara dönüşüyor.

Kültür ve medeniyetin en önemli unsurlarından biri 
olan anlatı ya da hikaye anlatımı, insan yaratıcılığının ve 
sanatın her biçiminde görülebiliyor. Komşular sergisinde 
de genellikle çeşitli alanlarda araştırma yapan ve 
üreten sanatçılar, yapıtlarında çoğul anlatı ruhuna ve 
anlatanlara odaklanan “çok sesli bir anlatılar kumpanyası 
ya da orkestrası” sunuyor. Sanatçıların gezgin ve göçebe 
doğasının yapıtlara yansıması ve anlatıların gezici ve yer 
değiştirici özelliğiyle bölge kültür ve toplumlarının genel 
olarak kaderi yolculuklarla çizildiği için yolculuk, serginin 
temalarından biri..

Komşular, bir yandan bölge sanatında belirgin bir biçim 
olan performans ve gösteriye alan açarken, diğer yandan 
akademik sanat çevreleri dışında gelişen karikatür ve halk 
sanatı gibi dalların uzantısına da güncel sanat bağlamında 
yer veriyor. Bölge halkı arasında bir zamanlar gölge oyunu, 
aşık geleneği, meddahlar ve zanaat yoluyla yayılan ve 
aktarılan anlatıların yankısı, bugün görsel sanatlarda hala 
sürüyor.

Komşular sergisi için, bölge kültür ve sanatına dair gösterim, 
performans, panel, söyleşi ve atölye çalışmalarından oluşan 
kapsamlı bir etkinlik programı da hazırlandı. Sergideki 
13 sanatçının çalışmaları asistan küratör Birnur Temel’in 
hazırladığı Tekrarlar mısın? adlı programla ana serginin 
bir bölümü olarak kurgulanan özel bir video odasında yer 
alıyor.

Organized within the scope 
of its tenth year, the Istanbul 
Modernpresents an extensive 
selection of contemporary 
artworks from the vast 
geographical area of which Turkey 
is a part.

Sponsored by the Eczacıbaşı Group, the exhibition will 
be on view between January 9 and May 8, 2014. The 
show examines common approaches to visual culture 
in seventeen contiguous countries through the works 
of thirty-five artists. Neighbours brings together works 
by pioneering contemporary artists from places in 
the Balkans, Caucasia, and the Middle East that share 
historical, political, and cultural ties with Turkey. Rather 
than defining artists according to increasingly artificial 
national identities, the exhibition looks at how these 
practitioners convey local culture and experience in their 
work.

The exhibition is curated by Çelenk Bafra and Paolo 
Colombo from Istanbul Modern, with the assistance of 
regional art experts Negar Azimi, Zdenka Badovinac, and 
Magda Guruli.

Neighbourshas been supported by the Promotion Fund of 
the Prime Ministry and TAV Airports Holding, along with 
the Adam Mickiewicz Institute (Poland), the Mondriaan 

Fund (the Netherlands), the Ruya Foundation (Iraq), the 
Consulate General of Israel, the Embassy of the Republic 
of Slovenia, the Consulate General of Greece, and Antalis 
Turkey.

The exhibition focuses on work relating to or employing the 
vernacular of today’s art practice, particularly narrative, 
oral tradition, and popular theater—forms that lie at the 
heart of social interaction and express individual voices 
within the public arena. Neighbours looks at how deeply 
rooted social customs such as spectacles and celebrations 
have seeped into the visual arts to inform the work of 
contemporary artists from this diversified and historically 
interconnected area. The exhibition addresses the themes 
of storytelling and travel, common denominators in the 
cultures and arts of the region. These two themes are 
invoked in many works, along with the notions of mobility, 
nomadism, migration, and itinerancy and nuances of 
language, translation, and cultural transmission, among 
others.

An essential element of culture and civilization, narrative is 
found in virtually every form of human creativity. The artists 
in the exhibition often research and produce in various 
fields, presenting a “polyphonic company or orchestra of 
narratives” that hones in on a pluralistic narrative spirit. 
The nomadic nature of many of the region’s communities 
is reflected in the artists’ works in narratives characterized 
by mobility and displacement; their cultures and histories 
have been carried along largely through oral and visual 
accounts. Thus the concepts of journey and narrative are 
intrinsically intertwined.

While Neighbours features the formal genres of 
performance and spectacle, it also treats disciplines 
developed outside academic art circles, such as caricature 
and traditional crafts. Today we still see the influence 
in the visual arts of shadow theater, and of a cultural 
tradition that spread among local people via the itinerant 
aşık(traveling bard) and meddah (public storyteller).

An extensive schedule of activities has also been prepared 
alongside Neighbours, including screenings, performances, 
panels, talks, and workshops dedicated to the region’s 
art and culture. Organized by assistant curator Birnur 
Temel, the program “Come Again?” will screen the works of 
thirteen artists in a specially designed video room within 
the main exhibition

istanbulmodern.org

Eteri Chkadua In Black, 2013



january · 2014 · ocakbox ın a box ıdea · magazıne 12

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Haworth Avrupa Sürdürülebilirlik Müdürü

European Sustainability Manager at Haworth, Dipl. Oec., LEED AP ID+C

Bianca Doenicke Avrupa’da, özellikle Almanya ve Birleşik 
Krallık’ta enerji, ofis mobilyaları ve danışmanlık iş alanında 
8 yıldan fazla tecrübesi olan bir kurumsal sorumluluk ve 
sürdürülebilirlik uzmanı. Değer zincirine sürdürülebilir iş 
pratiklerini yerleştirmek ve faydalarını duyurmak işinin kilit 
noktaları. Müşteriler, tüketiciler, yatırımcılar, diğer şirketler, 
sivil toplum örgütleri, hükümet organları ve akademiler gibi 
dış paydaşların yanı sıra çalışanlar ve yöneticiler gibi şirket 
içi paydaşlarla da çalıştı. İktisadi bilimler, ekoloji, pazarlama 
konularındaki akademik geçmişi, Almanya ve İsveç’teki 
çalışmalarından elde ettiği dinamik örgütlerin yönetimi ve 
sürdürülebilir yönetim konusundaki yıllar süren tecrübesi 
sürdürülebilir gelişim ve iş fırsatlarını yönetebilmesini 
sağlamıştır.

Haworth ofis mobilyaları üreten ve iş yeri çözümleri sağlayan 
küresel bir aile şirketidir. Şirket karmaşık mobilya ve iş yeri 
iç mekan seçme, belirleme, planlama ve satın alma sürecinde 
mimarlara, tasarımcılara ve tesis yöneticilerine yardımcı 
olmak için bayilerle çalışır.

Eğer sürdürülebilir olması gerekiyorsa bir ofis hangi 
kriterleri karşılamalıdır?

Temelde, eğer bir şey günümüz neslinin gerekliliklerini gelecek 
nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama ihtimalini tehlikeye 
atmadan karşılayabiliyorsa sürdürülebilirdir. Bu, ekonomik, 
ekolojik ve sosyal kriterlerin sıraya sokulması gerektiği 
anlamına gelir. Bu nedenle, verimlilik, çevresel yeterlilik, 
sosyal kabul edilebilirlik ve sağlık etkileri açısından olumsuz 
etkilerden kaçınan, olumlu etkileri güçlendiren ofisler daha 
sürdürülebilirdir.

Bugünlerde  birçok şirket kendi doğrudan 
sorumluluklarına oldukça büyük vurgu yapıyor. Ancak 
bir şirket ne zaman gerçekten sürdürülebilir olarak 
çalışmaya başlar? Bunun belgelendirme sağlayabiliyor 
olması gerekir mi?

Öncelikle bu sürdürülebilirliği sadece ikinci öneme sahip 
alanlarda değil asıl işte de uygulama meselesi. Bu alandaki 
şeffaflık şirketin performansıyla, kendi beyanlarıyla ve 
sertifikasyon gibi bağımsız üçüncü tarafların onayıyla 
sağlanabilir. Öte yandan, belgelendirme genellikle çok zaman 
alır ve pahalıdır, sonuç olarak bu durumda daha az kaynağın 
performansı geliştirilmeye açık olabilir. Bir belge bilindiği 
ve tanındığı müddetçe karmaşık konuları çabucak iletebilir. 
Yine de, şirketin bir bütün olarak sürdürülebilir biçimde nasıl 
çalışacağını sormaya her zaman değer.

Sürdürülebilir binalar için LEED (Enerji ve Çevre Tasarımı 
Liderliği) gibi belgeler, belgenin gerçekten doğrudan alınmak 
zorunda olmadığı uygulamalar için doğal rehberlik sağlayan 
standartlarca yönetilir.

Haworth, üretim yaklaşımının içine dahil ederek 
sürdürülebilirliği ne kadar temsil ediyor?

Üçüncü kuşak bir aile şirketi olarak, Haworth 1948 yılındaki 
kuruluşundan bu yana dayanıklılık ve gelecekte işe 
yararlıkla ilgileniyor. Konu sürdürülebilirlik olduğunda ürün 
geliştirmeden, tedarikten ve malzemelerin kullanımından, 
üretim ve dağıtımdan ürün hayatı yönetiminin sonu denen ana 
kadar bütün ürün hayat döngüsünde bütünsel bir yaklaşım 
izliyoruz.

Ürünlerimizin yanı sıra, her zaman çalışmanın yeni yollarını 
düşünürken sürdürülebilir bina ve iş alanı tasarımı alanında 
tecrübemizi ve uzmanlığımızı da sunuyoruz.

Yerel ve küresel paydaşlarla çeşitli diyaloglar yoluyla bir 
taraftan kendi gelişimimize devam ediyoruz, diğer yandan da 
sürdürülebilir yaşam anlamına gelen şeyin oluşturulmasına 
etkili biçimde yardımcı oluyoruz. Şu anda olduğu gibi, bu ya 
ofis mobilyaları için bir Avrupa sürdürülebilirlik standardının 
gelişimiyle ya da dünyanın farklı bölgelerinde Yeşil Bina 
Konseyi üyeliklerimizle oluyor.

Son birkaç yılda sürdürülebilir şirketlerin gelişiminde ne 
tür akımlar görüldü?

Eski “tavuk ve yumurta” problem artık şirketlerde o kadar fazla 
yok. Önceden sadece ekonomik olarak başarılı olan şirketler 
ekolojik ve sosyal ekstraları karşılayabiliyordu. Şimdi ise 
bu bütünsel yaklaşımın şirketin uzun dönemdeki başarısını 

İçeriği nedir?

Bir alanı veya binayı etkileme gücü olan herkes bunu yaparak 
başlamalıdır.  Bu daha sonrasında iç tasarımı, mobilyaları ve 
ofis işleyişini içerir.

Yerel toplu taşımaya yakınlık, etkili enerji ve atık yönetimi, 
gün ışığına erişim, iyi iç mekan havalandırma kalitesi, esnek 
ofis mobilyaları ve baskı yapılırken ofis malzemelerinin vb. 
etkili kullanılması, bunların hepsinin oynayacak önemli bir 
rolü vardır. Meselenin özünde içsel etkenler ve sürdürülebilir 
bir ofis oluşturulmasına yardımcı olabilecek ve nihayetinde 
bundan kendisi de yararlanabilecek her bireyin davranışları 
vardır.

Açık alanlar, paylaşılan masalar, ev - ofis  birçok ofis tipi 
var. Sürdürülebilirlik açısından en iyi sonuçları hangisi 
verir?
 
Bir ofisin tasarımı şirket kültürü ve çalışanlar tarafından yerine 
getirilecek görevlerle başlamalıdır. Bir çalışma alanı fonksiyonel 
ve aynı zamanda olabildiğince ekonomik, sağlıklı sosyal olarak 
kabul edilebilir ve çevresel olarak yeterli olmalıdır. Genelde 
en sürdürülebilir ofisler bir kombinasyondan oluşur. Kaynak 
açısından bakıldığında, eğer çalışma alanı ilgililerin tamamına 
uyuyorsa özellikle paylaşılan masalar mantıklı gelse de, sonu 
gelmez masa ve sandalye kişiselleştirmesi gerektirebilir. 
Ev-ofis sadece ofise gelip ofisten gitme kısmından tasarruf 
etmez, aynı zamanda iş-yaşam dengesini de geliştirebilir. Iş 
arkadaşlarıyla iletişimi sağlamak için teknolojik çözümlere 
ihtiyaç duyulabilir. Açık alanlar yer miktarını ve bunun sonucu 
olarak ekonomik ve ekolojik maliyetleri düşürürken bilgi 
alışverişi şansını artırır. Tamamına bakıldığında, iyi organize 
edilmiş paylaşılan çalışma alanları kişilerin alanlara “sahip” 
olmasından daha sürdürülebilir olabilir. 

SUSTAINABILITY

Bianca Doenicke
Bianca.Doenicke@Haworth.com

Sürdürülebilir İş Alanları, Sürdürülebilir İş
Sustainable Workspaces, Sustainable Business
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garanti etmek için tam olarak ihtiyaç duyulan şey olduğuna 
dair bir anlayış var. Şirketler sürdürülebilirlik faktörlerini 
çekirdek süreçlerine ve hizmet kalemlerine giderek daha fazla 
dahil ediyorlar. Bunu yaparak ekolojik ve finansal kaynaklardan 
tasarruf edeceklerini ve böylece dış taleplerin daha iyi 
karşılanıp iş hacminin sağlanacağını biliyorlar. Burada tam bir 
çembere rastlıyoruz: Uygun sürdürülebilirlik yönetimi ile kar 
sağlayabilecek her şirket gelecekte hayatta kalabilirliğine 
tekrar yatırım yapmış olacak. Sürdürülebilir iş alanları, özellikle 
bir işveren olarak şirketin çekiciliğini artırdığı için bunun bir 
parçası.

Bianca Doenicke is a corporate responsibility and 
sustainability professional with over 8 years' experience in 
the energy, office furniture and consulting business in Europe, 
primarily in Germany and the UK. Embedding sustainable 
business practices into the value chain and communicating 
the benefits are key to her job. She has worked with internal 
company stakeholders, such as employees and executives, 
as well as external stakeholders, such as customers, clients, 
investors, other companies, NGOs, governmental bodies and 
academia. Her academic background in economic sciences, 
ecology, marketing and managing dynamic organizations 
gained from studies in Germany and Sweden, combined with 
her several years' professional experience in sustainable 
management, enable her to drive business opportunities and 
sustainable development.

Haworth is a global, family-owned office furniture 
manufacturer and workspace solutions provider. The company 
works with dealers to help architects, designers, and facility 
managers in the complex process of selecting, specifying, 
planning, and purchasing furniture and workspace interiors. 

What criteria should an office meet if it is to be 
considered sustainable?

Essentially something is sustainable if it meets the 
requirements of today's generation without jeopardising the 
possibility of future generations to satisfy their own needs. 
This means that economic, ecological and social criteria have 
to be brought in line. Therefore those offices which avoid 
negative impacts and reinforce positive effects, with regard to 
productivity, environmental compatibility, social acceptability 
and health effects, are more sustainable. 

What does this involve?

Anyone who has the power to influence the site or the building 
should start by doing that. Then, this includes the interior 
design, furnishings and office operations. 

The proximity to local public transport, efficient energy 
and waste management, access to daylight, good indoor air 
quality, flexible office furniture and the efficient use of office 
materials, e.g. when printing, all have an important role to play. 
At the heart of the matter are the intrinsic factors and the 
behaviour of each individual who can help create a sustainable 
office and who ultimately will benefit from it too.

Open spaces, desk sharing, home office – there are many 
types of offices.  Which one gets the best results in terms 
of sustainability?
 
The design of an office should start with the company culture 
and with the tasks to be carried out by the employees. A 
workspace has to be functional and, at the same time, be as 
economical, healthy, socially acceptable and environmentally 
compatible as possible. Often the most sustainable type of 
office results from a combination. From a resource point of 
view, desk sharing makes a lot of sense if the workspace suits 
all those involved - not least when it comes to the table and 
chair settings. The home office doesn't just save travel to and 
from the office, and therefore resources, it can also improve 
work-life balance. Technological solutions may be required to 
allow communication with colleagues. Open spaces increase 
the chances of exchanging information whilst the amount 
of space, and consequently the associated economic and 
ecological costs, can be reduced. In all, well organised sharing 
of workspaces can be more sustainable than people 'owning' 
spaces. 

Nowadays, many companies place great emphasis 
on their own direct responsibility. But when does a 
company really operate sustainably? Should it be able 
to provide certification?

Primarily it's a question of performing sustainability in the 
core business and not just in areas of secondary importance. 
Transparency in this area can be provided through the 
company's performance, through self-declarations, or through 
verification by independent third parties, i.e. certification. 
However, certification is often very time consuming and 
expensive and, as a consequence, fewer resources are then 
available to improve performance. A certificate can quickly 
convey complex issues as long as it is known and recognised. 
However, it is always worthwhile asking just how sustainably 
the company operates as a whole. 

The certificates, e.g. LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) for sustainable buildings are 
governed by standards which provide natural guidelines for 
implementation without the certification actually having to be 
obtained directly. 

To what extent does Haworth exemplify sustainability, 
including in its production approach? 

As a third-generation family company Haworth has been 
concerned with durability and future viability since its 
foundation in 1948. When it comes to sustainability we 
follow a holistic approach across the entire product life 
cycle - from product development, procurement and the 
use of materials, to production and distribution, right up to 
so-called end-of-life management. 

Alongside our products we also offer our experience and 
expertise in the field of sustainable building and workspace 
design whilst always considering new ways to work.  

Through various dialogues with local and global 
stakeholders we continue, on the one hand, with our 
own development, and on the other we actively help to 
create what it means to live sustainably. Whether, as is 
currently the case, this is in the development of a European 
sustainability standard for office furniture, or through our 
membership of Green Building Councils in various regions 
around the world.

What trends have been demonstrated in the last few 
years in the development of sustainable companies? 

The old 'chicken and egg' problem is no longer so firmly 
embedded in many companies. It used to be that only the 
companies that enjoyed economic success were able to 
afford ecological and social extras. Now there's more of an 
understanding that this holistic approach is exactly what's 
needed to secure the company's success in the long term.  

Companies are increasingly integrating sustainability 
aspects into their core processes and their service 
spectrum. They know that by doing this they will be able 
to save ecological and financial resources so that external 
demands can be better met and turnover generated.  This 
is where we come full circle: Any company which can be 
profitable through appropriate sustainability management 
will be able to reinvest in its own future viability. 
Sustainable workplaces are a part of this, not least because 
they increase a company's attractiveness as an employer.
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OFİS OLARAK İSTANBUL

I.  Şehir

Şehirlerin kapsamlı yer ağları geleceğin iş alanlarının 
yaratılmasında çok önemli bir kaynaktır. Melez bir 
çalışma ortamında fiziksel çevre organizasyonun insan 
sermayesinin değerini n gelişmesine yardım ederken sanal 
çevre organizasyonun bilgi ve veri kaynaklarına ev sahipliği 
yapar. Bu bağlamda geleceğin iş yeri, sürdürülebilirlik, 
her yerde ve her zaman bulunan teknoloji, kaynakların 
devamlı yenilenmesi ve daha sınırsız ve homojen bir dünya 
tarafından tanımlanan Yeni Ekonomide rekabete giren her 
şehrin ilgilenmesi gereken bir konudur.

II. Ofis olarak Şehir

Her zaman her yerde bulunan şehre amacı erişimi, refahı, 
hareketliliği ve katılımı artırmak olan mobil, kablosuz 
ve geniş bantlı teknolojilerin kullanılmasıyla ulaşılır. Bu 
esnada iniş merkezleri, iş salonları, kongre merkezleri, 
konferans tesisleri ve uluslar arası buluşma yerleri 
çalışma biçimlerimiz için önemli çevreler olarak popülerlik 
kazanmaktadır. İstanbul gibi  bölgesel ekonominin merkezi,  
uluslar arası olayların aracısı ve kültür/turizm refahının 
vekilharcı olan şehirler için, bu yeni çalışma biçimlerini ve 
organizasyonların dağıtılmış iş güçlerini destekleyecek 
güçlü şehir merkezleri adına olan küresel beklentiler 
,olaylara ev sahipliği yapmak ve iş güçlerini konumlandırmak 
için hangi şehirlerin seçileceğine karar verir.

İş yerimizde birçok kişinin kullandığı bir bilgisayar varken 
ergonomi ve sosyalleşme esas kaygılarımızdı, bir kişinin  
bilgi alt yapısını inşa etmek için kullandığı bir bilgisayar 
varken  “akıllı binalar” bina tasarımında kararları veriyordu,

Bugün, bir kişinin kullandığı birçok bilgisayar varken 
kamusal alan sanal ve fiziksel iş yerlerimizde kullandığımız 
çeşitli ayarlamalara entegre oluyor. 20. yüzyıl ofis 
paradigmasının uç tasarımlarından organizasyonun insan 
kaynaklarını yeniden konumlamak için olan bu ayrılış 
geleneksel olarak bir organizasyonun bireysel olarak sahip 
olunan alanlarıyla veya “gerektiği gibi” temelinde paylaşılan 
çalışma alanlarıyla birlikte sanal iş çevrelerine adanmış 
“ofis” binalarında bulunurdu. Kilit motivasyonlar zaman 
kullanımında daha fazla kontrol sağlamak ve çalışma 
ortamı ile gerekli görevleri eşleştirebilmektir.  Bu dönüşüm 
yüz yüze iletişimi (f2f) düzenleyebilen, değiştirebilen 
veya vurgulayabilen ICT desteğine çok büyük önem 
vermiştir. Aynı zamanda yaşama, çalışma ve hareket etme 
arasındaki sınırları belirsizleştirir. Bu belirsizleştirme, 
alan talebe göre, saatlik, günlük, aylık ya da hizmete bağlı 
olarak satın alındığından yere sahip olmanın önemini 
azaltır ve organizasyonun daha geniş bir şehirli çalışma 
düzenlemesini kullanmasına olanak sağlar.

III. Ofis olarak Şehir İstanbul

Nitelik, fikri mülkiyetin korunması ve acil durum yönetimi 
küresel şehir piyasasında rekabet eden her şehrin temel 
ilkeleridir. İstanbul’un ticaret ve turizm sektörlerinden 
dinamik sinerji oluşturma fırsatı vardır, ancak bu ilkeler 
gözetilmezse şu anda bunların ikisi de gereksiz risk altına 
girer. İstanbul’un hızlı ve planlanmamış büyümesine, sadece 
son zamanlarda uluslar arası standartlara uyum sağlayan 
inşaat standardına ve yerel mevzuatın giderek daha fazla 
zorunlu kılınmasına bakılarak, mevcut binaları yenilemeyi 

IV. Ofis olarak Şehir İstanbul Trendleri
İstanbul için Ofis Trendleri

Yerleşimin bilincinde hesaplama, kent aracıları ve 
etkileşime açık kamusal alan ofis olarak şehrin zeminini 
teşkil eder. Bu yeni araçlar bir kişi-birçok bilgisayar 
paradigmasının fırsatlarını kullanır. Yerleşim farkındalığı 
Coğrafi konumlandırma sistemi (GPS) ve Coğrafi bilgi 
sistemleri (GIS) ile sağlanır. GPS doğru zamanda doğru 
içeriği edinmemizi sağlarken, GIS uzamsal stratejik 
düşünmeyi planlama ve modelleme için vazgeçilmez hale 
gelmiştir. GIS veri ve alanı birbirine bağlar ve hem ayrı hem 
de kümelenmiş yer bilgisine erişmemizi sağlar.

Yerleşim Farkındalığının başka bir önemli boyutu da Kent 
Aracılarıdır. Kent aracıları bir grup veya birey profilini, 
karı, yerleşkeyi, alışkanlıkları ve bilgiye erişimin diğer 
yollarını ifade eder, tercihe göre özelleştirilmiş bilgiyi 
dağıtır veya kişileri birbirine bağlar. Hep birlikte GPS, GIS 
ve Kent Aracıları kamu alanı ile etkileşimin yeni fırsatlarını 
sağlarlar. Türkiye değeri sonradan anlaşılmış ayrıcalıklı bir 
pozisyona sahip olduğu için, yüz yüze iletişim araçlarının 
yeni jenerasyonuna doğrudan atlayabilir. Dahası, yerel 
kültür ve etkileşim bu her yerde bulunan şehir altyapılarının 
kullanımını kendine özgü biçimde şekillendirecek ve 
Kore’de görüldüğü gibi Türk organizasyonlarından uluslar 
arası araştırma ve geliştirme topluluklarına büyük katkılar 
yapılmasını teşvik edecektir.

V. Ofis olarak Şehir İstanbul Trendleri

Karıştır- Çevrimiçi ve Çevrim dışı

Alanı yoğunlaştırmak, tekrarlamayı azaltmak ve ulaşım 
sistemlerimize aşırı yük olan büyümeden vazgeçmek için 
erişilebilir teknolojileri, araçları ve düzenlemeleri ne kadar 
çok kullanırsak Yeni Ekonomide amaçlarımıza ulaşmaya o 
kadar çok yaklaşırız.

Çevrimiçi-Çevrimdışı

Tecrübeyi kişiselleştirme becerisiyle birlikte tecrübe 
İstanbul’un organizasyonları ve kamusal melez çevreleri 
için alan yapımında yeni bir çağı başlatabilir. Aynı zamanda, 
küresel piyasada yer alan her organizasyonun temel 
kaygıları yeni fikirler ve hizmetler üretmek, değişen 
piyasa koşullarıyla veya beceri gereklilikleriyle baş 
etmek, kısıtlı zaman ve kaynakların en etkili kullanımı için 
şehri yeni biçimlerde kullanmak, güvenlik ve modern işin 
gerekliliklerini karşılarken bireylere ihtiyaç duydukları 
desteği vermektir. 

İstanbul bu kilit kaygıları aksatmaktan ziyade geliştirecek 
bir ortam olabilir mi?

Birçok uluslar arası şehir küresel şehir piyasasında yer 
alacak “Dijital Şehirler” planlıyorlar. Ancak İstanbul’un 
kendine özgü topografisi ve şehir coğrafyası şehre 
var olan sekiz merkezi iş bölgesini dağıtılmış bir BT 

amaçlayan şehir doldurma projelerinin vakti gelmiştir 
ve bunlar hayat güvencesinin uluslar arası standartlarını 
karşılayabilir ve bilgi sermayesinin mülkiyet hakkına ait 
olmasını sağlayabilir. İletişim ve örgülenimi geliştirecek 
güçlü bir şehir tesisleri ağı, şehrin –kitlesel veya vadesi 
geçmiş yabancı yatırım dahil- yatırım edinme ve bu yatırımı 
elinde tutma becerisine muazzam değer katacaktır.

Organizasyonlar, Büyüme ve Alan

Mimari, mühendislik, finansal, inşaat ve düzenleme 
sektörlerindeki birçok soyut veya somut etkilerden 
olayı İstanbul’un bina yığını genel olarak yaşlanmakta 
olan binalardan ve yüksek kaliteli ofislerin eksikliğinden 
oluşmaktadır. Mevcut erişilebilir ofis varlıkları mimari 
ve teknik açıdan düşük kalitededir ve bu durum 
sadece yatırımcıların şevkini kırmakla kalmaz, Türk 
organizasyonlarının bilgi sermayesinde gözlemlenen düşük 
verimlilik ölçülerine de bir açıklama getirebilir.

Tesis Kümeleri

Ayrıca, şehirdeki doğaçlama iş yerlerinden ve talep üzerine 
olan ofis alanlarından tamamen faydalanabilmek için 
gereken hizmet ve ulaşım altyapısı da zayıftır.
İnternet Kafeler halen çok azdır (Hava alanı, Taksim-
Beşiktaş, Zincirlikuyu-Şişli, Levent, Maslak, Kozyatağı, 
Altunizade, Kavacık)
Kafe Ofisler son altı ayda Starbucks ve Burger King ile 
artmaktadır.
Akran grubu iletişimini ve organizasyon dışında bağ kurmayı 
sağlayacak Profesyonel kulüpler oluşturulmamıştır.
Otel lobileri şehir çalışma alanı tesislerinin en güçlü 
boyutudur. Kapsamlı olarak kullanılmaktadırlar ve çoğunda 
iş merkezleri ile kablosuz erişim bulunmaktadır.
Sunulan ofisler ve Ziyaret edilen  iş merkezleri özellikle 
beş yıldızlı uluslar arası oteller ve Reguler tarafından 
sunulmaktadır.
Aksi halde şehirde talep karşılığı sağlanabilecek yukarıdaki 
destek tesisleri içselleştirilmiştir.

                    Türkiye     İspanya     Birleşik Krallık      Kore

Hücresel                %40            %91                    %84                   %69
Kullanıcılar  
İnternet                %8             %23                    %42                    %60
Kullanıcıları 
PC              %4                 %19                    %40                   %55

Teknoloji, Araçlar ve Alan

İnternet kullanıcılarının, internet hizmeti sağlayıcılarının 
sayısının, PC sahiplerinin, hücresel kullanıcıların ve telefon 
kullanıcılarının piyasa penetrasyonu için olan küresel 
istatistikler, hızlı biçimde ofis olarak şehre dönülebilecek 
şehirler için ICT penetrasyonunun, alt yapı ve aboneliğin 
köşe taşları olduğunu açıkça göstermiştir. Türkiye’nin ICY 
altyapısı yatırımı %10 ile %20 arasında sabit bir şekilde 
büyürken, güçlü bir telekomünikasyon altyapısı kuran 
şehirler yeni bilgi ekonomisinde yer almak için önemli 
avantaja sahiptir. Bu daha donanımlı şehirler küresel şehir 
piyasasında yatırım ve turizm (konferans verme) çekmek ve 
şehir tecrübesini talep eden iş gücünü doyururken bölgesel 
ekonomik merkezler olarak hareket etmek (buluşma 
noktaları-yaşama noktaları) konusunda daha çekicidir ve 
daha çekici olmaya devam edecektir.

ISTANBUL AS THE OFFICE

Alexis Sanal
alexis@sanalarch.com
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ağına dönüştürecek ve şehri ofis “düğümleri” haline 
getirecek bir alternatif sunuyor. Daha sonra bu düğümler  
etraflarındaki genellikle tarihi ve ilginç anormallikler 
açısından zengin yapıyı çevrimiçi ve çevrim dışı çevreleri 
birbirine karıştırarak ofis ağı olarak şehri üreten destek 
merkezlerinde ve tesislerde kullanabilir.

Eylemler

Her yerde bulunan bir şehir haline gelmesi için İstanbul’a 
dört eylem önerilir, eylemlerin hem kısa hem de uzun 
dönemli sonuçları vardır:
ICT altyapısının  (GPS ve GIS dahil) ICT araç ve cihazlarının 
dağıtımı için geliştirilmiş koşullara güçlü biçimde girmesi. 
Bu doğru bilginin doğru yere ve zamana nasıl eşleştirileceği 
konusunda daha iyi bir anlayış sağlar.

Çevrim dışı: İnşa et, geniş bant penetrasyonunu 2010 
itibariyle %80’e çıkar
Çevrimiçi: Yazılım ve uygulamalarla sağla

Nitelik, güvenlik ve bu fiziksel, melez ve sanal yerler ağına 
erişim İstanbul’un yeni nesil şehir piyasasında uluslar arası 
bir lider olmak konusundaki ciddiyetini ortaya koyacaktır.

Çevrimdışı: Yol işaretli ve Yön bulmalı Kablosuz Parklar, 
Yerleşim Farkındalığı SMS turları
Çevrimiçi: IP Koruması

Servis sağlayıcıları MMS, Blackberry veya Kent 
Aracılarındaki bilgiye erişimi hızlandırmak için katma 
değer hizmetlerinin zengin bir portföyünü oluşturmalıdır. 
Türkiye’nin en büyük sektörü turizmdir ve İstanbul kültüre, 
tarihi, doğal ve dinlenmeyle ilgili olarak ziyaret edilmek 
istenen bir şehirdir. Çıkar grupları arasındaki (belediye, 
turizm ve iş yerleri) bir sinerji konferansları, küresel buluşma 
noktasını ve bölgesel ofis merkezlerini ele geçirmek 
için anlamlı senaryolar üretecektir. Turizm ve çevrimiçi 
erişilebilir çok ortamlı içeriğe ve içerik özelleştirmesine 
sahip belediye yatırım ağı arasındaki bir ortaklık hem 
çevrimiçi hem de çevrimdışı yerlerde kullanılacak eşsiz 
tecrübeler kazandıracaktır. Şehirde talep üzerine güçlü 
tesislerin temelini oluşturmada önemli rol oynayan 
mevcut örgütsel ve ekonomik alt yapı turizm ve eğitimdir. 
Bu hizmet merkezlerinin şehrin mevcut özelliklerine 
bağlanması örgütsel kültür ve toplumu güçlendirir. Bu 
hizmet merkezleri ağı geleneksel oteller modelinden 
ayrılıp bağlı taşıma istasyonlarına/merkezlerine, tarihi 
şehir merkezlerine, kültürel merkezlere ve diğer tesislere  
dönüşebilir.

Çevrimdışı: Sunulan Ofisler/İş Salonları
Çevrim içi: Blackberry, Kent Aracısı MMS hizmetleri

Ofis olarak İstanbul konusunda bir fikir değişimi 
sağlayacak bir dizi küçük, karşılanabilir ve gözle görülür 
proje gösterileri. Proje gösterileri sakinleri, ziyaretçileri ve 
yatırımcıları hayatlarını ve şehirle ilişkilerini geliştirecek 
yeni iletişim yolları bulmaya teşvik etmek için kamuya açık 
ve yarı açık yerlere kurulu-çalışmayı, yaşamayı ve hareket 
etmeyi harmanlar.

Hayal ettiklerimizin keyfini çıkarmak Ofis olarak İstanbul 
için yeni etkileşimler keşfetmek konusunda önemli bir 
başlangıç yeridir. Melez çevreleri nasıl yerleştireceğimize 
dair tehdit içermeyen tecrübeler bize sanal ve fiziksel 
mekanlar birbirine karışırken nasıl etkileşim kuracağımız, 
anlamlı düzenlemeleri nasıl düzenleyip kullanacağımız 
hakkında bilgi verir. Örneğin, şehir hakkındaki bilgimizi 
artırabilir, mekan hakkındaki tecrübemizi zenginleştirebilir, 
şehir çevresini kişiselleştirebilir, fiziksel şehirde 
doğru navigasyon sağlayabilir, sosyalleşme biçimimizi 
dönüştürebilir, zihin paylaşımına erişimimizi artırabilir ve 
dijital ayrışmanın vurgulanmamasını sağlayabilir.

I. The City

Cities’ extensive networks of place are a precarious yet 
precious resource in the realization of future workplaces. 
In the hybrid work environment, the virtual environment 
houses an organization’s knowledge and information 

resources while physical environment fosters the value 
of the organization’s human capital. The future workplace 
in this context is a concern to any city competing in the 
New Economy defined by sustainability, ubiquitous 
technologies, continual renewal of resources, and a world 
more homogeneous and boundary-less.

II. The City as the Office

The ubiquitous city is achieved by the deployment of mobile, 
wireless, broadband technologies whose goal is to increase 
access, wealth, mobility and participation. Meanwhile 
touchdown centers, business lounges, convention centers, 
conferencing facilities and international venues are gaining 
popularity as critical environments for ways we work. For 
cities like Istanbul, a core of a regional economy, solicitors 
of international events and stewards of a cultural/tourism 
wealth, global expectations for robust urban environments 
to support these new ways of working and organizations’
distributed workforces is decisive as to which cities are 
chosen to host events and position workforces.
 
When one computer many persons led our workplace 
ergonomics and socialization were central concerns, 
when one computer one person led building information 
infrastructure ‘intelligent buildings’ drove decisions in 
building design, today when many computers one person 
leads pubic space becomes integral to the variety of 
settings we employ in our virtual and physical workplaces. 
This shift away from the 20th Century office paradigm in 
its extreme proposes to resituate organization’s human 
resources traditionally housed in dedicated ‘office’ 
buildings to an organization’s virtual work environments 
coupled with individually owned spaces or in shared work
environment on an ‘as-needed’ basis. Key motivations are 
to allow more control over the use of time and an ability 
to match the work environment to the tasks required. This 
transformation has given great importance to ICT support 
available to modify, alter or accentuate face to face (f2f)
communication. It also blurs the boundaries of living, 
working and moving. This blurring makes space ownership 
less significant as space is purchased on demand, on an 
hourly, daily or monthly or service oriented basis enabling 
organizations to effectively integrate a wider range of 
urban work settings.

III. The City as the Office Istanbul

Legibility, protection of intellectual property and 
emergency management are foundation principles for 
any city competing in the global city market. Istanbul has 

a great opportunity to build a dynamic synergy from the 
trade and tourism sectors, but currently both are exposed 
to unnecessary risk if these three principles are not 
addressed. Given the rapid unplanned growth of Istanbul, 
the construction standard only recently performing to 
international standards and a growing enforcement of 
local legislations, urban infill projects aimed to replace 
building stock are opportune and can meet international 
standards of life safety and ensure knowledge capital is 
proprietary. A robust network of urba n amenities tofoster 
communication and networking will bring tremendous 
value to the cities ability to obtain and retain investment 
– including the influx of long overdue foreign investment.

Organizations, Growth and Space

Due to many tangible and intangible influences in the 
architectural, engineering, financial, construction and 
regulation sectors Istanbul’s building stock consists mostly 
of aging buildings and a scarcity of high quality office.
The current available office assets to be low in 
architectural and technical quality and not only does this 
paradigm discouraged investors, but may give insight to 
the significantly low productivity measures observed in 
Turkish organization’s knowledge capital.

Amenity Clusters
More over, service and transit infrastructure needed to 
take full advantage of impromptu-workplaces and on-
demand office space in the city is weak: 
Internet Café are still scarce (Airport, Taksim-Besiktas, 
Zincirlikuyu-Sisli,
Levent, Maslak, Kozyatagi, Altunizade, Kavacik),
Café Office is on rise in the past six months with Starbucks 
and Burger King. 
Professional Clubs to foster peer group interaction 
and networking outside the organization have not been 
formalized. 
Hotel Lounges are the most robust dimension of urban 
workplace amenities. They are extensively used and many 
are equipped with business centers and wireless access. 
Serviced offices/Drop-in work centers are offered 
exclusively by five star international hotels and Regus.
Internalized the above support amenities that could 
otherwise be provided on-demand in the city.
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  Turkey Spain UK  Korea

Cellular    40%  91%  84%  69%
Subscribers
Internet   8%  23% 42%  60%
Users  
PC   4%  19%  40%  55%

Technology, Tools and Place 

Global statistics for market penetration of Internet users, 
number of Internet service providers, PC owners, cellular 
subscribers and telephone subscribers per country make it 
clear that ICT penetration, infrastructure and subscription 
is the cornerstone of cities that will be able shift with 
agility to the office as the city. While the ICT infrastructure 
investment of Turkey has grown steadily between 10% and 
20%, countries building upon a robust telecommunication 
infrastructure are significantly in the advantage to 
compete in the new knowledge economy. These better 

equipped cities are and will continue to be more attractive 
in the global city market to draw investment, tourism 
(conferencing) and act as regional economic centers 
(meeting points-living points) while catering to a workforce 
demanding the urban experience.

IV. The City as the Office Istanbul Trends

Location-aware computing, citizen agents and interactive 
public space underpin the city as the office. These new 
tools exploit the opportunities of the one person to many 
computers paradigm. Location-awareness is driven by 
Geographic positioning system (GPS) and Geographic 
information systems (GIS). GPS enables us to get the right 
content at the right time while GIS have become essential 
for planning and modeling spatial strategic thinking. GIS 
correlates data to space and allows us to access both 
discrete and aggregate information of place.

The other critical dimension to Location Awareness are 
Citizen agent’s. Meanwhile, citizen agents articulate a 
group or individual profile, interest, location, habits and 
other attributes to access information, deliver information 
or connect people customized according to preference. 
Together GPS, GIS and citizen agents enable new 
opportunities to interact with the public space. As Turkey 
is in the privileged position of hindsight it can springboard 
directly into the next generation of f2f communication 
tools. Furthermore, local culture and interaction will shape 
unique ways of using the ubiquitous city infrastructures 
encouraging a distinctive contribution to international 
research and development communities from Turkish 
organizations – as seen in Korea. 

V. The City as the Office Istanbul Trends

Blend it – Online and Offline

The more we use the available technologies, tools 
and setting to intensify space, reduce duplication and 
discourage growth that overburdens our
transportation systems the closer we will get to achieving 
our goals in the New Economy.

Offline-Online

This experience coupled with the ability to personalize 
experience can bring a new era of place-making for 
Istanbul’s organizations and public hybrid environments. 
At the same time, key concerns to any organization 
competing in a global market is to create new ideas and 
services, cope with changing market conditions or skill 
requirements, using the city in new ways to make the most 

effective use of limited time or resources, security and to
provide the individual with the support that they needs 
while meeting the demands of modern business. Can 
Istanbul be a medium itself to foster rather than hinder 
these key concerns?

Many international cities plan ‘Digital Cities’ to compete in 
the global city market. Yet Istanbul’s unique topography and 
urban geography give the city a alternative opportunity to 
transform its existing eight central business districts into a 
distributed network of IT enabled city as the office ‘nodes’. 
The nodes can then use the surrounding fabric, often rich 
with historic relevance and interesting anomalies into 
support centers and amenities generating the city as office 
network blending online and offline environments.

Actions

Four actions are suggested for Istanbul to become a 
ubiquitous city, the actions have both short term and 
long term implications: forceful penetration of ICT 
infrastructure (including GPS and GIS) to improved 
conditions for distribution of ICT tools and devices. This 
will allow a better understanding how to match the right 
information to the right place at the right time.

Offline = Build-it make the broadband penetration 80% 
by 2010 
Online = Enable-it with software and applications

The legibility, security and access to this network of 
physical, hybrid and virtual places will reinforce that 
Istanbul is serious about becoming an international leader 
in the ubiquitous city market. 

Offline = Signage and Wayfinding Wireless Parks, 
LocAware SMS Tours
Online = IP Protection

Service providers to create a rich portfolio of value-added 
service to accelerate access to information in MMS, 
Blackberry or Citizen Agents. Turkey’s largest sector is 
tourism and Istanbul is a desirable place to visit culturally, 
historically, naturally and recreationally. A synergy amongst 
the interest groups (municipality, tourism and workplace) 
will render meaningful scenarios to capture conferencing, 
global meeting point and regional office centers. In 
partnership with the tourism and municipal investment 
network available online multi-media content and content 
customization will bring unique experiences to engage 
both online and offline places. Existing organizational and 
economic infrastructure which plays a significant role in 
the underpinning of robust facilities of the city on demand 
is tourism and education. The link of these services centers 
to the city’s existing attributes reinforces organizational 
culture and community. This network of service centers 
would dispense from the traditionally model of hotels to 
linked transportation stations/hub, historic town centers, 
cultural centers and other amenities. 

Offline = Serviced Offices/Business Lounges 
Online = Blackberry, Citizen Agent MMS Services

a series of small, affordable and visible demonstration 
projects to endorse a mind shift to Istanbul as the Office. 
The demonstration projects are set in the public and 
semi-public spaces to encourage residents, visitors 
and investors to find new ways of communications that 
enhance their lives and engagement to the city – blending
working, living and moving. 

Delighting our imaginations is an important place to start 
to explore new interactions moving towards Istanbul as 
Office. Non-threatening experiences of how to engage 
hybrid environments can inform us how interact, modify 
and employ meaningful arrangements when virtual places
and physical place blend. For example, it can enhance our 
knowledge of the city, enrich our experience of place, 
personalize the urban environment, enable precise 
navigation of the physical city, transform the way we
socialize, increase access to mindshare and assure the 
digital divide is not accentuated.
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ERDAL İNCİ

"GIF 25 yılı aşan bir format. Son 
yıllarda internetin hızlanmasıyla 
animasyonun dışında video 
için de uygun bir hal alıyor . Bir 
oynatıcıya ihtiyaç duymadan, 
fotoğraf gibi istediğiniz yere 
yapıştırabileceğiniz bir yapısı var." 

Öncelikle kısaca sizi tanıyabilirmiyiz?

1983 Ankara doğumluyum. Hacettepe üniversitesinde 
resim okudum. Okul yıllarında video ve fotoğrafla 
ilgilenmeye başlamıştım. Mezuniyetten sonra dijital sanat 
gittikçe daha çok ilgimi çekmeye başladı ve ağırlıklı olarak 
kendini tekrar eden 3d animasyonlar yaptım. Daha sonra bu 
animasyonları aynı mantıkta videoda da uygulayabilceğim 
fikriyle video çekmeye başladım. 2009'da İstanbul'a 
yerleştim ve freelance işler yapmaya başladım. Bir yandan 
da sanatsal çalışmalarımı sürdürüyorum. 

Ne zamana dayanıyor gifin tarihi, fotoğraftan ya da 
video’dan farkı nedir?

Yaptığım animasyon ve videolar sonsuz döngüde hareket 
ederler. Biliyorsunuz GIF in yapısı da bu şekilde. GIF 25 
yılı aşan bir format. Son yıllarda internetin hızlanmasıyla 
animasyonun dışında video için de uygun bir hal alıyor . 
Bir oynatıcıya ihtiyaç duymadan, fotoğraf gibi istediğiniz 
yere yapıştırabileceğiniz bir yapısı var.  O yüzden dolaysız 
ve paylaşıma çok müsait. İkisi arasında melez bir format 
diyebilirim.

Gifin en önemli özelliği içinde süreklilik barındırması, 
yani aynı eylemin başlangıcı ve sonu iyi bir şekilde 
birleştirilerek sonsuz bir döngü elde edilmesi, sizi de bu 
mu etkiledi ?

Evet kusursuz döngü (perfect loop)  diye bir tabir var. 
Zamanı düz bir çizgi gibi değilde çember çizen bir eğri gibi 
düşündüğümüzde sonsuz döngüyü elde edersiniz.  Eğer bu 
matematikte işler yapıyorsanız GIF tam olarak ihtiyacınızı 
karşılıyor.

Sizin işlerinizdeki bu sürekli tekrarların metropol  hayatı 
ve iş hayatı rutinliğine de bir gönderme içerdiğini 
söyleyebilir miyiz?

Dış mekanda çektiğim işlerin içeriğine mekanın etkisi büyük.  
Sokakta bir iş yapıyorsanız çağrışımları sosyal hayata 
dair olacaktır. Tabi bende bunu gözeterek kurguluyorum 
işlerimi. Son yaptığım  işlerde bunun sorumluluğunu daha 
çok hissetmeye başladım. Kullanıdğım tekniğin imkanları 
doğrultusunda hareket ediyorum. Bir ressamın form 
ve renklerle ilişkisi neyse benim de zaman ve hareketla 
olan ilişkim odur. Ek olarak bir foğrafçının kompozisyon 
kaygılarını taşıdığıım söylenebilir.

Tumblr gif için çok uygun bir platform, sizin de müthiş bir 
takipçi sayınız var, bunu nasıl başardınız ?

Benim tabirim değil ama GIFlerimin hipnotik olduğunu 
ve garip hisler uyandırdığını söylüyorlar. Sanırım bunu 
kusursuz döngüde olmaları sağlıyor. Aslında 1-2 saniye 
uzunluğunda olan videolar bunlar. Ama sanki daha uzunmuş 
etkisi yaratıyorlar. Geçtiğimiz yıl ThisisColossal , Gizmodo 
, Hifructose, HuffingtonPost  gibi birçok yayında haber 
oldu. Bunun yanında Tumblrın anasayfasında  Tumblr Radar 
adıyla bir iş tanıtıyorlar birkaç saatliğine. 8-10 çalışmam bu 
bölüme çıktı.

FOTOĞRAF İLE VİDEO ARASINDA MELEZ BİR FORMAT; GİF
A HYBRID FORMAT BETWEEN PHOTO AND VIDEO; GIF
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İlgilendiğiniz ve takip ettiğiniz Gif sanatçıları var mı ?

Son zamanlarda Vince McKelvie 'nin işlerine bayılıyorum.

"Günümüzde dijital sanatçıların 
galeri temsiline ihtiyaçları var. 
Fakat bunun zamanla değişeceğini 
düşünüyorum."

İşlerinizi sergileme imkanları bulabildiniz mi, sabit bir 
galeri ile çalışıyor musunuz, ya da böyle birşey düşünüyor 
musunuz ilerisi için?

Evet son iki yıldır çeşitli karma sergilere katıldım. "Hareket 
Örüntüleri" isimli  kişisel sergimi de geçtiğimiz Aralık ayında 
Bauart Gallery'de yaptık.  Bloğumdaki GIFler küçük boyutlu. 
İşleri orijinal boyutlarında sergilerde gösteriyorum. Bu 
anlamda talep oldukça galerilerle çalışmaya devam edeceğim. 
Bloğumda bir Donate butonu var son bir yıldır. Ama toplanan 
para gerçekten çok az! Günümüzde dijital sanatçıların galeri 
temsiline ihtiyaçları var. Fakat bunun zamanla değişeceğini 
düşünüyorum.

Gif dışında ne tür işler yapıyorsunuz, resim bölümü mezunu 
olarak tuvallerden uzaklaştınız mı yoksa halen resim 
yapmaya devam ediyor musunuz?

Resim yapmasam da çizimle bağım hiç kopmadı. Bu çizimleri 
geçen sene sokağa taşıdım Penç adıyla. Bir facebook sayfası 
açmıştım aynı isim ile. Şuanda GIFleri orada paylaşıyorum.

Son olarak ne söylemek istersiniz, insanlar size nasıl 
ulaşabilir ?

erdalinci.tumblr.com GIFlerimi  ve güncel haberleri 
paylaştığım bloğum. 
Facebook için Facebook.com/penc.grafitti 
Videolarım için de Vimeo.com/erdalinci  adreslerinden 
bana ulaşabilirler.

"GIF is a format exceeding 25 years. 
In the recent years with the internet 
getting faster, it becomes suitable 
for video apart from animation. It 
has a structure that you can paste 
wherever you wish without needing 
a player."

First, can you shortly introduce yourself?

I was born in 1983 in Ankara. I was graduated from the 
Painting Department of Hacettepe University. I was 
interested in videos and photos in school years. After 
graduation, digital arts started to attract me more than 
ever and I mainly created 3d animations that repeat 
themselves. Then I started to record videos assuming that 
I could apply these animations in videos with the same 
modeling. I settled in Istanbul in 2009 and I started to make 
freelance Works. I am also continuing to my art Works.

When does the GIF date back to? What is its difference 
from photograph or video?

The animations and videos I create move in an infinite loop. 
You know this is also the structure of a GIF. GIF is a format 
exceeding 25 years. In the recent years with the internet 
getting faster, it becomes suitable for video apart from 
animation. It has a structure that you can paste wherever 
you wish without needing a player. That’s why it is direct 
and very suitable for sharing. I can say it is a hybrid format 
between these two.

The most important characteristic of GIF is that it has 
a continuity in, that is an infinite loop is obtained by 
bringing the beginning and the end of the same action 
together. Did this affect you?

Yes, there is a term called the perfect loop. When you 
consider time not as a straight line but as a circled curve, 
you have an infinite loop. If you perform Works in this 
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mathematics, GIF perfectly meets your needs.
Can we say that these infinite loops in your Works include 
a reference regarding the routine of the metropolis life 
and business life?

The place has a great affect on the Works I take outdoors. 
If you are doing a work in the street, its connotations will be 
about the social life. Of course I build my work considering 
this. I started to feel the responsibility of this more in my 
recent Works. I act in accordance with the opportunities 
of the techniques I use My relationship with time and 
movement is what the relationship of a painter with the 
form and colors is. It can be said that I additionally carry 
the  compositional concerns of a photographer.

Tumblr is a very convenient platform for GIF, and you 
have a magnificient number of followers, how could you 
manage this?

 That’s not my expression but they say my GIFs are hypnotic 
and they awake weird feelings. I guess it is because they 
are in infinite loop. They are actually videos which are 1-2 
seconds long. But they feel as if they were longer. They 
became news in many publications such as ThisisColossal 
, Gizmodo , Hifructose, HuffingtonPost  last year. Besides, 
in the main page of tumblr, they introduce some Works for 
a couple of hours under the name of Tumblr Radar. 8-10 of 
my Works were introduced there.

Are there any GIF artists you are interested in and you 
follow?

I adore Vince McKelvie’s Works recently.

"Today, digital artists need gallery 
representations. But I believe this 
will change in time."
Did you have the opportunity to exhibit your Works? Do 
you work with a certain fixed gallery or do you have plans 
to do sofor the future?

Yes, I participated in various group exhibitions during 
last two years. We made my personal exhibition called 

“Movement Patterns” in Bauart Gallery last December. 
GIFs in my blog are small sized. I show the Works in their 
original sizes in the exhibitions. I will continue to work with 
galleries as long as there is demand in this context. There 
has been a Donate button in my blog for the last 1 year. 
But the Money collected is really few. Today, digital artists 
need gallery representations. But I believe this will change 
in time.

What kind of Works do you make apart from GIF? Did 
you drift away from canvas as a painting department 
graduate or do you continue painting?

I never drifted away from drawing even though I don’t do 
painting. I carried these drawing to streets last year under 
the name of Penç. I opened a facebook page with the same 
name. Right now I share GIDs there.

What would you like to say as a last word? How can 
people reach you?

erdalinci.tumblr.com is my blog where I share my GIFs and 
current news.
They can reach me Facebook.com/penc.grafitti from 
facebook 
Vimeo.com/erdalinci   form videos.
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SADİ TEKİN

ve ajanslarla ürün tasarımı ve illüstrasyon alanlarında 
çalışan Sadi Tekin, Monsters of New York'un yanısıra beyaz 
leblebiden yarattığı Mr. Chickpea serisi ve peçete üzerine 
yaptığı illüstrasyonlar ve kısa hikayelerinden oluşan bir 
kitap üzerinde de çalışmakta.

CENTRAL PARK’TA EVE ÇIKAN 
SEVİMLİ CANAVARLARLA 
TANIŞMAK İSTER MİSİNİZ?
 
Dünyanın merkezi sayılan New York şehri ile ilgili hepinizin 
bildiği birçok şehir efsanesi  var, peki en eğlencelisini 
duymaya ne dersiniz? Gerçeküstü hikayelerin vazgeçilmez 
karakteri canavarlar bu defa New York’ta modern hayatla 
buluşmuş olarak karşımıza çıkıyor. Illüstratör ve Endüstri 
Ürünleri Tasarımcısı Sadi Tekin’e ait Monsters of Newyork 
ailesi ile tanışmaya hazırsanız başlayalım. 

Her şey şişme bir figürle başladı...

Geçtiğimiz sene Christmas'ta New York sokaklarında 
yürürken şişme ve icten ışıklı Noel Baba figurlerini gören 
Sadi Tekin, aynı malzemeyi yılın değişik zamanlarında 
da kullanabileceği bir proje yapmak istedi. Figurlerin 
ışıklı olması sayesinde gece elde edilen etkinin gündüz 
de sağlanabilmesi için New York metrosunda yaşayan, 
sürprizli ve sevimli karakterler; canavarlar tasarladı. ilk 
deneme çizimini Instagram’da  geçen yıl nisan ayında 
paylaşan Sadi Tekin, günluk hayatında çektiği fotoğrafların 
üzerine çizdiği canavarlarla kısa süre içerisinde sosyal 
ağlarda yüksek beğeni ve paylaşım alarak New York’luların 
ve New York'u merak edenlerin ilgisini çekti. 

Amerika’da Mashable, Boing Boing, Design Taxi, Türkiye'de 
de Gazete Vatan gibi önemli sosyal medya ve tasarım haber 
sitelerine haber oldu. 

Şehrin içinden kısa kısa modern hikayeler...

Bizler günlük rutin tempomuzda koştururken başımızı akıllı 
telefonlarımıza gömüp etrafımızdaki güzellikleri zamanla 
görmemeye başlıyoruz. Aslında sanatçı Sadi Tekin, New 
York’lulara günlük güzergahları üzerinde gözlerinden 
kaçan minik detayları çizdiği canavarlarla gösteriyor. Kimi 
zaman esprili bir mesaj, kimi zaman komik bir yüz ifadesiyle 
bizleri güldüren bu canavarlar şehrin bir ruhu olduğunu bize 
hatırlatıyorlar.

Gökkuşağı renkleri, siyah ve beyaz olmak üzere 9 renkten 
oluşan New York’lu canavarlar yakın zamanda bir kitapta 
yepyeni bir hikaye ile bizlerle buluşacak. Sanatçı sonraki 
süreçte interaktif bir mobil uygulama üzerinde çalışmakta. 
Öncesinde canavarlar, Youtube kanallarinda küçük 
animasyonlarıyla şehirdeki enerjik ruhu bize yansıtmaya 
devam ediyorlar.
 
İllüstrasyon dünyasına taşınınca Central Park’ta eve 
çıkan bu sempatik canavarlari görmek çok zor değil; belki 
yatağınızın altından, kim bilir belki bir gün sizin şehrinizden 
de çıkarlar…

 Sanatçı Hakkında:
 
İllüstratör ve Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Sadi Tekin 1976 
Ankara doğdu. İzmir’de büyüdü ve uzun sure İstanbul’da 
çalıştı. Şu an New York’ta Amerika ve Türkiye'deki şirket 

MASAL SEVMEYEN YETİŞKİNLERİN DİKKATİNE 
TO THE ATTENTION OF ADULTS WHO DO NOT CARE FOR TALES

Zeynep Gabralı
zeynepgabrali@gmail.com 
twitter : @zeynepgabrali

İLETİŞİM: 
 
saditekin@gmail.com   
instagram: @monstersofnewyork   
facebook : monstersofnewyork 
twitter: @saditekin
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DO YOU WANT TO MEET THE 
CUTE MONSTERS WHO MOVED 
TO A FLAT IN CENTRAL PARK?
 
Many widely known urban legends exist about New York 
presumed to be the center of the world. Do you want to 
hear the funniest one? Indispensable monster characters 
of surrealistic stories confront us this time at New York 
in modern life.  If you are ready to meet illustrator and 
industrial designer Sadi Tekin’s  Monsters of Newyork 
family, let us begin. 

It all began with an inflated figure..

Having seen inflated and internally lit Santa Claus figures 
in New York streets during the last Christmas, Sadi Tekin 
conceived a year round usable project which would utilze 
the same materials. To capture the night effect of lit figures 
during daytime he designed surprising and cute figures, 
monsters resident in New York subway.  Sadi Tekin shared 
his initial sketches at Instagram in April of last year and 
in a short time became popular among New Yorkers and 
New York lovers in social media with his monsters drawn 
on photographs taken in his daily life.  It became news in 
Mashable, Boing Boing,Design Taxi in the USA and at social 
media such as Gazete Vatan and design news web sites in 
Turkey. 

Short modern stories from within the city...

While we are engaged in the routine rat-race of our daily 
lives we bury our heads in smart phones and in time we 
become blind to beauty which surrounds us. In reality what 
the artist, Sadi Tekin does is to highlight with monsters 
drawn the little details which go unnoticed by New Yorkers’ 
daily enroute.  These monsters who make us smile on 
occasion with a witty message and sometimes with a funny 
face remind us that the city has a soul. 

The artist is giving us messages from the 
city with cute monsters...

New York monsters conjured from 9 colors including the 
rainbow, black and white will soon meet us in a book with 
a new story. Artist is working on a future interactive mobile 
application while the monsters reflect to us the dynamic 
spirit  of the city with small animations in the Youtube 
channels. 

It is not difficult to see these sympathetic monsters who 
have taken residence at the Central Park after moving to 
the world of illustration. Perhaps hidden under your bed, or 
who knows, may be in your city one day.…

About the Artist

Illustrator and industrial designer Sadi Tekin was born in 
1976 at Ankara. Grew up in İzmir and worked in Istanbul.  
Currently in New York, Sadi Tekin works with companies 
and agencies in USA and Turkey.  In addition to Monsters 
of New York, he is working on his Mr. Chickpea series based 
on white roasted chickpeas, illustrations on serviettes and 
a book of short stories. 

CONTACT

saditekin@gmail.com  
instagram: @monstersofnewyork  
facebook/monstersofnewyork 
twitter: @saditekin 
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GÜNGÖR DENİZAŞAN

GÜZEL VE ZARİF BİR 
HANIMEFENDİ  GÖRDÜ, 
KOLEKSİYONER  OLDU…
Bir cümle ile yada kısaca anlatılması pek mümkün olmayan 
kıymetli bir insanla birlikteyiz…

Adı;  Güngör Denizaşan…

Yaklaşık 50 yıldır gazetecilik yapıyor. Meslek hayatı 
boyunca;  Türk Haberler Ajansı, Son Saat, Gece Postası 
ve Akşam gazetelerinde toplam 15 yıl çalışmış. 47 yıldır 
yayıncılık yapıyor. 

Şimdilerde  gazeteciliğini hala sürdürmekte. Hem Gazette 
13, hem de Habertürk Gazetesinin Pazar ekinde bulunan 
nostalji köşesinde, “Babıtelli Merkez Valisi- Mizahi nostalji” 
adıyla yazıyor.

Hayata hep mizahi ve eğlenceli bir pencereden bakan 
değerli dostum  Denizaşan’ı  Habertürk köşesinden takip 
etmenizi öneririm. Yaptığı nostaljik ve eğlenceli haberleri 
okurken yüzünüzden tebessüm eksik olmayacaktır. 

Ayrıca, sadece abonelere dağıtılan ve 47 yıldır yayımlanan 
'Gazette 13 İnternational' adlı gazetenin de sahibi… Nerede 
bir klasik müzik konseri,  nerede bir bale gösterisi, nerede 
bir opera  temsili, kısaca nerede kültür ve sanata dair bir 
etkinlik  varsa, yurt içi ya da yurt dışı hiç farketmez… 
Viyana’ daki  konser salonlarından, Cannes Film Festivaline 
kadar, çantasında taşıdığı fotoğraf makinesiyle sevgili 
dostum, Güngör Denizaşan oradadır… 

Türkiye’de ve Avrupa’da klasik müzik, opera ve bale 
dinletileri ve gösterilerini neredeyse hiç kaçırmıyor ve tam 
54 yıldır "opera dürbünü" biriktiriyor. Avrupalı antikacıları 
bile şaşırtan Denizaşan, koleksiyonu ile Avrupa basınında 
da yer almış…

Güngör Denizaşan’ın  evindeki “Opera Dürbünleri  
Koleksiyonu” nda   yüzyıl önce üretilmiş  parçalar bile var. 
Denizaşan gülerek  ‘‘Ben röntgenci değil, koleksiyoncuyum’’ 
diyor.

İstanbul Belediyesi Tepebaşı Konservatuvarından 
mezun  olması bu ilgisinin nedeni gibi görünse de, 
Aslında koleksiyonun başlangıcına vesile olan zarif  bir 
İtalyan kadın.  Foto muhabiri olarak çalıştığı 1960 yılında 
Milano'da  “Teatro alla Scala” da bir opera temsili izlemeye  
giden Denizaşan, seyirciler arasında dürbün kullanan güzel 
bir kadın görür;

Sevgili Güngör bey,  sahiden bir kadınla mı başladı bu 
merak?

Evet, kesinlikle öyle başladı…"Milano’ya gittiğimde 
Scala’da bir temsil izleyebilmek için hayli uğraş vermiştim. 
Temsil başladığında,  birkaç sıra önümde elindeki dürbünle 
temsili  izleyen yaşlıca bir  hanımefendi  vardı. Ve, o zarif 
dürbün   o hanım efendinin elinde  öyle estetik  duruyordu  
ki…  benzerini nereden alabileceğimi sordum. Bana 
önce  çok eski ve antika olduğunu, sonra belki antika 

pazarlarında bulabileceğimi söyledi.  Cebimde çok az para 
vardı.  Paranın çoğunu verip bir dürbün satın aldım. Sonraki 
bir  Berlin ziyaretim sırasında başka bir dürbün ilgimi çekti. 
Onu da satın aldım. Bir süre sonra gittiğim bütün ülkelerde 
gördüğüm bütün dürbünler ilgimi çekmeye başladı! 

Kaç yıldır biriktiriyorsunuz?

Tam 54 senedir biriktiriyorum.

İşte bu zarif hanımefendi  87 parçadan oluşan koleksiyonun 
oluşmasına vesile olmuş:

Denizaşan, Türkiye'deki antikacılarda da opera dürbünü 
bulmuş.  Ancak dürbünlerin çoğunu Londra'daki bir 
antikacıdan satın almış. Koleksiyonundaki en önemli 
parçaysa 1895 yılında Osmanlı Sarayı'ndaki opera 
gösterileri için üretilen dürbün. Güngör Denizaşan gördüğü 
İtalyan güzeli hanımefendiden sonra, ilk opera dürbününü 
1960 yılında bir antikacıdan 65 liraya almış.

Oldukça pahalı bir koleksiyon, ciddi paralar ödemiş 
olmalısınız? 

“O yıllarda maaşım 200 liraydı. Bunun üçte birine yakınını 
dürbüne yatırdım. Operaya olan merakım nedeniyle, 
dünyanın birçok ülkesinde opera izledim. Her gittiğim 
yerden dürbün almayı alışkanlık haline getirdim. O gün 
bugündür bu alışkanlığımı sürdürüyorum. Şimdi hatırı 
sayılır bir koleksiyoncu oldum. 

Peki bu dürbünleri nerede tutuyorsunuz?

Bütün dürbünleri salondaki özel dolaplarda sergiliyorum. 
Her hafta da tek tek çıkarıp tozlarını alıyorum.’

Denizaşan'ın koleksiyonundaki opera dürbünleri arasında 
1845 yılında üretilen modeller bile var.

Koleksiyonunuzun bir benzerine rastladınız mı?

 ‘‘Dünyada böyle koleksiyon olduğunu hiç zannetmiyorum’’
 ‘‘Kim bilir, belki de ben bu konuda tekim. Antikacı dostlarım 
'onları iyi paraya satarız' diyor. Oysa benim için onların 
hiçbir maddi değeri yok.  Benim çocuklarım gibiler.
Hiç insan çocuklarını satar mı?  Bu dürbünlere zarar gelmesin 
diye operaya giderken bile yanımda götürmüyorum.’’

Peki bu çok özel koleksiyonu paylaşmak niyetinde 
misiniz?  

Dürbünlerin sayısını daha da fazlalaştırıp ileriki yıllarda bir 
müzeye hibe etmeyi düşünüyorum.

Denizaşan, koleksiyonun genişlemesi için, ellerindeki 
dürbünleri vermek isteyen kişilerden, bunları alacağını 
söylüyor.  Ancak ücretsiz olarak!

Diğer taraftan, koleksiyonu kadar değerli uğraşı Gazette 
13 den söz etmek istiyorum…

Bugün Gazette 13’ adıyla çıkardığı gazetesinin ilk yıllarda  
adı “Uluslararası Sosyete 13” aylık mecmuası olmuş. 
Kendi ifadesine göre; “Dünyanın her ülkesinde,  meraklısı  
var.  Hem de öyle ki, gazete yolda kaybolsa, Kanada’dan 
telefon ediliyor, ’Abonem bittiyse, iki yıllığını banka 
hesabınıza  ücretini yatırayım’ diyenler bile var”. Onlara 
gülüyorum tabii. Çünkü Gazette 13 para karşılığı satılan bir 
yayın değil. 

Ayda bir, 3 bin adet basıp yayınlanan gazetesinin 1500’ün 
üstünde abonesi var, her abonesi, gazetesini merakla 
bekliyor, İstanbul dağıtımını ise bizzat kendisi yapıyor, 
bir kısmını da toplantıların gediklisi olarak kulüplerin 
yemeklerinde;  toplantı ve iş yerlerinde olanlara teslim 
ederken, masanın da en muteber ismi oluyormuş.  “Bu 
benim Dürbün Koleksiyonumda olduğu gibi, bir başka  
hobim,” diyor Göngör  Denizaşan, sonra devam ediyor: 

Perihan Yücel
perihan.yucel@denizbank.com

"BEN RÖNTGENCİ DEĞİL, KOLEKSİYONCUYUM"
"I AM A COLLECTIONIST, NOT A PEEPING TOM’’
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SAW A BEATIFUL AND 
DELICATE LADY... BECAME A 
COLLECTIONER…
We are with a invaluable individual who can not be summed 
in a sentence or described briefly…

His name is,  Güngör Denizaşan…

A journalist for nearly 50 years. During his career he 
worked a total of 15 years  at Turkish News Agency, The 
Last Hour, Night Press and Evening Gazette.  For 47 years 
he has been a publisher.  

Nowadays he still continues journalism. Both in Gazette 13 
and Nostalgy corner of Habertürk Gazette’s Sunday issue 
he writes under the heading of “Babıtelli Merkez Valisi- 
Mizahi nostalji”
I advise you to follow my good friend Denizaşan who 
always views life from a vista of humour and fun in his 
Habertürk corner.  Smiles won’t leave you as you read his 
nostalgic and fun news. 

Additionally, he is the owner of subscribers only  'Gazette 
13 İnternational'  in its 47th year. With his camera in his 
bag, my dear friend Güngör Denizaşan is there whenever 
a classical concert, ballet performance, an opera,  in short 
wherever there is a cultural and art activity, regardless 
of its location, from Vienna to Cannes Film Festival, he is 
there. He hardly ever misses arts events whether in Turkiye 
or Europe…

And, for 54 years he has been collecting “opera binoculars".  
The Denizaşan Collection which amases even European 
antique dealers has been mentioned in the European 
press.. 

There are hundred year old pieces in Güngör Denizaşan’s 
“Opera Binoculars  Collection” at his residence. 
Denizaşan chuckles and says  ‘‘I am a collectionist, not a 
peeping tom’’.

His graduation from İstanbul MunicipalityTepebaşı 
Conservatory may seem like the reason for his interest, 
but in fact the cause of beginning a collection is a delicate 
and beautiful Italian lady. 

At Milano while a photo journalist in 1960, Denizaşan goes 
to an opera  at “Teatro alla Scala” and sees among the 
spectators an attractive woman using binocular.  
Dear  Güngör, did this interest really begin with a woman?

Yes, absolutely...  When I arrived in Milano I struggled much 
to see a perfomance at the Scala.  Finally at a performance 
there was an older lady with a binocular few rows ahead 
of me.. and that delicate binocular was so aesthetic in the 
hands of that lady...  I asked where a similar one could be 
obtained.. 

She first told me it was very old and mentioned  might be 
found perhaps in antique shops.  I had very little money.  I 
spent most of it and purchased a binocular. Then once 
while in Berlin another piece drew my attention. I bought 
that one too.. Then binoculars in every country I visitied got 
my interest!  

For how many years you have been collecting?

Exactly for 54 years. 

That delicate lady was the reason for 87 piece collection.
Denizaşan has also found opera binoculars in antique 
shops in Turkiye.  But most have come from a dealer in 
London.  The most important piece in the collection is a 
binocular manufactured for 1895 opera performances at 
the Ottoman Palace. Güngör Denizaşan’s first binocular 
was purchased for  65TL in 1960 after having seen that 

Italian beauty. 

It is a fairly expensive collection, you must have made 
serious investment? 

In those years my salary was 200TL/month. I invested one 
third of it to that binocular.  Because of my interest in opera 
I saw performances in many countries.  I made  a habit of 
buying binoculars wherever I was.  It  has been going on 
eversince.. Now I am considered a serious collector. 

Where do you keep these binoculars?

“ I display the binoculars in special enclosures in my living 
room.  Each week one by one I clean them.’’

In Denizaşan's collection there are models dating back to 
1845.

Have you ever encountered a similar collection?

 I suspect there might not be another similar collection in 
the World. Who knows, I might be the only one in this area. 
My antique dealer friends claim that it could be sold for 
‘good money’.  But they are not of any material value for 

me.  They are like my children. Can one sell his children?  
Thinking a harm might come, I don’t take them not even to 
operas! ’

Do you intend to share this very special collection?  

After further increasing their numbers, I am considering to 
donate them to a museum in the future.’

Denizaşan says he will accept old opera binoculars for the 
expansion of collection. But, as donations free of charge!

I also wish to touch upon another effort just as valuable 
as the collection ... Gazette 13…

The initial name of today’s  Gazette 13 was monthly journal 
“International Society  13” in the beginning. 

He explains:  “There are members from all around the 
World.. if it were get lost in mail a call from Canada will 
come with an offer of two years subscription renewal  paid 
in advance.. This ofcourse makes me smile.. Gazzette 13 is 
a publication free of charge.. “ 

Three thousand copies published and distributed once 
monthly has 1500 subscribers..  Each member await their 
copy eagerly.  He personally distributes them in Istanbul 
and a portion is hand delivered at club dinners, meetings 
and businesses where he is popular and most welcome.. 
“This is another hobby of mine like the binocular collection” 
says Göngör  Denizaşan and continues: 
“At this age I no longer have ambitions of money.  I do 
have a home but I stay there very rarely. I have a specially 
prepared room wherever I go, I am the lead guest at each 
club.. But this is due to my dialogue with the people.. I do 
have a world perspective and no other person managed to 
operate a journal without disruptions for 50 years.  That 
record is mine... “

Who reads the Gazette 13 International?
 
Our beloved journalist friends, company owners, those 
in the news... We print it once a month and somehow 
it reaches the addresses. We give it to anyone who so 
desires.. My job is my hobby.. I don’t have the problem of 
earning riches.. I possess a different world view: one should 
only work for necessary money.. 

I experience happiness through causing happiness for 
others. No one carried on the same publication such as this 
one as long as I have.. It will live on if I am alive.. if dead, I 
couldn’t care less! 

Güngör Denizaşan’s social circle is wide and involves 
wealthy people... He gets whatever ads required and the 
gazzette survives with no disruptions...

I thank my invaluable friend Güngör Denizaşan on behalf 
of the  Box in a Box Idea  followers...
I wish many years to the “ “Babıtelli Merkez Valisi” . 

“Bu yaşımdan sonra, para kazanmak hırsım yok. Kendi 
adıma evim var ama evimde çok az kalıyorum. Her gittiğim 
yerde bana özel oda hazırlanıyor, her kulüpte baş davetli 
oluyorum. Ama bütün bunlar, çok iyi diyalogum sayesinde 
oluyor. Kendime göre dünya görüşüm var ve bu güne kadar 
hiçbir şahıs, 50 yıla yakın, aksatmadan bir dergi sahibi 
olamadı. Bu rekor benim…

Gazette 13 International’ı kimler okuyor?
 
Sevdiğimiz gazeteci dostlarımız, şirket sahipleri, 
haberlerde adı geçenler... ayda bir  basıyoruz. Bir şekilde 
yerine gidiyor. İsteyen herkese veriyoruz. İşim benim hobim. 
Bundan para kazanmak gibi bir derdim de yok. Değişik 
bir dünya görüşüm var; her zaman yeteri kadar para için 
çalışacaksın. Mutlu ederek mutluluğu yaşıyorum ben. Ben 
Babıali’de rekora gidiyorum. Bugüne kadar bir yayını 47 yıl 
aynı kişi hiç çıkaramadı. Ben yaşarsam yaşar, yaşamazsam 
zaten umurumda değil.

Güngör Denizaşan’ın çevresi büyük ve varlıklı kişiler... 
gazetesi için İstediği ilanı alabiliyor, gazetesini de böyle 
aksaksız yürütüyor.

Değerli dostum Güngör Denizaşan’a  Box in a Box İdea  
takipçileri adına teşekkür ediyorum… “Babıtelli Merkez 
Valisi’ni daha nice yıllar diliyorum.
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FERİT ODMAN

"ÇOK KÜÇÜK YAŞLARDA 
BİLE ELLERİM HİÇ 
DURMUYORDU, 
ÇATALLAR BIÇAKLAR 
HEP BARDAKLARIN 
ÜSTÜNDE"
Müziğe nasıl başladınız?

Çok küçük yaşlarda bile ellerim hiç durmuyordu, çatallar 
bıçaklar hep bardakların üstünde.  Ailemin yönlendirmesiyle 
11 yaşında başladım müziğe. Ailemde müzisyen yok fakat 
sanata ve müziğe hep ilgili ve destekleyen bir aile. Bir ablam 
ressam, diğer ablam kimya mühendisidir mesela. Herkes 
kendi istediği dala yönelmiş. Çok şükür böyle bir ailede 
dünyaya gelmişim. Bir müzisyen için şans  tabi ki. Babamın 
plak koleksiyonu vardı, evde sürekli  caz plakları çalardı. 
Benim için güzel müzik buydu zaten.  Bursa’da ortaokul ve 
lise boyunca okul orkestrasındaydım. İstanbul’a liselerarası 
müzik yarışmalarına gelirdik. Bunlara hazırlanırken 13-
14 yaşında “kesin müzisyen olurum” diye düşünüyordum 
artık. Esas dönüm noktası  17 yaşında AFS öğrenci değişim 
programıyla İsveç’e gitmemle oldu. Orada küçücük bir 
kasabada inanılmaz bir müzik bölümünde okudum. 
Gittiğimde “hangi davul markasını kullanmak istersin” gibi 
sorularla beni karşılayıp, stüdyo verdiler. Bütün senem 
orada müzikle dolu dolu geçti. Orada hocalarla konserlerde 
çaldım, okulun “big band”ine seçildim, aynı zamanda 
hocaların yer aldığı İsveç askeri bandosundaydım. Bütün 
hayatım ve hevesim davuldu. Bir süre sonra hocalarım 
“Ferit sen başka bir şeye yönelmemelisin, sen müzisyen 
olmalısın”dediler.  Orada kesin kararımı vermiştim; “ ben 
bu işle hayatımı sürdüreceğim” diye. İsveç’ten döndüğüm 
sene Bilgi Üniversitesi caz bölümünde Can Kozlu, Cengiz 
Baysal,  Amerika’dan Donovan Mixon ve Ricky Ford gibi 
çok değerli hocalar vardı. Oranın bursu için başvurdum, 
kazandım ve bölüme ikinci olarak girdim, dört sene sonra da 
bölüm ikincisi olarak mezun oldum. Hep iyi bir öğrenciydim. 
Okurken bir yandan Q Jazz Bar ve Nardis Caz Kulübü’nde 
çalıyordum. Gündüz okul, akşam sahne şeklinde geçti o 
yıllar. Nardis’in bizim jenerasyona katkısı çok büyüktür bu 
arada. Okulda öğrendiklerimizi orada uyguluyorduk. Bu 
süreçte hocam Cengiz Baysal gidemediği konserlere beni 
göndermeye başladı ve  bu sayede Önder Focan, Kerem 
Görsev gibi Türkiye’deki neredeyse bütün önemli caz 
sanatçılarıyla çalmaya başladım. 2006 itibariyle Kerem 
Görsev’le sürekli çalmaya devam ettik. Bu sürelerde içimde 
hep New York aşkı vardı. 2004 yılında bütün paramı biriktirip 
bir aylığına School for Improvisational  Music  Workshop’u 
için Amerika’ya gittim. Bu bir ayda tamamiyle aşık oldum 
New York’a. Cazın kalbi orası. Bütün idollerimle tanışma ve 
çalma şansım oldu. Geri döndüğümde hemen Amerika’ya 
dönmek için Fulbright bursuna başvurdum ve tam burs 
kazandım. New Jersey’de William Paterson University ‘ye 
gittim. Hocaları en iyilerden oluşan bir okuldu. Mulgrew 
Miller’ın başında olduğu bölümde eğitim aldım. Hayatımın 
en güzel iki senesiydi. (Malesef 2013 Mayıs ayında 
kaybettiğimiz, en saygı duyduğum piyanistlerdendir.) Hem 
akademik anlamda hem de gerçek anlamıyla New York’u 

Türkiye’de cazı ve caz dinleyicisini nasıl görüyorsunuz?

Türkiye’de caz demek İstanbul’da caz demek sayılır 
maalesef. Henüz o noktaya gelemedik . İstanbul artık bütün 
sanatçıların gelip konser verdiği  bir şehir. Takip ettiğiniz 
zaman bütün sene dolu dolu caz dinleyebilirsiniz. Bunun 
dışında diğer şehirlerde dinleyiciler yapılan festivaller 
süresince caza doyuyor, sonra bir sonraki seneye kadar pek 
dinleyemiyorlar. Antalya, Ankara, Bursa gibi şehirlerde caz 
senede bir kere esiyor diyebiliriz. Gözlemlediğim şey İzmir 
izleyicisi inanılmaz bilinçli ve severek dinleyen bir izleyici. 
Her konserimizden inanılmaz mutlu ayrılıyoruz.

Caz eğitimi nasıl Türkiye’de?

Üzücü olan şu ki tek caz performans bölümü olan 
Bilgi Üniversitesi’nin bu bölümü kapandı.  Bahçeşehir 
Üniversitesi’nde benim de davul dersleri verdiğim sertifika 
programı var. Fakat Türkiye’de caz performans için dört 
senelik bir okul lazım, en büyük eksiğimiz bu. 

Günlük rutininiz nasıl?

Çok yoğun bir tempom var. Sabah 11 deki Trt Bigband’in 
provasıyla başlıyor günüm. Trt  Bigband ile  ayda 1 konser, 
haftada 3 prova ve 1 kayıt var. Birçok grupla çalıyorum. O 
gün konser varsa prova, sound check ve konser şeklinde 
gidiyor.  Esas grup Kerem Görsev trio ve projeleri olmakla 
birlikte kendi quintetimle konserler veriyorum. Türkiye’yi 
ve dünyayı geziyoruz. Geçtiğimiz ay 21 konser verdim. Çok 
keyifli, hem konser verip hem güzel yerler görüyorum. Güzel 
yemekler yemeyi, güzel yerler görmeyi seviyorum. Spor 
derseniz Bursa’da çocukluğunu geçirmiş biri olarak kayak 
yapmayı çok seviyorum, lisanslı kayakçıyım. Adrenalin 
seven bir insanım, kayakta da hızlı gitmekten keyif 
alıyorum. Ama spor bir müzisyenin dikkatli olması gereken 
bir konu tabi. Bunların dışında hayatımdaki büyük yenilik; 
geçen yaz evlendim. Bir anda karşıma hayatımın kadını çıktı 
ve aşık oldum.  Bodrum’da, cazcı arkadaşlarımın müzikleri 
eşliğinde evlendik. 

Tasarımla ilgilenir misiniz?

Tasarımcı olarak Erdem Akan’ın tasarımlarını çok 
beğeniyorum. Eşimle evimizi yaparken mobilya tasarımıyla 
da çok ilgilendik. Biz basit ve sade şeyleri seviyoruz. Tardu 

yaşadım. 2008’de biten bu serüvenin sonlarında tezimi 
yazarken ilk albümüm Nommo’yu kaydettim. Albümümün 
yapımcısı aynı zamanda hocam olan Bill Goodwin, kayıt 
yaptığım sanatçılarsa Grammy ödüllü, Cd’lerini dinlediğim 
insanlardı. Hayal gibi bir şeydi benim için. 26 yaşında, 
döndüğümden bir ay sonra askere gittim ve kendimi bir 
anda armoni mızıkasında çalarken buldum. Küçük bir kültür 
şoku oldu tabi. Hatta gitmeden bir gün önce ve çıktıktan 
bir gün sonra Kerem Görsev’le konserde çaldık. İstanbul’a 
döner dönmez Galata’da Nardis Caz Kulübü’ne kırk adım 
uzaklıkta olan bir ev tuttum. Galata’nın dokusu, tüneldeki 
müzik dükkanları, konserler, müzik için mükkemmel bir yer  
Galata. New York’taki West Village hayatı gibi yaşamaya 
devam ettim İstanbul’u. 2010 senesinde ikinci albüm için 
tekrar Amerika’ya döndüm ve 2011 Aralık ayında çıkan 
albümü özellikle plak olarak da çıkardım. 16 yaşındayken 
kaybettiğim babamın çok hoşuna giderdi herhalde. Bu 
albüm Downbeat  Jazz Magazine’de dört yıldız aldı. 
Türkiye’den bir sanatçıya ilk defa verildi, bu açıdan benim 
için önemliydi. Kendi quintetimle konserler veriyorum. 
Geçtiğimiz yıl North Sea Jazz Festivali’nde çaldık ve 
Amerika’lı trompetçi Sean Jones’u konuk ettim grubumda. 
Benim için çok gurur vericiydi. Bunun dışında Gretsch 
davullarından endorsement aldım. Çocukluğumda 
bilgisayarımda bakıp hayalini kurduğum marka şimdi bana 
bedava veriyor davullarını. Hayalimi yaşıyorum ama bunun 
için istediklerimin üstüne gittim ve çok çalıştım. Düzenli 
yaşayan, işini yarına bırakmayan bir yapım var. Herkesin 
projesine gereken değeri veriyorum, hepsine kendi projem 
gibi özen gösteriyorum

En unutamadığınız konseriniz hangisi?

New York Saint Peter’s Kilisesi’nin avlusunda Mulgrew 
Miller’ la verdiğimiz konseri hiçbir zaman unutamayacağım. 
Şimdi aramızda olmadığı için de ayrıca etkiliyor beni 
onunla çalmış olmak. North Sea Jazz Festivali’nde kendi 
quintetimle çalmak da unutulmazdı. Ama bunun dışında 
sahneye çıktığım her an için şükrediyorum. Bu şans bana 
verildiği için ve hayatımı bununla sürdürebildiğim için çok 
müteşekkirim ve mutluyum. Bunu yapmak için doğmuşum 
gibi geliyor. En çok yapmayı istediğim şeyi yapıp, üstüne 
para veriyorlar gibi görüyorum. Bu yüzden hep daha da 
iyisini yapabilmek için uğraşıyorum. Müzisyenliğin en güzel 
yanlarından biri de bu; çalışmak hiç bitmiyor. Ölene kadar 
çalışacağız.

Damla Yılmaz
damlayilmaz01@gmail.com
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Kuman'ın (Stoa Design) güzel ahşap işleri ve Autoban'ın 
tasarımlarına yöneldik çoğunlukla. Oturduğumuz evin 
mimarı ise tüm işlerini çok beğendiğimiz Murat Şanal 
(SanalArch).

Dinleyicileriniz sizi nasıl takip edebilir?

Sosyal medya bir müzisyen için çok önemli bence. Beni
facebook, twitter ve instagram'da takip edebilirler.
www.facebook.com/feritodman
www.twitter.com/feritodman
www.instagram.com/feritodman

MY HANDS NEVER
STOPPED EVEN
I WAS VERY YOUNG,
FORKS, KNIVES WERE ALWAYS

ON GLASSES… 

How did you get involved with music?

My hands never stopped even I was very young,
forks, knives always were on glasses.. I began music at age
11 with my family’s encouragement. There weren’t any 
musicians in my family, but they were always interested in 
arts and music and supporting. One of my older sisters is 
a painter and the other one is chemical engineer. Everyone 
has chosen their own path. Thankfully I was born into such a 
family. Obviously a blessing for a musician. My father had a 
record collection and always played jazz records at home. 
For me that was the beautiful music. During the secondary 
school and high school in Bursa I was in the school 
orchestra. We used to participate in 
high school music contests in Istanbul. 
While we prepared for these at age 
13-14, I kept thinking that “I’ll be a 
musician for sure”. The main point 
was my visit to Sweden at age 17 with 
an AFS student exchange program. 
There, at a small town, I studied at 
an incredible music department. 
Upon arrival, they welcomed me with 
questions such as “which drum brand 
do you prefer?” and gave me a studio. 
My entire year there was full with 
music. I played in the concerts with 
teachers and was elected to the school’s “big band” and 
also participated with my teachers in the Swedish Military 
Band. My entire life and desire was the drum. Some time 
later my teachers told me “Ferit you shouldn’t pursue 
other things, you should be a musician”. There I made my 
final decision to “carry on my life in this business”. When I 

returned from Sweden there were great teachers such as 
Can Kozlu, Cengiz Baysal and Donovan Mixon, Ricky Ford 
from the USA at Bilgi University Department of Jazz. I 
applied for scholarship and listed second at the entry. Four 
years later I graduated top second from the department. I 
was always a good student.
While studying, I also played at the Q Jazz Bar and Nardis 
Jazz Club. Those years went by school during the day and 
stage at night.. Nardis’ contribution to our generation is 
very great. We applied what we learned at school there. In
the meantime my instructor Cengiz Baysal began sending 
me to the concerts to which he was unable to attend and 
I began playing with the important jazz artists such as 
Onder Focan and Kerem Görsev in Turkiye. Starting from 
2006, we continued to play with Kerem Görsev. During 
those periods I’ve always had the New York love. In 2004 
I saved as much as I can and went to the USA for a month 
to the School for Improvisational Music Workshop. During 
that one month I fell deeply in love with New York. It was 
the heart of Jazz. I had the fortune to meet all of my idols 
and play with them. Upon my return I applied immediately 
to the Fulbright Scholarship and won full scholarship. I 
went to William Paterson University in New Jersey. It was 
a school with best of teachers. I received training at the 
department headed by Mulgrew Miller. They were the 
most beautiful two years of my life (Unfortunately we 
lost him in May 2013,who was one of the pianists which 
I respected most). I lived New York in real and academic 
sense. Towards the end of adventure which ended in 2008 
and while I was writing my thesis, I recorded my first album 
Nommo. Bill Goodwin was the producer of my album and 
also my teacher, and my recording artists were people with 
Grammy awards, people whose CDs I used to listen. It was 
something of a dream for me. When I returned at age 26 
and joined the military service, found myself playing in the 
army band. It was of course a minor culture shock. In fact 

a day prior to and a day later of the 
military service I played at a concert 
with Kerem Görsev. Upon return to 
İstanbul, I rented a place in Galata 
only forty steps away from the Nardis 
Jazz Club. Galata’s social texture, 
the music shops in the tunnel, and 
concerts make it a perfect place for 
music. I carried on New York’s West 
Village life in Istanbul. I returned to 
the USA in 2010 for my second album, 
it was released in December 2011 and 
I especially released this album as 
a record too. I think my dad whom I 

lost at age 16 would have enjoyed it very much. This album 
received four stars in the Downbeat Jazz Magazine. This 
was a first for an artist from Turkiye and in this respect 
it had great meaning for me. I give concerts with my own 
quintet. Last year we played at the North Sea Jazz Festival 
and I hosted in my group the American trumpet artist Sean 

Jones. This was a great source of pride for me. Additionally, 
I received endorsement from Gretsch Drums. The brand 
I dreamt about while looking at it in my computer as a 
child, now supports me by supplying their drums as free of 
charge. I am living my dream but I pursued it furiously and 
worked very hard.. I have an organized life and possess a 
character which does not defer today’s work to tomorrow. 
I value everybody’s project and attend to them with care as 
if they were mine.

Which was your most unforgettable concert?

I shall never forget the concert we gave with Mulgrew 
Miller in the New York Saint Peter’s Church grounds. This 
affects me particularly because he is no longer with us. 
Also, playing with my own quintet at the North Sea Jazz 
Festival is unforgettable. But, I am grateful for every 
moment on stage. I am so grateful for this good fortune 
and so happy that I can maintain my life with it. It feels like 
I was born to do this. I see it as what I want to do most yet 
they pay me money on top. For this reason I am constantly 
aspiring to do it better. This is one of the nicer aspects of 
being a musician, effort never ceases. We shall work until 
we die.

How do you view Jazz and Jazz listeners in Turkiye?

Jazz in Turkiye unfortunately means Jazz in Istanbul. 
Regretfully that’s the point where we are. Istanbul is a city 
where artists from everywhere come for concerts. If you 
care enough, you can enjoy Jazz fully year round. Apart 
from this, festivals held in other cities provide enough for 
the listeners and they remain apart until the next year’s 
festivals. In cities such as Antalya, Ankara and Bursa, the 
Jazz breeze is once a year. However, the listeners of İzmir 
are incredibly aware and enjoy the music immensely. We 
leave every concert there with immnse happiness.

How is Jazz education in Turkiye?

What is so sad is that the only jazz performance
department at the Bilgi University is closed. There is a
drum certificate program which I also teach at Bahçeşehir
University. But, in Turkiye we need a four year jazz
performance school. This is our greatest need.

How is your daily routine?

I have a saturated schedule. My day begins at 11:00 with
TRT Bigband rehearsals. There is a concert each month 
and 3 rehearsals and a recording per week. I play in many 
groups. If there is a concert, that day goes with a rehearsal, 
sound check and concert. Although the main group is Kerem 
Görsev Trio and its projects, I also give concerts with my 
own quintet. We travel Turkiye and the World. Last month 
I gave 21 concerts. It is beautiful, I perform and see nice 
places. I like experimenting fine cuisine and nice places. 
In terms of sports, having spent my youth in Bursa, I enjoy 
skiing, I am a licensed skier. I like the adrenalin rush, I enjoy 
fast skiing. But obviously dangerous sport is something a 
musician must be cautious about. Apart from these, the big
change in my life is my marriage during the last summer. All
of a sudden the woman of my life was in front of me and I fell 
in love. We got married in Bodrum with the accompaniment
of our Jazz performer friends and their music.

Are you interested in design?

I really like the designs of Erdem Akan. While we were 
building our own house we spent much time in furniture 
designs with my wife. We like simple and plain things. 
Beautiful woodworks of Tardu Kuman(Stoa Design) and 
the designs of Autoban were our selections  The architect 
of our house is Murat Şanal (SanalArch) as we like all his 
projects.

How can your listeners follow you?

I think social media is very important for a musician. They
can follow me via the Facebook, Twitter and Instagram. 
www.facebook.com/feritodman
www.twitter.com/feritodman
www.instagram.com/feritodman
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Designed by Ece Yalım Design Studio

Tekli ve 2’li oturma birimi, bekleme alanlarının yanı 
sıra, yönetici odalarında misafir koltuğu olarak 
da kullanılabiliyor. Tekli Twins koltuk, 2 simetrik 
parçadan oluşan yapısıyla, kullanıcının beden 
ağırlığına göre hafifçe esniyor, vücudunu kavrayarak 
konfor sunuyor.

Doğanın ritminden ve
simetrik yapısından esinlendik...


