Modern mimarisi ve panoramik deniz manzarasıyla
İzmir'in en iddialı projesi Folkart Vega karşınızda.
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Folkart Academy bir oyuncu fabrikası... Geçen dönem öğrencileri konservatuvar
sınavlarında başarılı olup, birçok dizi ve tiyatro oyununda rol aldılar.
Sizin için seçtiğimiz etkinlikler
Türkiye'nin uluslararası alanda faaliyet gösteren mimari ofislerinden Öncüoğlu
Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Enis Öncüoğlu ile keyifli bir söyleşi yaptık
Folkart Gallery, 2020'nin ilk sergisinde 55 yapıtı ile Paris Ekolü'nün özgür ve özgün
paleti Fikret Muallâ'ya ev sahipliği yapıyor.
Yaşadığı şehri olağanüstü yaratıcı gücüyle eşsiz güzelliklerle donatan bir mimar:
Antoni Gaudi ve eserleri ile başbaşa bırakıyoruz sizleri.
Dünyanın en değerli saatleri ile tanışmak ister misiniz? Fransız kraliçesi Marie
Antuanette için yapılan dahil her biri sanat eseri.
Sakız Adası'nın antik köylerine kış sakinliğinde keşif gezisi...
Şehir plancılığının Türkiye'deki en güzel örneklerinden biri olan Atça, bugüne
değin bozulmayan simetrik kent coğrafyası ile anılıyor.
Türkiye'nin hemen hemen her yöresinde kış sporları yapabileceğiniz iyi organize
edilmiş irili ufaklı kayak merkezleri var. Karlar sizi bekliyor...
Unutulmayan şarkıların ve unutulmayan bir aşkın baş rolündeki Tanju Okan,
yaşamaktan keyif aldığı Urla'yı şöhretin basamaklarını tırmanırken de unutmadı...
Yinka Shonibare, Afrikalı kimliğinin unsurlarını ve tarihini, Birleşik Krallık'ın
Nijerya ile sömürge ilişkisini ifade eden çalışmalar yapıyor.
"Kim pizza ister?" sorusunun ardından İtalya'ya bilet almanıza hiç gerek yok.
İzmir'deki en iyi üç pizzacıyı sunuyoruz sizlere...
Gelişen teknolojinin hayatı kolaylaştıran ürünleri huzurlarınızda...
Sezon açıldı. Kayak merkezlerinde bu yıl moda trendlerini belirleyen markaların
defilesi başlıyor. Ünlü markaların tasarımcıları ve rengarenk kayak giysileri...
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KARŞIYAKA’DA
YENİ BİR YAŞAM
BAŞLIYOR!

Şehrin merkezinde, modern detaylarıyla
farklılaşan, konforlu, güvenli ve sosyal
bir yaşam Folkart Yaka Evleri’nde
sizleri bekliyor.

İÇİNDE

NELER VAR?
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Geleceğin sanatçılarını yetiştirmek amacıyla 2017
yılında kurulan Folkart Academy’de eğitim görenler
başarılarıyla göz dolduruyor. Folkart Academy
öğrencileri, geçtiğimiz yıl hem devlet konservatuvarları
sınavlarında üstün performans gösterdiler, hem de
birçok TV dizisi ve tiyatro oyununda roller üstlendiler.
Bugüne kadar 2 bin 600 öğrencinin eğitim gördüğü
ve tüm eğitimlerin ücretsiz olduğu Folkart Academy,
her geçen gün başarılarına bir yenisini daha ekliyor.
Öğrencilerin başarılarını sizlere sunmak istedik.
Sosyal yaşamımızı renklendiren mekanları, tiyatroları,
konser salonlarını, kütüphaneleri, müzeleri tasarlayan
ve tabii ki bunların yanında konutlarımızı ve çevrelerini
yaşam kalitemizi yükseltecek şekilde planlayan
mimarları tanıttığımız sayfalarımızın bu sayıdaki konuğu
ülkemizin gurur duyduğu bir mimar: Enis Öncüoğlu.
Folkart Gallery, 2020'nin ilk sergisinde proje
direktörlüğünü Fahri Özdemir’in yaptığı, 55 yapıtı
ile Paris Ekolü'nün özgür ve özgün paleti Fikret
Muallâ'ya ev sahipliği yapacak. Sergide sanatçıya ait
mektup, kitap ve kişisel eşyalar, kişisel ve kurumsal
koleksiyonlardan derlenen eserleriyle buluşacak. 28
Şubat - 17 Mayıs arası izlenecek sergi, beraberinde
400 sayfalık bir yayımı da getiriyor.
Dünyanın en çok turist çeken kentlerinden birinde
yaşayan Barselonalılar, bugün "Yeter artık" diyerek
daha fazla turist gelmesini istemiyorlar. Ünlü kentin bu
denli tanınır hale gelmesini kim sağladı dersiniz?
Tabii ki kenti inanılmaz dehasıyla yarattığı eserlerle
süsleyen, modernizm sanat akımının ünlü temsilcisi
Katalan mimar Antoni Gaudi...
Hepimiz zamanı daha verimli kullanmak için gayret
içindeyiz, gözlerimiz bilgisayarın, akıllı telefonların,
arabaların zaman ölçerlerine takılı... Hepsi zaman
ölçüyor ama zamanı ölçen mücevherler de var.
Zamanın değerini gözler önüne seren mücevherleri
yaratanlara saygılarımızı sunarak dünyanın en değerli
zaman ölçerlerinden birkaç örnek ile tanıştırmak
istiyoruz sizleri...
Yaz aylarının aksine kışın çok sakin olan Sakız Adası
köyleri; Mesta, Olympoi, Pirgi, Anavatos, Avgonima
ve Nea Moni, uzatabileceğiniz bir hafta sonu tatili için
ideal...
Biliyor musunuz? Şehir plancılığının Türkiye'deki en
güzel örneklerinden biri olan Atça, bugüne değin
bozulmayan simetrik kent coğrafyası ile anılıyor.

Türkiye'nin hemen hemen her yöresinde kış sporları
yapabileceğiniz iyi organize edilmiş irili ufaklı kayak
merkezleri var. Bir doğa sporu olan kayak her yaşta
öğrenilen ve yapılan bir etkinlik. Eğlenceli ve kişilere
yeni sosyal alanlar açan kayak, son yıllarda giderek
artan oranda ilgi görüyor. Türkiye'nin gözde kayak
merkezleri ile tanışmaya hazır mısınız?
Unutulmayan şarkıların ve unutulmayan bir aşkın baş
rolündeki Tanju Okan, yaşamaktan keyif aldığı Urla'yı
şöhretin basamaklarını tırmanırken de unutmadı.
Yaşamı ve hüzünlü bir aşkın hikayesi...
Yinka Shonibare, Afrikalı kimliğinin unsurlarını
ve tarihini, Birleşik Krallık'ın Nijerya ile sömürge
ilişkisini ifade eden çalışmalar yapıyor. Shonibare,
çağdaş küreselleşme bağlamında sömürgeciliği ve
post-sömürgeciliği araştırmasıyla tanınıyor. Resim,
heykel, fotoğraf, film ve enstalasyon çalışmaları yapan
Shonibare’in eserleri; ırk, sınıf ve kültürel kimliğin
inşasını Afrika ve Avrupa ile bunların ekonomik ve
politik tarihlerinin birbirine bağlı keskin bir politik
yorumuyla inceliyor.
"Kim pizza ister?" sorusunun ardından İtalya'ya bilet
almanıza hiç gerek yok. İzmir'deki en iyi üç pizzacıyı
sunuyoruz sizlere...

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Gelişen teknolojinin hayatı kolaylaştıran ürünleri her
sayıda olduğu gibi yine huzurlarınızda...
Sezon açıldı. Kayak merkezlerinde bu yıl moda
trendlerini belirleyen markaların defilesi başlıyor. Ünlü
markaların tasarımcıları ve rengarenk kayak giysileri...
Rivian, elektrikli otomobil piyasasında yükseliyor.
Balıkçı teknesinden, konforlu bir keşif teknesine
yolculuk...
2019'da Quentin Tarantino'nun “Bir Zamanlar
Hollywood'da” filminde Sharon Tate'i oynayan Margot
Robbie bir yıl önce Kraliçe Elizabeth I'i canlandırmıştı.
2017'de kariyerinde yükseldiği; Altın Küre, Screen
Actors Guild Ödülü ve Oscar'a aday gösterildiği “I,
Tonya”da ise figür patenci Tonya Harding rolünde bir
hayli başarılı olmuştu. Margot Robbie bu yıl Oscar
ödüllerinde yeniden aday gösterildi.
Vizyondaki filmlerden yaptığımız seçkiyi sakın
kaçırmayın. Son sayfada her zaman olduğu gibi
kitapların dünyasından seçtiklerimiz var.
Yeni sayıda buluşmak üzere...

FOLKART
KALİTE ÇİZGİSİ
ULAŞILABİLİR
FİYATLARLA!

Modern ve şık mimarisi, geniş yeşil alanları,
yenilenmiş altyapısı ve sosyal imkanlarıyla
Folkart Line konforlu bir yaşamın yeni adı.

BAŞKAN'DAN

Mutluyuz...
Yeni bir sayımızda hepinize merhaba;
Folkart kendi alanında, yeni yolları aşarak,
İzmir’de saygın işler yapmayı sürdürüyor.
İzmir’de bağımsız bir araştırma kuruluşu
Color tarafından, 1000 kişi ile doğrudan
yapılan görüşmeler ışığında hazırlanan,
“Marka Bilinirliği ve Algısı Araştırması”na
göre; Folkart’ın marka bilinirliği yüzde
98.6, marka güven oranı yüzde 87.1,
tavsiye etme düzeyi ise yüzde 98 olarak
ölçümlendi. Folkart, araştırma sırasında
“İzmir” denince akla gelen ilk marka oldu.
Bu tablo ile gurur duyuyoruz. Değerli
İzmirliler'e güvenleri nedeniyle teşekkür
ediyoruz.
Bugüne dek İzmir’de 12 proje ile 5 milyar
TL civarında yatırım yaptık. Son olarak
geçtiğimiz aylarda, 650 milyon TL yatırım
değerine sahip Folkart Incity projesini
tamamladık. Bornova Yeni Kent Merkezi
Bölgesi’nde inşa ettiğimiz iki önemli
projeden biri olan Folkart Incity, Time ile
birlikte bulunduğu bölgeyi çok olumlu
yönde değiştirerek, kent estetiğine
pozitif katkı getiren bir görünüme
sahip. Toplamda 678 konut ve 42 ticari
birimden oluşan alanları, sahiplerine
kademeli olarak teslim ettik.
Teslim sürecinde, müşterilerimizden
aldığımız tepkilerle ölçülen memnuniyet
oranı, yüzde 99.5‘un üzerinde. Bir yapı
şirketi için, çok değerli olan bir sınavı, yine
çok başarılı sonuçlarla tamamlamanın
büyük gururunu yaşıyoruz. Mutluyuz,
çünkü işimizi çok iyi, çok severek
yapıyoruz.
8
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Mutluyuz, çünkü konut sahibi yaptığımız
insanların yüzlerini güldürüyoruz.
Mutluyuz, çünkü yaptığımız işlerle,
aynı zamanda kent estetiğine de katkı
veriyoruz.
Mutluyuz, çünkü kendi alanımızda
ürettiğimiz doğru işlerle İzmir’de öncü
olduk.
Folkart Incity teslim sürecinde, değerli
müşterilerimiz nezdinde karşılaştığımız
tanıklıklar, bizler için bir ilham kaynağı
oldu. Bunun değerinin farkındayız.
Folkart olarak, hepinizin bildiği gibi,
İzmir’e karşı sorumluluğumuzu, kendi
yürüttüğümüz sosyal sorumluluk
projelerimizde de yerine getiriyoruz.
Sosyal ve toplumsal İyilik odaklı
projelerimiz dışında, özellikle sanatsal
alanda ürettiklerimizle öne çıkıyoruz.
Adımızda gurur duyarak taşıdığımız ‘Art’,
‘sanat’ kelimesine layık olacak iyi işler
yapıyoruz. Folkart Gallery’de 15. sergimiz
ile yine değerli bir sürprize imza atacağız.
Türk resminde çok önemli, derinlikli
bir iz bırakmış, Paris Ekolü'nün özgün
ve hüzünlü ressamı Fikret Muallâ’nın
eserleriyle, İzmirliler’i ve ülkenin çok
değerli sanatseverlerini buluşturacağız.
Açılışı 28 Şubat günü gerçekleşecek olan,
proje direktörlüğünü Fahri Özdemir’in
yaptığı; galerimizin Danışma Kurulu
Başkanı değerli ağabeyimiz, gazeteciyazar-eleştirmen Doğan Hızlan’ın
hazırlığına çok önemli katkıda bulunduğu
Fikret Mualla sergimiz; 17 Mayıs tarihine
kadar sanatseverlerin hizmetinde olacak.

“Yalnız ve Yaralı Bir Hayat: Fikret Muallâ”
adıyla büyük sanatçının yaşamını, ruhunu
ve sanatını yansıtan projemizde; tabloları
ile birlikte sanatçıya ait mektup, kitap ve
kişisel eşyalar da sergilenecek. Kişisel
ve kurumsal koleksiyonlardan derlenen
eserler, ilk kez bu kadar kapsamlı olarak
sergilenme imkanı buluyor. Aynı sergi,
tam 400 sayfalık bir yayımı da hayata
getirdi. Bohem ve sıra dışı ömrü ile
resim tarihine geçen Fikret Mualla’nın
sergisinde, sanatçının özgün ve tümü
sertifikalı ürünleri izleyici karşısında
olacak. Folkart Gallery'nin bu yeni
sergisinin çok büyük ilgi göreceğini,
bizlerle birlikte İzmirliler’in de bu sergi ile
gurur duyacağını düşünüyoruz.
Folkart olarak, sanatın iyileştirici,
birleştirici, sevgiye dayalı gücüne
inanıyoruz. Dünyaya sanat ile
dokunmanın değerinin farkındayız.
Amacımız her zaman, her alanda
sürdürülebilir bir başarıyı kendimiz ile
bütünleştirip; insanı ve insana verdiğimiz
değeri hep yücelterek; çıtamızı daha
yükseklere taşımak. Ama tüm bunları
hep sanata ve sanatla insana dokunarak
yapmayı istiyoruz…
Bu hedefimiz nedeniyle çok mutluyuz.
Sözümüzü de hayata geçiriyoruz.
Hepinize sanat ile taçlanan, daha güzel
bir dünya dileyerek, sevgi ve saygılar
sunuyorum…

Mesut Sancak

FOLKART YÖNETIM KURULU BAŞKANI

FOLKART

ACADEMY

FOLKART ACADEMY
GURURLA SUNAR:

OYUNCU
YETİŞTİRME
FABRİKASI
n SONER ÇAĞLAR
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Geleceğin sanatçılarını yetiştirmek
amacıyla 2017 yılında kurulan Folkart
Academy’de yetişenler başarılarıyla
göz dolduruyor. Folkart Academy
öğrencileri, geçtiğimiz yıl hem devlet
konservatuvarları sınavlarında üstün
performans gösterdiler, hem de birçok
TV dizisi ve tiyatro oyununda roller
üstlendiler.
Bugüne kadar 2 bin 600 öğrencinin
eğitim gördüğü ve tüm eğitimlerin
ücretsiz olduğu Folkart Academy, her
geçen gün başarılarına bir yenisini daha
ekliyor. Proje koordinatörlüğünü ünlü
tiyatro sanatçısı Volkan Severcan’ın
üstlendiği Folkart Academy, sanat
dünyasına nitelikli ve eğitimli oyuncular
kazandırmayı sürdürüyor.

Konservatuvar
sınavlarında
büyük başarı

Özellikle sınavlarının zorluğuyla meşhur,
sınırlı sayıda kişinin kazanabildiği
konservatuvar sınavlarında Folkart
12
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Academy öğrencileri önemli başarılar
sağladı. Birçok ünlü sanatçının
yetiştiği İstanbul Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı Sahne Sanatları ve
Oyunculuk Sanat Dalı için sınavı
kazanan 12 öğrenciden 4’ü Folkart
Academy öğrencisi oldu.
Benzer şekilde Kadir Has Üniversitesi,
Sıtkı Koçman Üniversitesi, Süleyman
Demirel Üniversitesi’nin ilgili
fakültelerinin yetenek sınavlarında
Folkart Academy öğrencileri üstün
başarı gösterdi.

Polifonik Koro
ödül kazandı

Yetenek sınavı ile seçilen 100 kişilik
Folkart Academy Polifonik Korosu da
geçtiğimiz yıl üstün bir performans
sergiledi. Folkart Academy Polifonik
Korosu, Bornova Kültür Merkezi'nde
gerçekleşen İzmir Korolar Festivali'nde
de Sololu Yapıt Yorumlamada Başarı
Ödülünü kazandı.

Folkart Academy deneyimli
eğitmen kadrosu ile fark
yaratmaya devam ediyor.
Gösteri sanatlarının temel
eğitimleri yanı sıra oluşturduğu
özel sınıf ile ileri derecede
oyunculuk eğitimi veren Folkart
Academy, adeta bir oyuncu
fabrikası gibi çalışıyor.

folkart n kış 2020
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Folkart Academy öğrencileri
başarıya doymuyor
Yağmur Çokgenç

İlk olarak ‘Çocuklar Duymasın’ adlı
dizide rol aldı. Ardından pek çok reklam
filminde oynadı. 3. Sinemanın Kral
ve Kraliçesi Yarışması’nda birincilik
ödülünü kazandı. Şu anda ‘Sevdim Seni
Bir Kere’ adlı dizide Aslım karakterini
oynuyor.

Demircan Kaçel

‘1+Beş’ ve ‘Dayıoğlu’ kısa filmlerinde
rol aldı, Ülker Piko, Rengârenk Mobilya
reklamlarında oynadı, ‘Tek Yürek’ adlı
dizide Serdar rolünü canlandırdı. Şimdi
ise ‘Cyrano de Bergerac’ oyununa
hazırlanıyor.

Aleyna Coşkun

‘Çocuk’ isimli dizide Asiye’nin gençliğini
canlandırıyor.

Ayşegül Kandemir

2019 yılında Kadir Has Üniversitesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi Tiyatro
Bölümü’nü tam burslu olarak kazandı.
Mavi Kumpanya Tiyatrosu isimli oyunda
oynadı.

Cihat Öksüz

Konak Belediye Tiyatrosunda, bir
Haldun Taner oyunu olan ‘Gözlerimi
Kaparım Vazifemi Yaparım’ ve Aziz
Nesin’in ‘Bir Varmış Bir Yokmuş’
oyunlarında oynadı. ‘Kırmızı Film’ ve
‘1+Beş’ kısa filmlerinde rol aldı.

Çağatay Canavar

Sahnedeki 50. yılını geride bırakan
Erhan Yazıcıoğlu ile ünlü tiyatro
oyuncusu Volkan Severcan'ın rol aldığı,
Bora Severcan’ın yönettiği, Tiyatro
Sahnekâr’ın ‘Çehov Kabare’ isimli
oyununda yer aldı.

14
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Ayşegül Kandemir, Mavi Kumpanya
Tiyatrosu isimli oyunda oynadı.

Folkart Academy özel yetenek sınıfı
öğrencileri, 87. İzmir Enternasyonal
Fuarı'nda "Güle Güle Kabare" oyunu
ile sahne aldı.

folkart n kış 2020
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Deniz Bice

2019’da İstanbul Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı Sahne Sanatları ve
Oyunculuk Sanat Dalını kazandı. Tamer
Karadağlı, Zeyno Günenç ve Volkan
Severcan’ın başrollerini paylaştığı ‘İkinin
Biri’ adlı oyunda rol alıyor.

Esin Şahin

2019’da İstanbul Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı Sahne Sanatları ve
Oyunculuk Sanat Dalını kazandı.

Gizem Efe
Folkart Academy kısa zamanda birçok başarıya
imza attı. Folkart Academy'nin öğrencileri sanat
eğitimlerine devam edecekleri yüksek öğrenim
kurumlarının sınavlarında başarı sağlarken bazıları
beğenilen gösteri programlarında rol aldılar.

Antalya’da ‘Kutup Ayısı Bobo’ çocuk
oyununda oynuyor.

Hacı Ali Açıkgöz

'Avengers’, ‘Toy Story 4’ filmlerine
seslendirme ve asistanlık yaptı. Tamer
Karadağlı, Zeyno Günenç ve Volkan
Severcan’ın başrollerini paylaştığı ‘İkinin
Biri’ adlı oyunda rol alıyor. Tiyatro
Sahnekârlar bünyesinde reji asistanlığı
yapıyor.

Mert Birman

Folkart Time reklam çekimlerinde ve
Star TV’de yayınlanan ‘Sevgili Geçmiş’
dizisinde rol aldı.

Oğuzcan Ulu

Star TV’de yayınlanan ‘Sevgili
Geçmiş’ adlı dizide Burak karakterini
canlandırdı.

Onur Özyurt

Folkart Academy’den mezun olduktan
sonra ‘Berlin Dance Institute’yi
kazandı. ‘Waiting for Godot’ oyununda,
‘Sarmaşık’, ‘Gölge’, ‘Didar’ adlı dans
gösterilerinde performans gösterdi.

Osman Ruhi / Sezen Çelebi Saat

Folkart Academy birinci dönem
öğrencilerinden Açelya İçten’in yazıp,
yönetmenliğini üstlenmiş olduğu ‘Dikenli
Yastık’ adlı oyunu sahneye koydular ve
bol alkış topladılar.
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Sefa Selçuk

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi
Tiyatro Bölümü'nü kazandı.

Selen Sarıkaya Severcan

Disney Marvel ve Universal
Pictures tarafından çekilen filmlerde
karakterlerin seslendirmelerini yapıyor.
Ayrıca Sefiller Müzikalinde Eponine’yi
canlandırdı.
Seslendirme yaptığı film ve karakterler
Black Panther/Shuri, Pacific Rim:
Uprising / Amara, Avengers Infinity
War / Shuri, Solo: A Star Wars Story /
Enfys Nest, Incredibles 2 / Voyd, Ralph
Breakes the Internet / Ariel, Captain
Marvel / Minn Erva, Avengers Endgame
/ Shuri, Toy Story 4 / Giggle Mcdimples

Serap Bilgin

İstanbul Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı Sahne Sanatları ve
Oyunculuk Sanat dalını kazandı. Bazı
Bazı-Gri klibinde rol aldı.

Sezer Gündüz

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Bodrum Güzel Sanatlar Tiyatro
Bölümünü kazandı.

Suphican Kanatlı

Tiyatro Sahnekârlar bünyesinde reji
asistanlığı yapıyor.

Yasin Sağkal

2019’da İstanbul Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı Müzikal Tiyatro
bölümünü kazandı.

Zeynep Aşkım Tuncer

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro
Bölümünü kazandı.
Esin Şahin, Suphican Kanatlı, Deniz
Bice, Çağatay Canavar ve Hacı
Ali Açıkgöz: ‘Malefiz 2’ adlı filmde
seslendirme yaptılar.
folkart n kış 2020
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Folkart Academy'de
2020 dönemi başlıyor.

Folkart Academy’de ileri seviye tiyatro
eğitim verilen Özel Yetenek Sınıfı
seçmeleri için ön kayıtlar başladı.
Ön kayıtlar www.folkartakademi.com
adresinden yapılacak.
Folkart Academy, 2020 eğitim
dönemine başlıyor. Bugüne kadar 2 bin
600 öğrencinin ücretsiz eğitim aldığı
18
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Folkart Academy, 2020 eğitim yılı için
kayıtlarını açtı. Proje Koordinatörlüğünü
ünlü tiyatro sanatçısı Volkan Severcan’ın
üstlendiği Folkart Academy, sanat
dünyasına nitelikli ve eğitimli oyuncular
kazandırmayı sürdürüyor. 2017
yılından günümüze çok sayıda öğrencisi
konservatuar sınavlarında üstün başarı
gösteren, tiyatro sahnelerinde, dizi ve

sinema filmlerinde çeşitli roller üstlenen
Folkart Academy yeni yetenekler arıyor.
ÖZEL YETENEK SINIFI SEÇMELERİ
Folkart Academy bünyesinde ileri seviye
tiyatro eğitim verilen Özel Yetenek
Sınıfı seçmeleri için ön kayıtlar başladı.
Ön kayıtlar www.folkartakademi.
com adresinden yapılacak. 15 yaş ve

üstü herkes başvuru yapabilecek.
Ücretsiz eğitimlerin verileceği Özel
Yetenek Sınıfı için 30 öğrenci alınması
planlanıyor. Ön kayıtların ardından
adaylara ilk yetenek sınavı için randevu
verilecek. İlk sınav 22-23 Şubat 2020
tarihlerinde gerçekleşecek. Bu sınavı
geçen adaylar 29 Şubat-1 Mart 2020
tarihlerindeki 2. sınava girecekler.

Özel Yetenek Sınıfı eğitimleri Mart
ayında başlayacak. Bahar Dönemi
eğitimi 10 hafta sürecek. Sonrasında
yapılacak dönem sınavında başarılı olan
öğrenciler, 2020 yılı Güz döneminde
ve 2021 yılında da eğitim almaya
hak kazanacaklar. Öğrenciler, 2 yıl
süresince toplamda 200 saatlik eğitim
alacaklar.

Geçtiğimiz yıl seçilen Özel Yetenek
Sınıfı öğrencilerinden 2. seviyeye
geçmeye hak kazananlar da, bu yıl 2.
sınıf olarak eğitimlerine devam edecek.
Folkart Academy Polifonik Korosu
da eğitimlerini sürdürecek. Ayrıca
önümüzdeki süreçte yeni workshop
eğitimleri de verilecek. Duyurular
önümüzdeki aylarda yapılacak.
folkart n kış 2020
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Sevgililer Günü
14 Şubat 2020
Çeşitli mekanlar ve kentler
Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan
"Sevgililer Günü", Valentine ismindeki bir din adamının
adına ilan edilen bayram günü olarak ortaya çıkmış.
Günümüzde en masum şekliyle bütün dünyada sevgi
algısının yükseltilmesi için kutlanıyor olsa da esas beklentinin hediye satışları ile ekonomi çarklarına biraz daha
ivme kazandırmak olduğu söyleniyor.
14 Şubat, bütün sıkıntıların unutulduğu ve sevgiye yelken
açıldığı bir gün olarak herkese mutluluk fırsatı sunuyor.
Hediyenizi şimdiden düşünmeye başlasanız iyi olur...

Venedik Karnavalı
8 - 25 Şubat 2020, Venedik
Çeşitli mekanlar ve kent meydanları
Adriyatik’in eğlenceli şehri Venedik
her gün yüzlerce turisti güzelliği ile
heyecanlandırsa da, karnaval zamanı
bir başka oluyor. Tarihi 12. yüzyıla kadar
dayanan karnaval boyunca etrafınızı
geleneksel giysileri ve maskeleri ile
bir renk cümbüşü yaratanlar sarıyor.
Karnaval kelimesinin nereden geldiğini
merak ediyor musunuz?
Hıristiyan inanışında paskalya yortusu
boyunca et yenmiyor. Latince "carne
vale" yani "ete veda" ediliyor. Venedik
karnavalı da yortu zamanına denk
geliyor.
Bu yıl 8 - 25 Şubat günleri arasında
gerçekleşecek karnavalda eğlencenin
zirvesine çıkmak istiyorsanız,
kaçırmamanız tavsiye ediliyor.
20
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Daytona 500

16 Şubat 2020, Flarida
Uluslararası Daytona Pisti
NASCAR hayranları için Daytona
500'den daha büyük bir yarış yoktur. 16
Şubat 2020'de gerçekleşecek Daytona
500, genellikle Monster Energy NASCAR
Cup serisinin en prestijli yarışı olarak
kabul edilir.
Ünü bir otomobil yarışından öteye
geçmiş olan Daytona 500 izleyicilerini
sürekli ayakta kalmaya iten bir heyecan
fırtınası olarak geçiyor. 62 yıldır süren
geleneksel yarışı kaçırmamak için bir an
önce harekete geçmek lazım!

Barcelona Guitar
Trio • Dans
15 Şubat 2020 • 21.00
Ahmed Adnan Saygun
Sanat Merkezi, İzmir
Ahmed Adnan Saygun Sanat
Merkezi'nde İspanyol gecesi...
Muhteşem bir flamenko gitar
üçlüsünün müziğine dansları ile
eşlik eden bir ikili...
Uluslararası övgüyle tanınmış
üç müzisyen Manuel Gonzalez,
Xavier Coll ve Luis Robisco,
gitarlarını İspanya'daki en parlak
flamenko dansçısı çiftlerinden
biri olan Carolina Morgado ve
Jose Manuel Alvarez ve en
olağanüstü İspanyol vurmalı
çalgılardan biri olan Paquito
Escudero ile bir araya getiriyor.

folkart n kış 2020

21

ETKİNLİK

Kurent Festivali
7 - 24 Şubat 2020, Ptuj
Çeşitli mekanlar ve kent meydanları
Drava Nehri'nin kıyısındaki Ptuj, Slovenya'nın en eski
yerleşim yeridir. Ortaçağ yapıları korunmuş olan Ptuj;
kiliseleri, manastırları ve pastel renkli restoranları, kafeleri ve Arnavut kaldırımlı sokakları ile keyifli bir şehir...
Kurentovanje veya Kurent, dünyanın en iyi on festivalinden biri olarak tanınıyor. Kışı başlatan ve aynı zamanda
baharı da karşılayan çok eski zamanlara dayanan bir
gelenek 1960 yılında yeniden canlandı ve binlerce
ziyaretçinin ilgisini çekti. 2017'de UNESCO, bu festivali
İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine aldı.

Rio Karnavalı
21 - 26 Şubat 2020, Rio
Çeşitli mekanlar ve kent meydanları
2020 Rio Karnavalı'nda samba dans okullarının gösterileri, sokak partileri başlamak
üzere....
Her yıl Rio'ya bir milyondan fazla turist
çeken Rio Karnavalı dünyanın en büyük
partisine dönüşmüş bir etkinlik...Rio boyunca oteller, gece kulüpleri, barlar ve restoranlardaki sokak partileri, fantezi Karnaval
baloları ve durmayan partiler şehirdeki tüm
yaşamı dev bir eğlenceye çevirir.
Karnaval Brezilya'da yaklaşık 1700'lü yıllarda Portekizli göçmenlerin birbirine çamur
ve su attığı dostane sokak kavgalarına
karıştığı zaman boy gösterdi. Etkinlik,
özenle hazırlanmış kostüm geçitlerinin Rio
sokaklarında göründüğü 1800'ler sırasında
gelişmiş bir kutlamaya dönüştü. İtalyan
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bir büyükelçinin karısının, müzisyenler ve
dansçılar ile maskeli bir balo şeklinde 1840
yılında ilk Rio Karnavalını düzenlediği de
söyleniyor.
Rio Karnavalı herkesin "Bir gün mutlaka
gideceğim" dediği bir macera...

Ağaçlar Ayakta Ölür
15 Şubat 2020, İzmir
Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu
"Ağaçlar Ayakta Ölür", İspanyol
yazar, şair Alejandro Casona'nın
dünya klasikleri arasında yer
alan bir duygusal komedisi.
İyilik ve sevgi kavramında
yoğunlaşan oyun, dağılan aileyi
bir araya getirmek için büyük
bir risk alan bir adamın karısına
yapmaya çalıştığı iyilik üzerine
kurulu. Nevra Serezli, oyunda
yüreği torun özlemiyle dolu
büyükanne rolünü oynuyor.
Ağaçlar Ayakta Ölür'de
diğer başrolü usta sanatçı
Nuri Gökaşan oynuyor.
Nuri Gökaşan, bir davranışı
nedeniyle vicdan azabı yaşayan

ve hatasını düzeltmek için
yaratıcı bir adım atan bir
büyükbaba...
Oyunda torun rolünü genç ve
başarılı oyuncu Arif Güney,
güzel gelin rolünü de Burcu
Kazbek canlandırıyor. Genç
oyuncu Oral Özer ise sürprizli
ve gizemli bir karaktere hayat
veriyor.
Nedim Saban’ın yönettiği ve
dilimize kazandırdığı Ağaçlar
Ayakta Ölür’ün dekor tasarımı
Cihan Aşar, kostüm tasarımı
Sadık Kızılağaç, ışık tasarımı
İsmail Sağır’a ait.

Fatih Erkoç Akustik
26 Şubat 2020, İzmir
AKM Yunus Emre Salonu
Türkiye'de caz müzik sanatçısı olarak akla ilk gelen
isimlerden olan Fatih Erkoç, dinleyicisiyle buluşmaya
devam ediyor. Birçok müzik otoritesinin dünyanın en
iyi müzisyenlerinden biri olarak tanımladığı Erkoç,
sevenlerine keyifli bir müzik ziyafeti sunacak.

Harem Kabare
28 Şubat 2020, İzmir
Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu
Okan Bayülgen'in yazıp, yönetip oynadığı "Harem
Kabare" oyununda Özge Borak, Ezgi Çelik, Beste Tok,
Ödül Turan, Gizem Dinç, Aybüke Albere çok farklı ve
eğlenceli kadınlara can verdiler. Bayülgen: "Bu kadınlar
siz, arkadaşlarınız, geçmişteki ya da gelecekteki
haliniz gibi. Fena halde tanıdık, korkunç, şuh, dramatik
ve komik. Bu adamı tepelesinler mi, sevsinler mi,
öldürsünler mi?" diye soruyor...
folkart n kış 2020
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Folkart Incity İzmir

"Yarışmalar bir mimarın
kariyerindeki en
önemli değerlendirme
platform ve tanıtım
araçlarından biri.

Şifni Marina, Çeşme İzmir

24
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Gerçek özgür irade ile
tasarımların yapıldığı bir ortam
olarak gördüğümü ve yarışma
ile iş almanın gurur verici
olduğunu belirtmek isterim."

DÜNYAYI GÜZELLEŞTİRMEK VE ÖTESİ...

Enis Öncüoğlu

n HAKKI KESİRLİ

S

osyal yaşamımızı renklendiren
mekanları, tiyatroları, konser
salonlarını, kütüphaneleri, müzeleri
tasarlayan ve tabii ki bunların yanında
konutlarımızı ve çevrelerini yaşam
kalitemizi yükseltecek şekilde planlayan
mimarları tanıttığımız sayfalarımızın
bu sayıdaki konuğu ülkemizin gurur
duyduğu bir mimar: Enis Öncüoğlu.
Keyifli bir söyleşi, sorulara aldığımız
açık ve net cevaplar... Biz kendisini
tanımaktan mutlu olduk. Sıra sizde...
Klasik soru ile başlayalım sizi
tanıyabilir miyiz?
Merhabalar, ben Enis Öncüoğlu. İkinci
nesil mimarım. Evliyim ve bir oğlum
var. Eşim ve oğlum da mimar. Kardeşim
Engin Öncüoğlu, ortaklarım Cem
Altınöz ve Önder Kaya ile beraber
56 senelik aile geleneğini devam
ettiriyoruz. Merkezimiz Ankara. Ben
İstanbul’da yaşıyorum. İstanbul, Dubai,
Moskova, Minsk ve Taşkent'te proje
veya irtibat ofislerimiz bulunmakta.

ACP (Architecture, Consulting,
Planning) bizim yurtdışı markamız.
Türkiye’den yurtdışına mimarlık hizmeti
verdiğimiz için zamanımın büyük
çoğunluğu seyahatler ile geçiyor.
Fotoğraf da hayatıma kattığım yeni
hobim oldu. Geçen sene "Form.al" adı
altında bir sergi ile bu hobime mimar
dostlarımı da portreleri ile katmış
oldum.
Mimarlık mesleğini seçiminizde
babanızın etkisi oldu mu?
Elbette ki meslek seçimimde babamın
rolü oldu. Onun yanında büyümek,
mimarlık mesleğine olan ilgimi artırdı.
Kendisi mesleğini çok seven, hatta
mesleki kimliği kendi kişiliğinin önüne
geçen insanlardan biriydi.
Ancak mimarlığın ne olduğunu tamamen
mezun olduktan sonra edindiğim
tecrübelerle öğrendim.
Bunda özellikle babam ile beraber
çalıştığımız 6 yıl bana hızlandırılmış bir
eğitim oldu diyebilirim.
folkart n kış 2020
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Uluslararası yapı hakkında bilgi
verebilir misiniz? Toplam kaç kişilik
ekiple çalışıyorsunuz? Bu büyük
yapının koordinasyonu nasıl bir sistem
ile yönetiliyor?
Öncüoğlu Mimarlık yurtdışı projeleri
öncelikli faaliyetlerine 1992 senesinde
Türk müteahhit gruplarına destek
vererek başladı. Daha sonrasında
ise lokal ve yabancı gayrimenkul
geliştiricilerle birlikte çalışmaya devam
ettik. Yaptıklarımız büyük projeler
olduğu için muhakkak projenin
bulunduğu yerde bir ekip bulundurmak
gerekiyordu. Bu nedenle yurtdışı
ofislerimiz açıldı ve bunlar daha sonra
yeni projelerin alınmasında da bize epey
katkı sağladı.
Yurtdışı operasyonlarımızın çoğunu
yabancı markamız ACP (Architecture
Consulting & Planning) ile yapıyoruz.
Yaklaşık 50 kişilik bir ekibimiz var. Bu
büyük yapının koordinasyonunda iş
bazlı ayrımlar ile hizmet vermekteyiz.

Hasan ÖNCÜOĞLU
(1930-1996)
1930'da Tire İzmir'de
doğdu. 1962 yılında İstanbul
Teknik Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi'nden mimar mühendis
derecesiyle mezun oldu. 1963
ile 1964 yılları arasında Büyük
Ankara Oteli inşaatında şantiye
mimarı olarak çalıştı. 1964 ile
1966 arasında Kent Mimarlık
Ltd.'de kurucu ortak olarak
çalıştı. Aynı yıl, Öncüoğlu
Mimarlık Ltd.'yi kurdu. Türkiye
ve yurtdışında pek çok proje
tasarlamıştır. Hastane, eğitim
yapıları, oteller ve yönetim
yapılarının tasarımı üzerine
uzmanlaşmıştır. Profesyonel
kariyeri süresince ulusal
mimarlık yarışmalarında yedi
adet birincilik, iki adet ikincilik,
bir adet üçüncülük olmak üzere,
toplam 28 adet ödül kazanmıştır.
26

folkart n kış 2020

Yurtdışı iş geliştirme ve
koordinasyon İstanbul ağırlıklı benim
koordinasyonumda yürütülmekte.
Yurtiçi projelerimiz ve tüm uygulama
koordinasyonu ise Ankara’daki
ortaklarım tarafından koordine ediliyor.
Etki alanınızı daha da genişletmek
Rusya ve BDT ülkeleri dışına yayma
planlarınız var mı?
Rusya ve BDT ülkeleri dışındaki
ülkelere de iş yapıyoruz. Rusya
ile malum uçak krizinden bu yana
ilişkilerimiz hala düzelmedi. Buna ek
olarak Rusya’daki ekonomik durum
da büyük gayrimenkul projelerinin
yapılmasını engeller vaziyette.
Bu sebeple Özbekistan pazarına
girdiğimiz büyük projemiz sonrası
oradaki çalışmalara daha fazla
konsantre olmuş durumdayız.
Ayrıca Minsk Gazprom kompleksi ve
Dubai'deki projeler de tarafımızdan
yürütülmekte. Fakat Dubai’de de ciddi
anlamda pazarda küçülme hissediliyor.

Birçok tasarım ödülü aldınız? Bize
bazılarında jüri üyesi olduğunuz
mimari alanda verilen ödüllerden
bahsedebilir misiniz?
Son dönemde aldığımız tasarım
ödüllerinin çoğu gayrimenkul üzerine.
MAPIC alışveriş merkezi ödüllerinde
juri üyesi olarak 3 sene görev aldım.
Hala MAPIC danışma kurulunda yer
almaktayım. Son dönemde gerçekleşen
birçok mimari proje yarışmasına
ne yazık ki vakit yokluğundan
katılamıyoruz.
Yarışmalar bir mimarın kariyerindeki
en önemli değerlendirme platform
ve tanıtım araçlarından biri. Gerçek
özgür irade ile tasarımların yapıldığı bir
ortam olarak gördüğümü ve yarışma
ile iş almanın gurur verici olduğunu
belirtmek isterim.
Birçok ülkede projeler
gerçekleştirdiniz. Bunlar içinde
ayrıcalıklı olanlar var mı? Devamında
şunu sormak istiyorum. Hayal ettiğiniz
bir proje var mı? Örneğin bir kent için
sembol niteliğinde bir tasarım fırsatı
bekliyor musunuz?
Rusya ve Dubai’deki projlerimiz
gerçekten ilgi çekiciydi. Bunların
arasından birkaç tanesi muhakkak
daha öne çıkacaktır. Son dönemde
Dubai’de tasarımına başladığımız 300
metrelik kule bizi heyecanlandıran bir
tasarım. Umarım Dubai’deki ekonomik
durum da aynen Türkiye’de olduğu
gibi düzelir. Onun sonucunda da bu
proje gerçekleşme fırsatını bulur.
Dubai bir bakıma mimarlık laboratuvarı
gibi. Her türlü formun, teknolojinin ve
tasarımın denendiği ortamda bir Türk
tasarımcı olarak böyle nitelikli bir binayı
tasarlamak bizim için gerçekten öğretici
bir deneyim.
Bir proje için davet aldığınızda,
tasarım aşamasını merak ediyorum.
Hangi aşamalardan geçiyor,
hangi tespitler sonrasında işe
başlıyorsunuz?
Bir projeye başladığımızda öncelikle
tasarımımızı şekillendiren birkaç

Öncüoğlu Mimarlık ortakları... (Soldan sağa)
Engin Öncüoğlu • Yönetim Kurulu Üyesi, İç Mimar, Tarih Lisansüstü
Cem Altınöz • Yönetim Kurulu Üyesi, Y. Mimar
Önder Kaya • Yönetim Kurulu Üyesi, Y. Mimar
Enis Öncüoğlu • Yönetim Kurulu Başkanı, Mimar

ACP'nin Dubai'de konseptini yapmış
olduğu Miran Marina Hotel kulesi,
ekibi heyecanlandıran bir proje.
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İnşaatı süren Tashkent City Lot3 Projesi
AVM iç mekan tasarımları

ana unsur var. Bunların ilki yapının
sahibinin, ya da kullanıcısının bizden
beklentileri. Dolayısıyla buradaki en
önemli konu işin başlangıcında bize
verilen tasarım programı. Bu programın
bulunduğu koşullardaki ihtiyaçları
doğru bir şekilde karşılayacak tarzda
detaylı olarak hazırlanmış olması
projenin ölçeğiyle, işleviyle ve çevresiyle
doğru ilişkiyi kurabilmesi için ilk önemli
fırsatı verecektir. Diğer ana unsurumuz
kitle.
Kitlenin doluluğu, boşluğu ve içindeki
parçaların arasında kalan kentsel
boşluklarla doğru ilişkileri kurması
kullanıcının bu yapı ve çevresi
içinde beklentilerini, ihtiyaçlarını
ve daha ötesinde mekanın onun
hayatını şekillendiren ve kurgulayan
yapısında pozitif bir etki yaratmasını
arzulamaktayız. Tasarımın ilerleyen
aşamalarında ise bütçe, uygulanabilirlik
ve işletilebilirlik konuları devreye
giriyor. Bunlarla beraber süreç
tamamlanıyor.
Öncüoğlu Mimarlık'ın tasarımlarında
belirgin bir mimari yaklaşım var mı?
Bizim en büyük mottomuz diyalog.
Tasarımın tek başına mimarın kendi
birikimi ve yaratıcılığıyla oluşması kadar
bu tasarıma yön veren aradaki koşullar,
kullanıcı istekleri ve kent-yapı-kullanıcı
arasındaki doğru diyaloğu kurmak bizim
en belirgin yaklaşımımız.
İnsan ve mekan ilişkisi,
tasarımlarınızda mekanın işlevselliği
hangi ağırlıkta? Gelişen teknolojilerin
tasarıma etkisi üzerine görüşlerinizi
alabilir miyiz?
Genelde tasarımında yer aldığımız
binalar gayrimenkul projeleri olduğu
için işlevsellik, beraberinde görsel
olarak çekicilik ve bunun ötesinde bu
mekanların ticari olarak cazip ögeler
içeriyor olması önem kazanmıştır.
Gelişen teknolojiyle tasarım süresince
tasarımın üç boyutlu olarak yapılıyor
olması, gerek kitlenin kentle
ilişkililerine, gerek malzeme, renk ve
diğer seçimlerimizde ve tasarımda
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teknoloji pozitif katkı sağlamaktadır
diyebilirim. Bunun bir negatif etkisi
de var. O da süreç. Ne yazık ki
Türkiye’deki en büyük sıkıntı süreç
yönetimi. Birçok projede tasarıma
ayrılan süre çok az olduğu için bunun
teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak
çözülebileceği düşüncesi hakim. Halbuki
bu düşüncenin tasarımda daha çok
standartlaşma ve kimliksizleşmeyi
beraberinde getirdiği kanaatindeyim.
Tasarımlarınızda müşteri isteklerinin
etkisi oluyor mu? Bir başka
deyişle değişiklik isteklerine nasıl
yaklaşıyorsunuz?
Tasarımda müşteri isteklerinin etkisi
tabii ki oluyor. Hatta en belirgin
kriter bu. Müşterinin ne istediğini
bilmediği durumlarda ise biz tasarıma
başlıyoruz ve müşteri ancak örnek
olarak sunduğumuz tasarım üzerinden
yaptığı okumayla gerçek ihtiyaçlarını

tarifleyebilecek deneyime sahip oluyor.
Tabii ki buradaki geri dönüşler, süreci
olumsuz yönde etkileyebiliyor.
Ülkemizdeki kent planlamaları
hakkındaki görüşlerinizi öğrenmek
isterim… Yapılaşma kriterlerinde
yanlış uygulamalar var mı sizce?
Ne yazık ki ben ülkemizde kentsel
planlama olmadığını, parselasyon
ve parselasyon içinde münferit
planlamalar ile kentlerin bugüne
geldiğini düşünmekteyim. Bugüne
kadar yaptığımız yapılar içinde iki
emsali geçen hiç bir yapımızdan
yüzde yüz memnuniyet duymadığımızı
söyleyebilirim. Ölçeksiz ve altyapısı
planlanmamış şehirler hepimiz için
riskler içeriyor. Ne kadar iyi bir
konut blokunda yaşarsanız yaşayın,
nihayetinde herkesin birlikte kullandığı
kentsel altyapı üzerinden yaşamımızı
kurgulamaktayız.

Kişinev - Moldova Plaza Hotel ve
ofis kompleksi.

Nijerya Finans Bakanlığı
hizmet binası
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Özellikle Kuzey Amerika’da kentlerin
bir yüksek yapılaşma bölgeleri var.
Bunlar aynı zamanda iş merkezi
olarak hareketli alanlar… En çok 3-4
katlı olan konut bölgelerinden ayrı
olarak planlanmış gibi… Kentlerin
tarihi dokusunun yer aldığı eski
şehir kavramından da uzakta bu
yüksek yapılar. Sizin bu konudaki
görüşlerinizi alabilir miyiz? Yüksek
yapılaşma alanları bizim kentlerimizde
nasıl planlanmalı…
Tabii ki olabilir. Ancak ilk önce bunun
altyapısının doğru olarak kurgulanması
gerekiyor. Doğru trafik ve yaya
akışının yanı sıra yeterli ışığın binalarda
nasıl kullanılabileceğini hesaplamak
ve kitlesel konfigürasyonun nasıl
kurgulandığı önemli. Ne yazık ki büyük
masterplan projelerinde bile binalar
arası ilişkilerin mülkiyet hakları vs.
ile de parçalandığını görmekteyiz.
Bundan da en büyük zararı kentlerimiz
görüyor. Büyük kentsel dönüşümlerdeki
çözümler de sadece emsalin arttığı
kalitenin düştüğü standart finansal
modellerle devam ediyor.
Yeşil bina, dikey orman kavramına
bakışınız nedir. Yeşil binalar
kentin yeşil dokusu ile ne derece

Bişkek Ofis/AVM projesi
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İller Bankası A.Ş.
İstanbul Bölge
Müdürlüğü binaları

bütünleşiyor? Bu binaların küresel
ısınma ile mücadelede rolü olduğuna
inanıyor musunuz?
Yeşil binanın küresel ısınmayla
mücadelede rolü olduğuna inanmıyorum
ama bina içindeki yarı açık ya da
açık alanların daha fazla peyzajla
ilişkilendirilmesi hatta bunun bir sosyal
paylaşım mekanı olarak kullanılması
zaten bizim de projelerimizde
kullandığımız en önemli ögelerden
biri. Çatı bahçeleri bunun güzel
örneklerinden. Küresel ısınmanın
yeşil bina ile ilişkilendirilmesinden çok
karbondioksit atıklar için dünyada daha
acil önlemlerin alınmadığı noktasındayız.
Avustralya’daki orman yangınları da
ülkemizde çeşitli tropik fırtınaların
olması da bunun göstergeleri.

kadar projenin içinde kalmıyorlar
dolayısıyla tasarımcılar da bu geri
bildirimden mahrum kalıyor. Belki de
yapılan yanlışlar bir sonraki projeye
taşınıyor ve hatalar tekrarlanıyor.
Bizim mottolarımızın bir diğeri de
esneklik. Hızla değişen yaşam koşulları
içinde katı, statik mimari mekanlar
kurgulamak yerine daha esnek,
dönüştürülebilen ve geliştirilebilen
çözümler üretmek projelerde yeni
ihtiyaçlar doğrultusunda oluşan
problemlerin daha hızlı bir biçimde
çözülmesine katkı sağlıyor. Bunların
örneklerini özellikle alışveriş merkezi
projelerinde görmekteyiz. Bu
dönüşebilir ve diyalog içinde olan
mekanlar zamanın hızlı akışı içinde bizi
hep bir adım daha iyiye götürmüştür.

Şimdiye kadar gerçekleştirdiğiniz
projelerin kullanıcılar üzerindeki
etkilerini hiç araştırdığnız mı?
Bir başka deyişle projelerinizin
kullanıcıları ne derece mutlu kıldığı ile
ilgilendiniz mi?
Tabii ki. Zaten mimarlıkta en önemli
olan tasarımla ilgili geri bildirim.
Ancak ne yazık ki Türkiye’de mimarlar
projelerinde inşaatın sonuna hatta
kullanıcıların binaya yerleştiği döneme

Son olarak sizin eklemek
istediklerinizi dinleyelim mi?
İzmir bizim için ata toprağı. İzmir’de
Folkart ile yaptığımız proje ölçeği,
kentle ilişkisi, mekansal organizasyonu
ve yaratılan açık alan tanımlarıyla
sadece İzmir için değil Türkiye’de de
gururla portfolyomuza alabileceğimiz
projelerden biri olduğunu
söyleyebilirim. Bu söyleşi ile bana söz
hakkı verdiğiniz için teşekkür ederim.

Bursa konut kompleksi

İstanbul Maslak Ofis binası

Dubai Palm Couture konut projesi
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İsimsiz / 1956
Tuval Üzerine Yağlıboya. / 46cm. x 55cm.
(Arkas Holding Koleksiyonu)

Folkart Gallery, 2020'nin
ilk sergisinde proje
direktörlüğünü Fahri
Özdemir’in yaptığı, 55
yapıtı ile Paris Ekolü'nün
özgür ve özgün paleti
Fikret Muallâ'ya ev
sahipliği yapıyor. Sergide
sanatçıya ait mektup,
kitap ve kişisel eşyalar,
kişisel ve kurumsal
koleksiyonlardan
derlenen eserleriyle
buluşacak.
28 Şubat - 17 Mayıs
arası izlenecek sergi,
beraberinde 400 sayfalık
bir yayımı da getiriyor.

Türkiye sanat tarihinde “Paris Ekolü”
olarak nitelenen dönemin sıra dışı
fırçası Fikret Muallâ, İzmir Folkart
Gallery'de yeni yılda açılacak ilk sergi ile
sanatseverlerin karşısında olacak. Avni
Arbaş, Hakkı Anlı, Albert Bitran, Hale
Asaf, Abidin Dino, Nejad Melih Devrim,
Remzi Paşa, Mübin Orhon gibi imzalar
ile aynı “ekol”de anılan ve bohem, sıra
dışı ömrü ile de kayıtlara geçen Fikret
Muallâ Saygı, 28 Şubat ve 17 Mayıs
2020 arasında izlenebilecek sergisinde,
tümü kayıtlı ve sertifikalı 55 özgün
çalışması ile izleyici karşısında olacak.

Muallâ resimlerinin konularını,
çoğunlukla kahveler, sirkler ve sokaklar
gibi, Paris yaşamının gündelik ayrıntıları
oluşturuyor. İçinde yaşadığı bohem
çevrenin insanını resmine konu olarak
alan Muallâ, daha çok guvaş tekniğine
yakınlık duyup, çok hızlı çalışabilmiş
olmakla birlikte, yağlıboyayı da suluboya
ve guvaş kadar ustalıkla kullanıyor.
Akademik ve eleştirel çevrelerde
ise, resmin kuramsal sorunları
üzerine çalışmalar gerçekleştirmeyen
sanatçının, çağdaş akımlara katılmadığı
görüşü, ağır basıyor.
folkart n kış 2020

33

GÜNDEM

SERGİ

Doğan Hızlan
Fikret Muallâ efsanesi
Dünya sanat tarihinde bazı adlar
vardır ki, adlarının çevresinde bir
hâle bulunur. Yaptıkları ile yaşadıkları
arasında hiç bitmeyen gelgitler eser.
Çünkü aynı zamanda bir medcezir
olayının da simgesidirler.
Türkiye’den Paris’e gitmiş olan, orada
bir süre yaşayan herkesin onunla
ilgili bir anısı vardır. Resimleri kadar
dostlukları, çalkantılı öyküsü de ilgi
çekecektir.
Bir sanatçıyı, hele özellikle bir
ressamı ayrıntılı biçimde tanıtmak için
yapacağınız çalışma, onun her türde
yarattığı ürünleri de sunmakla olur.
Folkart Gallery’de hazırlanan, “Yalnız ve
Yaralı Bir Hayat: Fikret Muallâ” Sergisi
bu kuralı harfiyen uyguluyor. Sanırım
2020’ye damgasını vuracak bir sergi.
Hem de çok ses getirerek...
Fikret Muallâ ekseninde resmimizde
Paris olgusunun yansımalarını da
seyredeceksiniz.
Sanatçının yaşamını okurken, bazı
olaylara dikkatinizi çekmek isterim.
Biyografisinden edindiğimiz bilgi,
Türkiye’de ve Paris’te hâmilerin
yardımıyla yaşadığıdır. Ama gene
unutmamalı ki, buradan da bazı adlar
onun resimlerinin yurt dışında da
görülmesini sağlamışlardır. Ayrıca
Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ve
dönemin Dış İşleri Bakanı Hasan Esat
Işık’ın girişimiyle mezarının buraya
nakledilmesini de örnek bir devlet
anlayışının örneği olarak görüyorum.
Sanat ve edebiyat tarihinde bazı
adlar vardır ki onları bir akımın
gölgesinde değerlendirmek mümkün
değildir, özgün bir yol açmışlar o yolda
yürümüşlerdir. Fikret Muallâ da bu
örnekler kategorisinde değerlendirilir.
34
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Folkart Gallery yine çok zor ve bir o
kadar da büyük bir sergiyi olağanüstü
şekilde kotarıyor. Gerçekten de
imrenilecek bir olay bu. Serginin
çalışmalarıyla birlikte hazırlanan
kataloğu gördüm, bana göre sanatçıyı
bütün yönleriyle tanıtan olağanüstü
bir katalog hazırlanmış. Gezdiğim
bütün sergilerden mutlaka katalog
alırım, çünkü gördüklerimiz görsel
belleğimizde bir süre kalırlar sonra
unutulurlar. Kalıcılık kataloglar
sayesinde mümkündür.
Kitapta, eleştirmenlerin, dostlarının,
meslektaşlarının yazılarını, yorumlarını
okuyacaksınız. Sergiyi ve kitabı
çok beğeneceğinizi umuyorum. Bu
kataloğun hazırlanması ve böylesine zor
bir serginin sunumunu gerçekleştiren
Folkart Gallery’nin huzurunda, Folkart
Yönetim Kurulu Başkanı sevgili
kardeşim Mesut Sancak’ı ve Folkart
Gallery Genel Koordinatörü sevgili
kadeşim ve dostum Fahri Özdemir’i
yürekten kutluyorum. Folkart Gallery,
biz sanatseverlere beş yıldır düzenlediği
uluslararası boyuttaki gerçek ve güzel
sergilerin İstanbul dışında, İzmir’de de
açılabileceğini gösterdi ve bu beş yıl gibi
kısa bir süre içinde, plastik sanatlarda
Türkiye’nin en saygın kurumları
arasında yerini aldı. Sevgili Mesut
Sancak’ın söylemiyle: “Bir şehirden
kazanılanı o şehre geri vermek” bu olsa
gerek.
Ben Fikret Muallâ üzerine değil, bir
sanatçıya gösterilen önemi belirtmek
için bu girişi yazdım.
Paris’teki ressamlarımızla ilgili
başka sergilerin de düzenlenmesini
bekliyorum.
Umarım beğeneceksiniz.

Fikret Muallâ'nın, Nazım Hikmet'in
1932'de yayınlanan "Benerci
Kendini Niçin Öldürdü?" kitabına
yaptığı desenlerden biri...

Cazcılar / 1958
Kağıt Üzerine Guaj. / 33cm. x 50cm.
(T.C Ziraat Bankası Koleksiyonu)

(...) Ben bu sanatçıyı harikulade
buluyorum. Resimlerinde,
çizgilerinde, renklerinde
inanılmayacak bir sadelik ve bu
sadeliğin dehşetli bir tenkidi var.
Bana göre öyle geliyor ki ancak yazı,
resim ve musiki bir araya gelirse ve
resme musiki zihniyeti hâkim olursa
“İstanbul’un Eski Evleri” isimli eser
meydana gelir. Ben Fikret’in bu eseri
kadar İstanbul’un eski evlerini böyle
hüzünle içeren bir nesne görmedim.
Fikret Muallâ yeni bir âlem!
Nâzım HİKMET

Cazcılar / 1957
Kağıt Üzerine Guaj. / 45cm. x 60cm.
(Arkas Holding Koleksiyonu)
folkart n kış 2020
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Evrim Altuğ
Hâlâ paletinin
götürdüğü yerdeyiz...
İstanbul Moda doğumlu, paletine
sığmaz “bohem” ressam Fikret Muallâ
Saygı (1903–1967) üzerine, İzmir
Folkart Gallery’de açılacak olan –ve de
sergilenecek eserlerin orijinalliğinden
kuşku duyulmayan– resim sergisi
vesilesiyle, ben de sergi albümüne bir
metin yazmaya koyuldum.
Tıpkı, kendisinin –Akademi’de tanıştığı
ressam Hale Asaf gibi gönlünü
kaptırdığı– çok yönlü Cumhuriyet
sanatçımız ve platonik aşkı Semiha
Berksoy’a, gazeteci, fikir insanı ve
eleştirmen Prof. Dr. Hıfzı Topuz’a veya
ressam, heykeltıraş Abidin Dino’ya
yolladığı zarflardan çıkan o irili ufaklı,
çizgili çizgisiz, özenli özensiz el yazısında
görülebileceği gibi, bu mahrem
mektup satırları da, gözlerimin önüne,
neredeyse resimleri ile aynı coşkuda art
arda geldi.
Birdenbireydi Muallâ’nın kelimeleri
de. Telefon eder gibiydi. Taze, geri
dönüşsüzdü. Islaktı. Çabukluğunca
hakiki. Yazdığına da aldırışsızdı. Kendini
bile duymayan, dürüst, bonkör bir
uğultu saçıyordu. Bir ihtiyaç giderir
gibi, ister renkle, isterse kelimeyle
olsun, Muallâ’nın bizimle paylaştığı imge
de, anı da, kendisi de, “doğduğuna bin
memnundu.”
İyi de, bir ressam, “espas”ını niçin
bu kadar aşırılıkla, nisan yağmurları
gibi sırılsıklam bir berraklık içinde
yoğururdu? Belli ki, fazla şey vardı
Fikret Bey’in söyleyeceği. Belki de
bu yüzden “gözünü çabuk tutuyor”
ve elini de buna razı ediyordu. Tıpkı
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resimlerindeki, üzerimize boca ettiği,
çoğunluğunu sokak afişlerinden edindiği
şu renkli fon tercihleri gibi, biricikti,
enfes bir samimiyet içeriyordu hemen
her mektubunun ve görsel tasvirinin
ruhanî atmosferi. Dost meclislerinde,
asla boş bırakılmayacak kadehler gibi.
Ani. Baş döndürücü ve samimi...
Zaten Hıfzı Topuz da bunu böyle
dillendirmemiş miydi: “Fikret çizgiye de
hep egemen olmuş, bütün desenlerini
hep bir çırpıda çıkarmıştır. Hiçbir şeyi
silip, bozup yeniden çizmemiştir. Her
şey kesindir, ayrıntı göremezsiniz. Hayal
gücünüzü kullanarak, biçimleri siz
oluşturursunuz.”(4)
Fikret Muallâ, yaşamı boyu birçok
trajedinin içine düştü. Resimleri ne
kadar renkli, ele avuca sığmaz ve
“belirsiz” ise, başından geçenler de bir o
kadar köşeli, incitici ve tayin edici oldu.
“Bir aslan gibi başkalarıyla beslendi,
onları sindirdi fakat hiç biri değil,
kendisi oldu.”(1)
Okuldan taşıdığı İspanyol gribine
yenilen annesi Emine Nevser Hanım’ın
ani kaybından duyduğu suçluluk hissini
üzerinde hep taşıdığından mıdır,
bilinmez... Yoksa, 12 yaşında futbol
oynarken geçirdiği kaza sebebiyle topal
kalışından mıdır? Onun resimleri, hep
küçük bir çocuğun hayal dünyasına
yakın bir dokunulmazlığa, erişilmez,
isyankâr ve denetimsiz bir imgelem
imkânına sahipti. “Gerçek” yaşamı ne
kadar karanlık, gri, berbatsa, tıpkı
dönemin caz ustaları gibi, doğaçlama /

seyrine / akışına bırakma (Jam Session–
Reçel Seansı) olanağı da adeta bir o
kadar katlanıyordu. Nitekim kendisinin
1950’li yıllarda cazcıları da bizzat
“Cabaret”lerde tasvir ettiği bilinirdi.
Guaj, suluboya ve pastel kullanmaktan
gocunmadı. Kendini ne gördüğü, ne de
yansıttığına, gerek malzeme, gerekse
gündelik hakikat bazında, asla mahkûm
etmedi. Gördüğüne inandı, çünkü
birey olarak, inandığını görmeyi ve
göstermeyi, dürüstlük, içtenlik, cüret
olarak varsaydı. Tıpkı bir beste(ci)nin
“tını”sını önceden gözüne kestirmesi
gibi, iç ve dış uzayının “araf”ında seçtiği
görsel, kimi zaman da fakirliğinin verdiği
tesadüf eseri “fon”dan başlayarak, en
sığ varsayılanın dahi bizlere en derin
olanı yansıtabileceğini, en “sıradan”
duranın bile yegâne başrolü oracıkta
kapabileceğini, bölüştürdüğü renkleri,
ferah feza yaydığı kompozisyonlarıyla,
bütün “obje”lere hediye etti.
Varoluşçuluğun tavan yaptığı, isyan
bayraklarının dikildiği Fransa yıllarında,
Jean – Paul Sartre’ın yazdıkları, hepimizi
birer “obje” / nesne / konu olmaktan
“subject” / “özne” olmaya taşıyan
fikirleri, Fikret Muallâ’nın sanatı ve
kişiliğini anlamamız adına, paralel bir
okuma değil de, nedir ki? Bakalım, nedir
kendisinin söyledikleri:
(...)Demek ki, “başkası” hem varoluşum,
hem de kendimi bilişim için gerekli.
Nitekim, kendimin tanınması, içerimin
ortaya çıkarılması başkasının da
tanınmasına, beni düşünen, bana karşı
ya da benim için bir şeyler isteyen

Sainte – Anne Desenlerinden / 18. 01. 1956
Kağıt Üzerine Çini Mürekkebi / 21cm. x 27cm.
(Fahri Özdemir Koleksiyonu)

Sevgi / 1959
Kağıt Üzerine Guaj / 20cm. x 27cm.
(Dr. Safder Tarim Ailesi Koleksiyonu)

(...) Benim tanıdığım
senelerde resim yaparken
paletine bir boya sıkışı
hatırlarım, kocaman Lefranc
tüpünün onun elinde iki
sıkımlık canı vardı. Öylesine
cömert ve delice fırçaladığı
resimlerinden sadece bol
boya oyunlarını görür, ne
yalan söyleyeyim, pek bir
şey anlamazdım. Günün
birinde onun bir şey olacağını
o zamandan kestirmiştim
ama bu kadar büyük bir
sanatkârla arkadaşlık
ettiğimin doğrusu farkında
değildim.
Elif NACİ
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bir hürriyet olarak onun da ortaya
çıkarılmasına yol açıyor. Bundan sonra,
“özne – arası” adını verebileceğimiz bir
evren buluyoruz karşımızda. İşte bu
evren içindedir ki insan, kendinin ve
başkalarının ne olduğunu anlıyor.(2)
1928’de alkol tedavisi için hastaneye
yatırılan, ömrü boyunca dört kez
akıl hastanesinde tutulan Muallâ’nın
resimleri, “ben” ve “öteki”ni aynı /
ayna / anda deneyimleyebildiğimiz,
büyülü– normal–dışı / para–normal
“varoluş” yüzeyleri olarak kayda geçiyor.
“Hatıra”nın ürettiği, hem tekil, hem de
o kolektif his, ilk defa baktığımız, ama
her nasılsa “fon”dan, “dip”ten, gittikçe
yüzeye taşan imge ile henüz, naklen
kurduğumuz gerçek üstü deneyime
evriliyor.
Fırça darbelerinin manyetik etki ürettiği
yüzeylerde, empatiyi alabildiğince
pekiştirirken, bunun olmadığı görece
“antipatik”, izleyiciye kolay vize vermez
kompozisyonlarında, gerek form ve
gerekse perspektifi kendince tayin eden
bir zihnin yabanıl özgürlüğünü defaten
ispatlıyor Muallâ.
Bu “özne–arası” varoluş durumu bir
bakıma, Muallâ’nın çizdiği Deli Dolu,
Lüküs Hayat gibi sahne yapıtları
kostümlerinde de cisimleşiyor.
Bu süreçte ayrıca İsmail Hakkı
Demircioğlu’nun Yeni Adam dergisinin
yazılarını resimleyen Muallâ kendini
hem izleyici, hem de eyleyici konumunda
hissettiğinden, elini de, gözünü de çabuk
tutuyor, bir film rejisörü kadar hızla
karar verip, hemen öteki “kadraj”da,
aradığı “oyun”u, sahneyi imzalıyor.
Hatta, Nâzım Hikmet’in “Varan 3”
isimli şiir kitabını ve “Benerci Kendini
Niçin Öldürdü?” isimli oyununu da
resimleyen, Muallâ oluyor. Hatta
ressam bir ara, Darülbedayi’de, daha
sonra yasaklanacak olan Nâzım piyesi
“Kafatası”nda da kısa bir rol almayı
başarıyor. Unutulmaması gerekiyor ki,
“Kübizm” akımının öncülerinden sayılan
İspanyol modern sanatçı Pablo Picasso
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da kendi kariyeri ve ömründe bu tür
sahne ve gösteri teşebbüslerinde
bulunuyor. Keza akademik tezler bize,
Muallâ’nın da kendisiyle Paris Seine
nehri kenarında resim yaparken
tanıştığını söylüyor. Ancak Muallâ,
yapıtlarını öven Picasso’nun ona hediye
ettiği resmini dahi yok pahasına bile
satmaya yeğliyor.(1)
Resminin “kendine ait”liğine ne kadar
saygı ile yaklaşırsa, o kadar tatminkâr
üretiyor Fikret Muallâ. Figürlerinin
bedensel jestleri, kimliklerini ele
veriyor. Onları, elleriyle, gözleriyle hem
yokluyor, hem de onlara mesafesini
alabildiğince özgün renk tercihleriyle
var ediyor. Kendisinin 1942 tarihli
bir açık hava figüratif dışavurumcu
kompozisyonundan yola çıkarak söyler
isek, kişinin aklına doğunun minyatür
geleneğini de çağırır bir aldırış içinde,
güneşi de, bulut kadar sayıyor, uzaktaki
çalılığa da, hak ettiği alanı tanıyor. Ya
da, kenardaki bir iki yapının cayır cayır
kızıllıktaki çatısı, ya da huzur mavisi
pencereleri, ömrüne mal olan yuva
özlemini çağrıştırırcasına bu tasvirdeki
haklı yerini ediniyor. Modern giyimli
üç kadın ve büyük olasılıkla biri taşra
papazı sayabileceğimiz üç erkek
arasındaki, ayakları yerden kesen
mesafe ve münasebet, yeri geliyor “asıl
mevzu” halini alıyor. Bu kompozisyondan
izleyene – ve eyleyene bir tutam renkli
balonun uçarı güvencesiyle bakan (belki
de uçarı, haşarı, dahası feminist) mor
kostümlü kadın, yaşanan bu duygusal
gerilimin asıl sözcülüğü ve gözcülüğünü
üstleniyor. İyimser bir mavi ve acil bir
kırmızı zemin, aynı an içinde zuhur
ediyor. Bunu resmin büyük kısmına
bulaşık, tedirgin bir sarı “görsel iklim”
kuşatıyor. Gökyüzünün kendini zor
tutan bulanık ve yeşile koşan yarı
aydınlığı, resmin ürettiği bilumum
çelişkiyi pekiştiriyor. Ama “an”ın
neşesine şahadetin açlığı, Muallâ’nın
paletinden hiç uzaklaşmıyor. Eserine
kondurduğu el yazısı künye, yapıtı
bir “hatıra karesi”ne ve kişisel olanın
hakikatine daha da yaklaştırıyor.

Pek çok kompozisyonuna merkez seçtiği
Paris’in Notre–Dame katedrali kesimi
veya sayısız kafe– bar ve bistroları,
ressamın uğrak yerleri olarak göze
çarpıyor.
Bu mekânlar, kendi psikolojik
atmosferlerinin aydınlığı ve renk
doygunluklarıyla önümüze konuyor.
Tekinsiz bir sarı, melankolik bir mavi,
hep “piyasa” yapan, birbiriyle flörte
gönüllü bu küçük burjuva ve çokça
yoksul bireylerin üzerinden akıp,
geçiyor. Ancak bu panayır alanlarındaki
bireyler, yan yana oldukları ölçüde de,
birbirlerine olan mesafelerini koruyor.
Kişinin veya tasvir ettiği mahlûkatın
“siluet" halinin ürettiği geçicilik, boyadaki
uçuculuk, tekinsizlikle kucaklaşınca,
sanatçının hissettiği “öteki”liği ele veren
yegâne detaylar art arda dikkat çekiyor.
Fikret Muallâ’nın figürleri, esasında,
birer alâmet-i farika gibi, cemiyet
içinde hep sahiden ne yapacağını
şaşırmışlıklarıyla, “an”dan yırtamadıkları
tiksindirici cisimlikleriyle, her daim
sürüncemede / Muallâkta kalıyor. Fikret
Muallâ’nın tanıklığı da, işte tam bu
varoluşçu “Bulantı”yı bize (her zaman
şimdiye mahkûm bir samimiyetle)
haberliyor.
An oluyor, ressamın dahi içine sıkıştığı
insanlık manzarasında bakakaldığı
kafede vurguladığı yegâne unsur, belki
de samimi bir davet beklediği ya da
oturmak istediği bir sandalye, ya da
o masayı meşgul eden kimliği meçhul
müşterinin elindeki dolu dolu, serin bir
bardak dolusu beyaz şarap oluyor. Ya da
tam o sırada, karşıdan endamı yerinde,
ama sureti yerinde yazık ki yeller esen,
yaz elbiseli bir “matmazel” (bize doğru)
yaklaşıyor. Ya da, sinematografik
panoramalarda izlediğimiz gün batımları,
palmiyelerin ensesine düşerken, taşrada
bir ırmak kenarına, ağaçların koynunda
ve karlı tepelere hakim biçimde
“pitoresk” bir perspektifle konuşlanmış
birbirinden cazip yerleşkeler, kim bilir
hangi maceralara cıvıl cıvıl renklerde
davetiyeler çıkarıyor.

Montmartre / 1947
Kağıt Üzerine Karışık Teknik. / 24,5cm. x 32cm.
(Bedri Rahmi Eyüboğlu Ailesi Koleksiyonu)

Dinlenme / 1949
Kağıt Üzerine Karışık Teknik. / 24cm. x 32cm. (Dr.
Safder Tarim Ailesi Koleksiyonu)

Ayasofya
Kağıt Üzerine Suluboya / 28cm. x 31,5cm.
(Dr. Safder Tarim Ailesi Koleksiyonu)
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Peyzajları, “Nü”leri ve grafik
soyutlamalarıyla da bereketli bir
sanatkâr olan Muallâ’nın nesneye
vakfettiği “can”ın sembolik ve kronolojik
delillerinden biri, kendini “1963”
tarihli –belki de yeni yıl– “Nature–
morte”uyla gösteriyor. Bilakis, “ölüm”
ve “doğa” ne kelime, onunla adeta
dalgasını geçercesine yaşamı haykıran
bu ibretlik kompozisyon, gerek renk,
gerekse üslûp adına bünyesindeki
taşkınlık ve bonkörlükle, ömrünü
uzattıkça uzatıyor. Zaten bilindiği ve
birçok akademik metinde de karşımıza
çıktığı gibi, Muallâ’nın sanat biçimi, akla
yüzyıl başındaki, (aşırı özgür) renkçi
Fovizm akımını da fazlasıyla getiriyor.
Zira kendisi de birçok demecinde,
bu akımın öncüsü Henri Matisse’den
övgü ve ilhamla söz ediyor. Çünkü,
“Fikret Muallâ bir yanıyla çocuk.
Masalı bitmeden büyümüş bir çocuk.
Bir yanıyla deli!.. Toplumsal baskılar,
delilere ve çocuklara işlemiyor. Delirme
keyfiyetini bir sigorta, daha az ezilmenin
sigortası gibi elinde bulunduruyor.
Biliyor ki kalabalıklar çocuklara ve
delilere toleransla yaklaşır. Yine de,
yalnızlığı onu ele veriyor. Kalabalıklar
içinde değil, bir kenara çekilerek resim
yaparak yalnız. Yalnızlığı sık sık fark
ediliyor. Toplumsal lincin ıstıraplarını
yaşıyor. Yanılsamayı ve gerçekliği aynı
anda içselleştiriyor. Gerçeğe tahammülü
yok. Sürekli şikayet halinde. Güçsüz
fakat saldırgan.”(1)
1937’de Bakırköy Ruh ve Sinir
Hastalıkları Hastanesi’nde Neyzen
Tevfik ile aynı koğuşu paylaşan,
eserinde salt kendi üretim anına
odaklanarak anakronik bir tavır gözeten
Muallâ, yaşam basamaklarını en alttan
değil, en üstten tecrübe etmesiyle de
biliniyor.
Kimi zaman gönüllü, kimi zaman yazgısal
biçimde tecrübe ettiği nice kayıp ve
hayal kırıklığı, gerek sanat anlayışı
ve gerekse kişiliğini şekillendirmede
belirleyici oluyor. Tıpkı, annesinin ölümü
ardından uyum sağlayamadığı üvey
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annesiyle, akrabaları olan Behice Hanım
ile olan iletişimsizliğinin getirdiği ruhsal
baskıda görüldüğü gibi. Zaten nice
biyografik kaynaktan da bildiğimiz gibi,
bu süreç kendisinin dil ve mühendislik
eğitimi alabilmek için İsviçre’ye
gönderilmesine de sebep oluyor ve
sanatçı, bu durumu evden atıldığı
şeklinde yorumluyor.
Yine bilindiği gibi sanatçı, bu
eğitimini yarıda bırakarak daha
sonra Almanya’nın yolunu tutuyor
ve Heidelberg’e geçtikten sonra,
Münih Güzel Sanatlar Akademisi ve
Berlin Güzel Sanatlar Akademisi’nde
öğrencilik dönemi başlıyor. Zaten Hale
Asaf ile de burada, Arthur Kampf’ın
atölyesinde tanışıp ona tutuluyor.
Dünya üzerinde tanıklık ettiği, yabanıl
kuşlardan tutun, sokakta kendisini
fark etmeden önünden gelip geçen
insanlara değin türlü varlıklar, yeri
geliyor hipnotik biçimde bizi kendine
esir kılıyor; kimi an ise ayrı düştükleri
yan yanalığın biçareliğini, yine suretleri
– portreleri vasıtasıyla, doğrudan tekrar
yüzümüze vuruyor.
Muallâ bu süreçte “kadın”a da ideal ve
keskin bir tabir ile yaklaşmaktan imtina
ediyor. Fransa’nın sahne, gösteri ve
yeraltı hayatının türlü temsilcileri, hep
renk ve biçimlerinin misafiri halini alıyor.
Yine bir kompozisyonunda beyaz,
özgür bir atı takım elbisesiyle terbiyeye
girişen figüre aldırışsızlıkla, alabildiğince
hür biçimde “yüzer bakış”ıyla, balık
siluetine yakın bir göz bebeğince
hâkim olan, 1960’taki “Kırmızı Sirk”
kompozisyonunda gördüğümüz gibi,
Muallâ oluyor. Öznel bakış, nesneye
sirayet ediyor. Ona baskın çıkıyor.
Yabanıl olanı evcilleştirmeye kalkanı, bir
üst göz daha evcilleştiriyor. Ona “nazar”
ediyor.
Yurt özlemi, Fikret Muallâ Saygı’nın
yazgısı için tayin edici bir içgüdüye
dönüşüyor. Kulüp rakıları, Cumhuriyet
gazeteleri ve Bafra sigaraları, dostu
Hıfzı Topuz’a yazdığı mektuplarda,

burnunda, gözünde tütüyor. Kendisi
hakkında düzenlenmiş kapsamlı bir
biyografik metinden alıntılarsak,
Muallâ’nın ülkesine dönüşü de,
ömrü kadar zahmetli ve dramatik
oluyor. Fikret Muallâ önce Fransa’da,
Manosque Mezarlığı’nda (Kimsesizler
Mezarlığı) toprağa veriliyor. Oysa
vasiyeti yıllardır hasretini çektiği
yurdunda gömülmek olan sanatçının bu
vasiyeti yıllar sonra, bir zamanlar babası
Salah Cimcoz’un evinde kendisinden
resim dersleri alan Emel Korutürk
tarafından yerine getiriliyor. Kemikleri,
1974 yılında, artık Cumhurbaşkanı
Fahri Korutürk’ün eşi olan Emel
Korutürk’ün çabalarıyla Türkiye’ye
getirilerek Karacaahmet Mezarlığı’na
defnediliyor. Manosque Mezarlığı’nda,
yaşlı bir komşusu tarafından dikilen
ve “Fikret Moualla, Artiste–Peintre”
ibareli mezar taşı da, kemiklerinin
getirilmesinden sonra, yine aynı komşu
tarafından Abidin Dino’ya gönderiliyor.
Taşı İstanbul’a getiren Hıfzı Topuz,
İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi
ve Resim Heykel Müzesi’nden olumlu
yanıt alamayınca, İstanbul Basın
Müzesi’ne kendisine ayrılan bölümde
sergilemeye başlıyor. Ondan geriye ise,
çok sayıda tablo, desen, çeşitli albüm,
sergi yayımları ve yakınlarına yazdığı
mektuplar, fotoğraflar, anılar ve bu
mezar taşı kalıyor.

4 Şubat 1967’de Topuz’a
Fransa Alpleri’ne 80 km.
uzaklıkta, yıllarını geçirdiği
Reillanne kasabasından
bedbaht bir halde yazdığı
teşekkür dolu mektupta da
kendini tarif ettiği gibi, “Bakî
Dünyanın fanî ve mustarip
kullarından” Fikret Muallâ
Saygı, Abidin Dino’nun
kelimeleriyle de söylersek,
geride bıraktığı çizgi ve
renginin namusuyla bugün
eskisinden daha çok seviliyor
ve özleniyor.

Üç Balerin
Kağıt Üzerine Guaj / 31cm. x 54cm.
(Arkas Holding Koleksiyonu)

İskambil Oynayan Kadınlar
Kağıt Üzerine Guaj. / 22cm. x 31cm.
(Arkas Holding Koleksiyonu)

(...) Fikret’in 930 ile 936 arası resimleriyle,
Paris’te zaman zaman yaptığı resimler
orta derecede bir ressam başarısını aşan
işlerdir. Bir parça resim kültürü olan kişi,
bu resimlerden birisini görür görmez
dikkat kesilir. Onun öteki resimlerini
görmek arzusunu duyar. Size şu kadarını
büyük bir emniyetle söyleyebilirim
ki, Fikret Muallâ kadar resim yapan
ecnebi ressamlarının hepsi yaptıkları iş
sayesinde paşa gibi değilse de bey gibi
yaşamaktadırlar. Fikret Muallâ onların
1954’de ulaştıkları ustalığa ta 1936’da
ulaşmıştı. Böyle olduğu halde niçin bir
türlü rahata kavuşamadı. Niçin birçok
istidatlara lâyık olduğu değeri veren Paris
ondaki cevheri bulup çıkaramadı. Kabahat
kimde? Bence kabahat alkolün tel tel çözüp
bıraktığı sinirlerde... Fikret’i gündelik
hayata bağlayan akıl tellerinin kıldan ince
kılıçtan keskin bir duruma gelene kadar
aşınmasında. Bu aşınmanın göze batan
tarafı şu: “Ben iyi bir ressamım. Cemiyet
benim kıymetimi bilmeli, beni bağrına
basmalı. Beni şımartmalı. Benim irili ufaklı
taşkınlıklarıma göz yummalı. Ekmek elden
su gölden yaşamalıyım. Hiç kimseye hesap
vermeye borçlu değilim. Cemiyete canım ne
isterse onu veririm. Buna karşılık da canım
ne isterse onu alırım.”
Bedri Rahmi EYÜBOĞLU
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Antoni
Gaudi
n HANDAN KORHAN

D

Barselona'nın
mimarı

ünyanın en çok turist çeken
kentlerinden birinde yaşayan
Barselonalılar, bugün "Yeter
artık" diyerek daha fazla turist gelmesini
istemiyorlar. İspanya'da ayrılıkçı
rüzgarlar estiren ünlü kentin bu denli
tanınır hale gelmesini kim sağladı
dersiniz?

eğitimi gördü. Ortalama notları olan
bir öğrenciydi, ancak çizim konusunda
çok yetenekliydi. 1878 yılında mezun
oldu. Gaudi’nin diplomasını imzalayan
Elies Rogent şöyle diyecekti: “Bu
diplomayı bir deliye mi yoksa bir dahiye
mi verdiğimizi kim bilebilir? Bunu bize
zaman gösterecek.”

Tabii ki kenti inanılmaz dehasıyla
yarattığı eserlerle süsleyen, modernizm
sanat akımının ünlü temsilcisi Katalan
mimar Antoni Gaudi...

Gaudi öğrencilik dönemlerinde
sosyalizme sempati duymuş ancak
yaşamı boyunca koyu katolikliğinin
yanında çoğu Katalan genç gibi koyu bir
milliyetçiydi.

1852 yılında Katalonya'nın Tarragona/
Reus kentinde doğan Gaudi, çocukluğu
boyunca babası Francesco Gaudi
Serra'nın yanında demirci çırağı
olarak çalıştı. Koyu katolik bir din
okulunda ilk ve orta eğitimini alan
Gaudi, Barselona'daki Escola Tecnica
Superior d’Arquitectura’da mimarlık
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Sanayi devrimi ile birlikte ortaya
çıkan burjuvazi, yarattığı zenginliği
sanatçılara, özgün tasarımlara
yönlendirmişti. Gelişen Barselona'da
Gaudi aranan bir mimar olmuştu.
Vicens ailesi için yaptığı yazlık ev "Casa
Vicens" ilk önemli eseri olarak biliniyor.

Gaudi daha sonra sanayici Eusebi Güell
ile güçlü bir dostluk kurmuş ve bu aile
için yaptığı eserlerle Barselona’da ün
kazanmıştı.
Gaudi’nin bilinen en ünlü eseri hayatını
adadığı, yapımı halen süren La Sagrada
Familia Katedrali‘dir.
1882 yılında F. del Villar tarafından
yapımına başlanan katedralin yapımını
1883’de devralan Gaudi, koyu Katolik
olmasının da etkisiyle neredeyse bütün
zamanını bu işe ayırmaya başladı ve
ölümüne kadar sadece La Sagrada
Familia ile uğraştı.
7 Temmuz 1926’da, 74 yaşında trajik bir
trafik kazası sonucu ölen ve La Sagrada
Familia’ya gömülen Antoni Gaudi'nin
tamamı Barselona’da olan sekiz eseri
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer
alıyor.
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Gaudi’nin, eserlerinde bu denli
süslemeye yer vermesini mimar Eugene
Viollet-le-Duc'tan etkilendiği için
yaptığı görüşü yanı sıra “mimarinin
kaynağında süsleme vardır" diyen
John Ruskin’in teorilerinden etkilenmiş
olduğu söylenir.
Gaudi'nin tarzı öylesine özgün ve
yaratıcıdır ki şimdilerde bile kendisinden
etkilenen sanatçılar olduğu tartışılmaz
bir gerçektir.

Aykırı bir modernist

Gaudi'nin esin kaynağı bir bütün olarak
doğaydı. Coğrafi oluşumlar, dağların
zirveleri, sarkıtlar ve dikitler, yaşayan
tüm canlılar, bitkiler esin kaynaklarıydı.
Doğanın ona sunduğu çizgilerin
tamamı dalgalı, kıvrımlı ve asimetrikti.
Tasarımlarına aykırı yuvarlak hatlar
hakim oluyor ve bu aykırılık üstün
olma güdüsündeki müşterilerini de
cezbediyordu.
Gaudi erken dönemlerinde Doğu
sanatlarından, ileri dönemlerde diğer
pek çok sanatçı gibi gotik mimariden
etkilenmiştir. Ona göre yapıtlarında
Fransa’da ortaya çıkmış olan bu
mimari tarzın yanlışlarını düzeltmiş ve
eksiklerini tamamlamıştır.
Şimde gelin Barselona'da bir yolculuğa
çıkalım ve bu güzel kente Gaudi'nin
gözünden bakalım...
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La Sagrada Familia

Bitmeyen katedral olarak tanımlanan
ve Gaudi'nin en ünlü eseri olarak kabul
edilen La Sagrada Familia'nın yapımı
140 yıla yaklaşan bir süredir devam
ediyor. 1882'de yapılmaya başlanan bu
anıt yapının 2030 yılında bitirilmesi
planlanıyor. Gaudi, yaşamının 43
yılını La Sagrada Familia (Kutsal Aile)
tasarımına adadı. “kentin içinde devasa
bir heykel” olarak anılan ve Gaudi'nin
doğanın içinde ibadet etmeye çağrısı
olarak kabul edilen katedralin kolonları
dallanıp budaklanan ağaçlar şeklinde
tasarlanmış.
La Sagrada Familia’da duvar ve
kolonların asimetrik olması iç mekanda
her şeyin hareketli olduğu hissini
uyandırıyor. Katedralin cephelerine
yerleştirilen ilahi figürlerdeki farklılıklar,
onların giderek çoğaldığı bir ortam
hazırlıyor ve zaman zaman nereye
bakacağınızı şaşırtıyor.

Renklerin dansı

Gaudi, katedrali üç cepheli tasarlamış.
Doğuda İsa’nın doğumuna adanan
Nativity (Doğuş); batıda İsa’nın çarmıha
gerilişini simgeleyen Passion (Tutku)
ve güneyde tamamlanmamış olan Glory
(İhtişam) cephesi...
La Sagrada Familia’nın en uzun
kulesi tamamlandığında 170 metreye
yükselecek. Katedralde 18 çan kulesi
var. Bunlar İsa’nın 12 havarisini, 4 İncil
yazarını, geriye kalan en büyük kule ise
İsa’yı, ikinci büyük kule ise Meryem’i
simgeliyor.
Katedrali mutlaka uzman bir rehberle
ya da sesli rehber hizmeti alarak
gezmelisiniz. Diğer tavsiyemiz ise
ziyaret için sabah erken saatleri ya da
gün batımına en yakın zamanı seçmeniz.
Katedral içindeki renklerin dansını
en mükemmel olarak bu saatlerde
görebilirsiniz.

Gaudi'nin Sokak
Lambaları

Gaudi, belediye meclisinin isteği üzerine
Barselona'da sokak lamba tasarımlarını
yaptı. Mezuniyet sonrası ilk işi ve
kazandığı ilk maaşı sokak lambaları için
olmuştu. Tasarımları yaparken demirci
olan babasının yanında geçirdiği çıraklık
yıllarının büyük yararı oldu.
Dökme demir ve mermerden yapılmış
olan bu lambaların örneklerinden
birkaçı Placia Real ve Pla del Palau
caddelerinde hala ayakta duruyor.

Her gün işe giderken şu yandaki
sokak lambasının önünden geçtiğinizi
düşünün... Ya da iş yerinizin karşısında bir
Gaudi apartmanı olsun ve bu güzelliklere
bakarak çalışın! Barselonalıları
kıskanmamak elde değil...

Casa Batllo

Maskeyi andıran balkonları, ince kemik
görünümlü pencere sütunlarıyla
ve rengarenk kırık seramik dış
kaplamasıyla insanı büyüleyen Casa
Batllo'yu yılda 1 milyondan fazla kişi
ziyaret ediyor.
Passeig de Gracia Bulvarında bulunan
Casa Batllo 1877'de Gaudi'nin hocası
Emilio Sala Cortés tarafından inşa
edilmiş. Binayı 1900 yılında Josep Batllo
satın alıyor ve evin sıra dışı ve gösterişli
olması için mimar Gaudi’yi tutuyor.
Binayı dizüore ederek iç ve dış cephesi
tamamen değiştiren Gaudi, Batllo ve
ailesinin ihtiyaçlarını karşılayacak, eşi
benzeri olmayan mimari yapıyı 1906’da
tamamlıyor.
Casa Batllo’nun neredeyse tamamında
hiç köşe yok. Modern mimarinin
örneklerinden olan bina, şekilsiz
pencereleri ve taş heykel işçiliğiyle
eşsizdir.
Gaudi'nin hayal gücünü kullanarak taş,
cam ve kırık seramiklerle süslediği
cephe boydan boya pencereler, renkli
camlarla donatılmış. Pencereleri ortadan
bölen modernist çiçek ögeleriyle
süslenmiş kemik şeklinde ince taş
sütunlar bulunuyor.
Kemik görünümlü sütunlar nedeniyle
yerel halk tarafından “Kemikler Evi”
olarak da adlandırılıyor.
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Binada ejderha veya kertenkelenin
sırtına benzeyen büyük ölçeklerden
oluşan muhteşem bir çatı bulunuyor.
Trencadis’in mozaik tekniğiyle süslenmiş
dört baca grubu ve Paseo de Gracia’nın
cephesine bakan ejderha profili
bulunuyor.
Casa Batllo’nun içi bir tasarım
harikasıdır. Antoni Gaudi, iç cephenin
tasarımında ferforje, ahşap, vitray,
seramik ve farklı taş süslemeler
kullanıp aynı zamanda dönemin en iyi
sanatkarlarıyla da işbirliği yapmıştır.
Bina içindeki koridorlar yukarı doğru
daralan elips şeklinde. Gezerken
kendinizi modern bir dehlizde
hissediyorsunuz.
Bina içinde en göz alıcı ve vaktin
çoğunun harcandığı bölümdür. Ana
yemek odası ve modernist terastan
oluşuyor. Ahşap ve cam işlemelerdeki
işçiliğiyle göz alıcı bir odadır. Sıra
dışı tasarımıyla şömine ve vitray kaplı
pencere büyük ilgi görüyor. Casa
Batllo’nun bütün odaları doğal bir
şekilde gün ışığı almaktadır. Düz duvar
neredeyse yok gibidir, neredeyse tüm
duvarlar eğimlidir.
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Palau Guell

1886 ve 1888 yılları arasında Gaudi, en
iyi dostu Eusebi Guell için La Rambla
bölgesi dışında yer alan Palau Guell
yani Guell Sarayı'nı inşa etmiş. Dönemin
zenginlerinin buluştuğu özel davetlerin
düzenlendiği büyük bir salonu bulunan
binanın diğer odaları bu salon merkez
alınarak yerleştirilmiş.
Bu büyük salonun tavanı ayın aydınlattığı
gecelerde ışık alabilmesi için küçük
deliklerle kaplanmış ve bir gökyüzü
olarak düşünülmüş. Binanın çatısında
renkli ağaçlara benzeyen bacalar
bulunuyor.

Park Guell

Bir park düşünün ki 45 dönüm içinde,
rengarenk ve 1900'lü yılların başında
ünlü bir mimar tarafından tasarlanmış
olsun. Park Guell, Barselona şehrindeki
en popüler parktır. Bir belediye
bahçesine dönüştürülen ve şimdi
Unesco Dünya Mirasları Listesinde
olan Parc Guell'in en yoğun ve merkezi
noktası, deniz yılanına benzetilen
banklarla çevrili bölgesidir.

Katalan milliyetçiliğinin tüm sanatsal
unsurlarını eserlerinde kullanan Gaudi,
bu parkta esinlendiği mimaride de eski
şiir ve mistisizmi birlikte kullanmıştır. La
Sagrada Familia'nın hemen yanında olan
bu parkı ziyaret etmeniz son derece
kolay ve rahattır. Parktaki renkliliği
görünce enerjiyle dolacağınıza eminiz.

Casa Calvet

Barselona'nın Eixample bölgesinde bir
tekstil üreticisi Pere Martir Calvet için
inşa edilen Casa Calvet, Gaudi eserleri
içinde en geleneksel olan binadır.
Çevresinde eski yapılar olması ve
şehrin en güzel bölümlerinden birinde
yer alması nedeniyle klasik bir mimari
tercih edilmiştir.
Gaudi için eserlerini planlarken bir
evin simetrisi, dengesi ve düzenli
ritmini genelde sıra dışı olarak ayarlar.
Buradaki mimaride de üstteki eğriler
ve girişteki çıkıntılar modernist
unsurlardır. 1900 yılında Barselona'daki
Kent Konseyi'nden en iyi bina ödülünü
kazanan bu yapı mitolojik ve doğal
motifleri de barındırıyor.

Casa Vicens

Mimarın 1883 ve 1888 yılları arasında
inşa ettiği ilk önemli eseri olan Casa
Vicens, kırmızı tuğlalar, dama tahtası ve
damalı taş ile çiçek desenlerinde renkli
seramik fayanslar kullanılarak üretilmiş
bir tasarım.
Doğa kaynaklı figürlerin ağırlıkta olduğu
yemek odası, kubbe boyasıyla öne çıkan
ve adeta gökyüzüne uzanan oturma
odası ve floranın renklerini eksiksiz
yansıtan süslemeler, evin kendine
özgülüğünün imzası niteliğinde.

Her yerde bir renk cümbüşü...
Gaudi'nin içindeki esin perilerinin
tamamı bol kepçe renk düşkünü
ressamlar ve bunlar tüm renkleri
Barselona'nın caddelerine,
meydanlarına döküvermişler o
rengarenk kovalarından...

Casa Vicens, Gaudi’nin ilk başyapıtı
sayıldığı için ayrı bir önem
taşıyor. İspanyol ressam Francesc
Torrescassana i Sallarés’in 32 tablosu
ve Antoni Gaudi’nin yaptığı mobilyaların
koleksiyonunun da bulunduğu ev, bu
detaylarla daha da değer kazanıyor.
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Doğaya hayranlığını yaşamı
boyunca sürdüren Gaudi doğanın
serbest ve çok çeşitli çizgilerini
mimari tasarımlarında kullandı.
Geometrik biçimlerden uzaklaştı.
Hastalığı nedeniyle doktorların
tavsiyelerine uyarak doğada
uzun yürüyüşler yapıyordu. Bu
yürüyüşlerde ağaçların, otların,
kır çiçeklerinin formlarını derinden
inceledi ve tasarımlarında kendisine
özgü yeni bir dünya yarattı.

Casa Milà

UNESCO Dünya Mirası olarak koruma
altına alınan Casa Milà, ünlü mimarın
son yapıtı olmasından dolayı da ayrı bir
yere sahip. Halk arasında daha çok “La
Pedrera” yani taş ocağı olarak anılan
Casa Milà, Katalan bir avukat, sanayici
ve politikacı olan Pedro Milà tarafından
Eylül 1905’te Gaudi'ye sipariş edilmiş...
Çeşitli kemerler ve farklı yüksekliklerde
sütunlar üzerine dokuz kat olarak inşa
edilen Casa Milà, zemin kat, çatı ve
cephe ile birbirine bağlanan iki ayrı
binadan oluşuyor.
Dış cephede kullanılan geniş kalker
bloklar tasarıma uygun olarak kesilmiş
ve sürekli bir eğri oluşturacak şekilde
yerleştirilmiş. Balkon ve pencerelerde
Josep Maria Jujol tarafından hazırlanan
dövme demir süslemeler kullanılmış.
Binanın çatısı, tuğla kemerlerden
oluşuyor. Değişken yükseklikte 270
adet tonozla desteklenen kemerler,
alan daraldığında daha yüksek, alan
genişlediğinde daha alçak bir görünüm
sergiliyor. Çatıdaki en büyük farklılık
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ise gerçeküstü heykel formlarındaki
28 baca... Casa Milà’daki daireler,
rölyeflerle sıvalı tavanları, el yapımı
ahşap kapıları ile Art Nouveau ve
ekspresyonist stillerin bir karışımı
olarak tasarlanmış.
Binanın ışığı yeterince alabilmesi
ve havalandırmanın doğal yollardan
yapılabilmesi için planlanmış olan avlular,
cepheleri, şekilleri ve renkleriyle
şölensel bir görünüme sahiptir.
Casa Milà, UNESCO Dünya Mirası
olarak ilan edildiği 1984 yılında restore
edildi. Bina, günümüzde Katalonya-La
Pedrera Vakfı’nın merkezi olarak,
etkinlikler, sergiler ve diğer kamu
kullanımları için hizmet vermektedir.

Ciutadella Parkı'ndaki
Cascada Çeşmesi

1873 yılında hala bir öğrenciyken
tasarımına yardımcı olduğu Cascada
Çeşmesi, Gaudi'nin öğrencilik yıllarında
da şehrin tasarımında etkin bir rol
oynadığını gösteriyor. 1873 ile 1882
yılları arasında tasarlanan bu eser

Barok tarzında dizayn edilmiş. Parkta
sadece bu çeşmeyi izleyip huzurla
dolmak için gelenler bile bulunuyor.

Saint Teresa Okulu

Her ne kadar bir kale gibi görünse de
burası Aziz Teresa için tasarlanmış...
Gaudi devreye girdiğinde proje başlamış
durumdaydı ancak stilini ve kişisel
yorumunu binaya katmak isteyen Gaudi,
planlarda bazı değişiklikler yaptı ve
ortaya bugünkü haliyle bu etkileyici
manastır çıktı.

Bellesguard Kulesi

Casa Figueras olarak da bilinen
Bellesguard Kulesi, 1900-1909 yılları
arasında Gaudi tarafından yaptırılmıştır.
İkinci bir ev olarak inşa edilen bu kule
görüntüsüyle ve siperleri ile tam bir
Ortaçağ kalesi görünümündedir. Klasik
Gotik mimari tarzına modernist bir
yaklaşım getiren Art Noveaux figürleri
de kule içinde kullanılmıştır.
Barselona'daki bu muhteşem güzellikleri
ziyaret etmek isterseniz açık oldukları
gün ve saatleri öğrenmenizi öneririz.

Gaudi'nin öğrencilik yıllarında tasarım ekibinde
yer aldığı Cascada Çeşmesi

Mimari alanındaki zekasının yanı sıra, harika
bir yapı mühendisi olarak bilinen Gaudi’nin
ilk çalışmaları Gotik ve geleneksel İspanyol
mimarisinin izlerini taşıyordu, ancak kısa zaman
içinde kendi heykelsi biçimini yakalamayı başardı.
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zaman

ölçen

mücevherler
n SELİN TEKİN

Z

amanı ölçmek kimileri için
çok sıradan hatta farkında
olmadan yapılan bir şey...
Kimileri içinse zaman sürekli
olarak ellerinin arasından
kayıp giden ve arkasından var
güçleriyle koştukları ama bir
türlü yakalayamadıkları bir şey...
Zaman kavramı biraz meraklı
olan herkesin ilgisini çekmiştir.
Bilim insanları bir yandan
zamanın varlığını sorgularken,
diğer yandan zamanda yolculuk
teorileri, hayal dünyamızı
yeşerten filmlere konu oluyor.
Biliyor musunuz? Zaman her
yerde aynı hızla akmaz. Örneğin
deniz kıyısına göre Alplerin
zirvelerinde zaman daha hızlı
geçer. Yarış pistinde 300 km
hızla giden pilota göre zaman,
pistte yürüyen görevliye göre
daha yavaş geçer.
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Sıkışmış kalmış bir trafikte
toplantıya yetişmeye çalışan
kişinin zamana bakışı ile
toplantıda onu bekleyenlerin
zamana bakışları arasındaki farkı
anlayabiliyor muyuz?
Liseli sevgililerin koştuğu sahil
yolunda el ele yürüyüş yapan
emekli çiftin onlara bakarken
aklından geçenleri kim bilebilir?
Su gibi akıp geçen zaman
herkes için çok değerli... Hepimiz
zamanı daha verimli kullanmak
için gayret içindeyiz, gözlerimiz
bilgisayarın, akıllı telefonların,
arabaların zaman ölçerlerine
takılı... Hepsi zaman ölçüyor ama
zamanı ölçen mücevherler de var.
Zamanın değerini gözler önüne
seren mücevherleri yaratanlara
saygılarımızı sunarak dünyanın
en değerli zaman ölçerlerinden
birkaç örnek ile tanıştırmak
istiyoruz sizleri...
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Chopard
L.U.C All-in-One
'Janus Watch'
Chopard, en değerli saat
üreticilerinden biri olarak
bilinir. Cenevre Saatçilik
Grand Prix'sinde ödüller
kazanmış olan Chopard'ın
L.U.C All-in-One modeli
bilinen tüm mitleri taşıyor.
Altın ve platin olarak sadece
10 adet üretilen modelin
birine ulaşmak için gayret
eden birçok meraklı var.
Ünlü Roma tanrısı Janus'tan
ilham alan bu saatin iki
kadranı var. Tourbilon
mekanik sisteme sahip olan
saat, kalıcı bir takvim ile
birlikte astronomik bilgiler
veren özelliklere sahip.

Paul Newman Rolex Daytona
Çok özel bir Rolex. Ona ismini
veren ve değerli kılan büyük bir
anı taşıyor. Bu Rolex, 1968 yılında
Daytona yarışları sırasında Paul
Newman'a karısı Joanne Woodward
tarafından hediye edilmiş ve yarış
aşkına referans olarak "Dikkatle
Sür" mesajını taşıyor. Paul Newman
Daytona, koleksiyoncular ve hayranlar
arasında on yıllardır kutsal bir
kronometre olarak kabul edildi.
Ancak en ateşli Rolex fanları bile açık
artırmada ne kadar ulaşacağını hayal
edemezdi.
Bu saat ne kadara el değiştirdi biliyor
musunuz? Açık artırmaya telefonla
katılan bilinmeyen bir alıcı bu saate
tam 13,5 milyon Pound ödedi.
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Maitres Du Temps
Chapter One
Round Transparence
Maitres du Temps,
lüks segmentte oyunun
kurallarını belirleyen
modeller için dünyanın
en olağanüstü saat
ustalarından bazılarını
bir araya getirmesiyle
ünlüdür ve 'Chapter One
Round Transparence'
bu ustaların yarattığı en
mükemmel örneklerden
biri...
Kendine özgü
karmakarışık tasarım
felsefelerinin ve
değişen saat yapımcılığı

anlayışının bir karışımı,
'Birinci Bölüm' hem klasik
hem de karmaşıktır.
Bu, 18 ayar kırmızı altın
kasa ve onu gerçekten
farklı kılan bir el işçiliği
ile sadece 11 adet
üretilen muhteşem
saati elde etmek için el
yakan bir para ödemeniz
gerekiyor. 400 bin
Poundu aşan fiyatı onun
büyüleyici geçmişine
ve heyecan verici
geleceğine övgü olarak
ödüyorsunuz.

Christophe Bordo
DualTow
Night Eagle
Batman bir saat taksaydı, bu
kesinlikle Night Eagle olurdu.
İçi ıvır zıvırla doldurulmamış
olan bu model oldukça havalı
bir görünüme sahip. 68 parça
ile sınırlı olan 'Night Eagle'
önceki 'Dual Tow' konseptinin
değiştirilmiş bir versiyonu.
Zaman iki döner kadran
üzerinde gösteriliyor ve
özel dişli sistemine sahip bir
kronograf sunuyor.
Ayrıca saat içindeki yerçekimi
etkisine karşı koymaya
yardımcı olan bir tourbillon
mekanizması, zili için bir mini
gong ve koyu renk şemasında
parıldayan 65 mücevher
bulunuyor.
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George Daniel
Co-Axial Chronograph
Burada sunulan diğer saatlere nazaran
daha klasik ve minimalist bir tarz, ancak 20.
yüzyılın en önemli saatçisinin neden bu denli
kendini beğenmiş olmasını kimse anlamıyor!
George Daniels hayatı boyunca sadece birkaç
düzine saat üretti, ancak sektöre en önemli
katkısı, daha sonra Omega'ya sattığı 'Co-Axial
Escapement' sisteminin keşfiydi.
Bu sistem birkaç teknik nedenden dolayı
devrim niteliğindeydi. Türünün tek örneği
'George Daniel Co-Axial Chronograph'
2012'de açık artırmada 619 bin dolara satıldı.

Franck Muller
Aeternitas Mega 4
36 farklı komplikasyon, 1.483 özgün
parça, 1.000 yıllık bir geçmiş ve
diğer eklektik özelliklerin zenginliği
ile 'Frank Muller Aeternitas' sizi oy
vermeye çağıran bir siyasiden daha
fazla kışkırtacak.
Ticker tutkunları tarafından
"Komplikasyonların Efendisi" olarak
etiketlenen İsviçreli saatçi, bir safir
cam kasa ve kadran üzerinde bir
turbillon parçasına sahip 'MEGA 4'
modeline benzeri görülmemiş sayıda
yardımcı program eklemeyi başardı.
Bunun ne kadar mühendislik başarısı
olduğu hakkında fikir edinmek için
sayısız işlevine özel bir kullanma
kılavuzu da dikkatlere sunuluyor.
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Patek Philippe 5004T
2013 yılında özellikle açık artırma için üretilen
türünün tek örneği olan '5004T', güzel ama
ne yazık ki durdurulan 'Patek Philippe 5004'
koleksiyonunun tek titanyum versiyonudur.
İsviçreli saat yapımcıları, daha muhafazakar aile
üyelerinden daha sportif, daha renkli bir görünüm
benimseyen nadir baskıyı yarattıklarında sektörde
heyecan yarattı.
Sıcak tartışmalı bir açık artırmada 2 milyon 985 bin
Pounda satıldı ve ne yazık ki o zamandan beri bir
bileği süslemek için bekliyor.

Bulgari Magsonic
Sonnerie Tourbillon
İtalyan mücevher devi Bulgari, İsviçre saat
markası Gerald Genta'yı satın aldığında,
en çok tercih edilen model: 'Magsonic
Sonnerie Tourbillon'.
Gururlu duruşunu yüksek sesli olarak
dile getiren, kullanıcıya ultra karmaşık
fonksiyonlar sunan Bulgari Magsonic, özel
alaşımdan üretilmiş ve bir dizi uyarı için
kulağa hoş gelen zil sesi ile donatılmış.
Binlerce Poundluk fiyatını belki de bir
hayat kurtarıcı olarak hak ediyor...
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Audemars Piguet Royal
Oak Grande Complication
Audemars, karmaşık işlevleri hazırlamaya
daima öncelik vermiştir ve bunu mevcut
birçok saat üreticisinden daha uzun süredir
yapıyorlar.
Ancak 'Grande Complication' şüphesiz en iyi
modellerinden biri. Mekanizmanın tamamı
el yapımı, kesimi ustalıkla yapılmış taşlara
sahiptir. Bunlara, saniye bölümlü kronograf,
takvim ve bir dakika tekrarlayıcı gibi zengin
özellikler eşlik ediyor.
Titanyum modeli sizi 700 binin üzerine
çıkaracak, ancak bu muhteşem stile gerçekten
bir fiyat koyabilir misiniz? Bu harika saatin
fiyatı 600 bin Pounda yaklaşıyor.

Ulysse Nardin Hannibal
Minute Repeater Tourbillon
Saat üreticilerinin de Roma
kültürünü takdir ettikleri
görülüyor. Ulysse Nardin Hannibal
Minute Repeater Tourbillion (ağız
dolusu), Hannibal savaşçılarına
selam duran bir motif içeriyor.
Bununla birlikte, bu saati bu kadar
abartılı ve pahalı yapan tek şey
gravür değildir. Her bileşen ana
plakadan üst köprüye kadar elle
işlenmiştir.

Breguet Grande Complication
Marie-Antoinette
Bu gördüğünüz dünyadaki en pahalı
saat: 'Breguet Grande Complication
Marie-Antoinette'
Fransız kraliçesi Marie-Antoinette'in
gizemli bir sevgilisi tarafından
yapımı sipariş edilen cep saatinin
yapımına 1782'de başlandı. Efsanevi
saat ustası Abraham-Louis Breguet
tarafından başlanan saati 1827'de
oğlu bitirmiş. Altınla kaplanmış
olan cam, zamanın en devrimci
teknolojilerine dayanan karmaşık
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bir mekanizmayı sergiliyor. Saat
kraliçe için yapılmıştı ama Mary
Antionette saatin yapımının
tamamlanmasından 34 yıl önce
giyotin ile idam edilmişti. Daha
sonra saat 1900'lerin sonunda
Kudüs'teki bir müzeden çalındı ve
2007'de yeniden ortaya çıktı. Şimdi
L.A Mayer müzesinde kilitlendi
ve düşüncelere bile sığmayacak
bir fiyat olan 25 milyon Pound'un
üzerinde bir fiyata alıcı bekliyor.

Saatte, eğer bir müzik meraklısı
değilseniz, normal bir dakika
tekrarlayıcı olmayan bir
'Westminster Dakika Tekrarlayıcı'
bulunuyor.
Ondan çok daha sessiz olsa da,
bu saat Big Ben gibi eşsiz bir
müzik sistemine sahip. Bu harika
tasarımın, yaklaşık 570 bin Pound
gibi heyecan veren bir fiyatı var.

Patek Philippe 1518 ref.
1518 çelik
Bu sadece kutsal bir kâse değil. Kutsal
piramidinin en üst katında yer alan bir
parça... Patek Phillipe 1518 çeliğinin
şimdiye kadar yapılmış sadece dört
örneği vardı ve 1941'de piyasaya
sürüldüğünde, sürekli takvim ve
kronograflı ilk saatti.
Çok koleksiyoncu bir yapımcının inanılmaz
derecede karmaşık, nadir ve tarihsel
olarak önemli bir parçası. Hemen hemen
her seviyede sarsıntı yaratacak derecede
mükemmel.
Bu nedenle, Kasım 2016'da açık
artırmada bir kol saati için dünya
rekoru olan Cenevre'deki Phillips'te açık
artırmada 11 milyon İsviçre Frangı fiyat
buldu.

Louis Moinet
Meteoris Koleksiyonu
Ünlü 18. yüzyıl doğumlu kronograf
saatlerinin babası Louis Monet'nin
adını taşıyan 'Meteoris Collection'ın
astronomik fiyat etiketi her şey göz
önünde bulundurulduğunda oldukça
uygun.
Koleksiyon kadranlara çakılmış değerli
taşlar ve göktaşı parçaları içeriyor.
Her saat benzersiz bir meteor parçası
taşıyor. Örneğin, 'Tourbillon Mars' Mars
gezegeninden dünyaya düşen otantik,
180 milyon yıllık Jiddat al Harasis 479
meteorunun bir parçasını taşıyor.
Yani evet; oldukça özel bir parça.
Mars'tan gelen meteorların gramı altın
fiyatının 15 katı fiyata alıcı bulabilir.
Uzaydan bir parçayı kolunuzda taşımak
ve ayrıcalıklı hissetmek hoş olmalı...
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Sakız'ın
antik
köyleri
n IŞIK TEOMAN
“Türkiye’nin 82’nci vilayeti neresi” diye soracak
olursanız… Ben “Sakız Adası" derim. Çeşme
İzmir’e 80 kilometre uzaklıkta, oradan da Sakız
Adası yirmi dakikalık bir mesafede… Ulaşımda
teknoloji ilerledikçe yakınlaşma daha bir hızlı
oluyor. Bundan 15-20 yıl önce Sakız Adası’na
yolculuk yaklaşık bir saat kadar sürüyordu.
Bugünlerde jet tekneler var ve bu süre yirmi
dakikadan da az olabiliyor hava durumuna göre…
Sakız Adası’na ilk kez Konak Belediyesi ile Sakız
Belediyesi arasında düzenlenen “Dostluk Bisiklet
Turu” nedeniyle 2000 yılında gittim. Aralarında
çok sayıda gazeteci arkadaşımın da bulunduğu
tura biz de bisikletlerimiz ile katıldık ve adayı
yarım ay şeklinde turlayıp merkeze geldik. Boş
zamanlarımızda ise adayı gezip tanımaya çalıştık.
Pirgi ve Mesta gibi yakın yerleşim alanlarına
kısa süreli geziler yaptık. Her Türk gibi çarşıda
turlayıp durduk. Uzoların tadına baktık, sakız
reçellerini mideye indirdik…
Yurt dışı denince ben de aynı kafayla gittim,
gördüm, gezdim, öyle sandım! Magnetler, uzolar,
oyun kağıtları, peynirler, reçeller ve hediyelik
eşyalar ile döndüm…
Yaklaşık 13 yıl sonra bir grup arkadaşım ile
tekrar iki günlüğüne Sakız Adası’na gittik. Yine
bir günümüz yarım yamalak Pirgi ve Mesta’yı
gezmekle, kalan günümüzde ise yüzmek, bol bol
uzo içip balık ve kalamar yemekle geçti.
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Yaz aylarının aksine kışın çok sakin olan
Sakız Adası köyleri; Mesta, Olympoi,
Pirgi, Anavatos, Avgonima ve Nea
Moni, uzatabileceğiniz bir hafta sonu
tatili için ideal...

Bunları yapmadan
Sakız’dan ayrılmayın

Sakız’a geçtiğimiz hafta iki günlüğüne
üçüncü kez gittim. Biletleri alırken
elime bir harita tutuşturdular. “Bunları
yapmadan Sakız’dan ayrılmayın” yazıyor.
Nelermiş onlar bir göz attım: Sakız
likörü (Mastika), suma, uzo, reçel
çeşitleri ve kaşık tatlıları, mastelo ve feta
peynirleri, Lagada ya da Katarrakti’de
ahtapot, kalamar ve diğer deniz
ürünlerini yemeden ve tatmadan…
Canlı müzik bir Yunan tavernasında
eğlenmeden ayrılmayın diye devam
ediyor.
Biz bu kez yukarıda yazılanların hiçbirini
yapmadık. Ne yaptık? İlk gün klasik şehir
turu yapmadan bir motosiklet kiraladık.
Ben direksiyonda, Ayşe arkamda önce
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Pirgi’nin sıvalarıyla ünlü binalarını
seyreyledik, karnımızı doyurduk, yerel
biralar ile serinledik.
Ardından turistlerin bir hayli ilgi
gösterdikleri labirent gibi sokaklarıyla
ünlü Mesta’da dar sokaklarda dolaştık
durduk, kendimizce hikayeler uydurduk.
Ardından Olympoi köyünü ziyaret ettik,
korsanlardan korunmak için evler kale
gibi inşa edilmiş çok ürkütücüydü…

Nea Moni Manastırı

İlk günün sonunda ise UNESCO
tarafından koruma altına alınan Nea
Moni Manastırı’nı ziyaret ettik. Sakız
merkezden başlayan tırmanış motosiklet
ile virajlı yollarda bir saat kadar sürdü.
Manastır gözlerden uzak dağın zirvesine
kurulmuş ve ormanın içinde ibadet
devam ediyor.

Nea Moni UNESCO’nun Dünya Kültür
Mirasları arasında yer alıyor ve hala
dini işlevini sürdürmeye devam ediyor.
Tarihi yapılar aslına uygun restore
edilmiş, insanlar rahat yürüsün veya
taşlar zarar görmesin diye ahşap bir
platformun üzerinde gezilebiliyor.
Yüzlerce yıl yaşındaki kara serviler
rüzgarın etkisiyle garip sesler çıkarıyor.
Anne ve babalarıyla birlikte pazar
ayinine katılan çocuklar ne gariptir
ki ellerinde ahşap tüfekler ile oyun
oynuyor… Bir grup papazın çevresinde
toplanmış sohbet ediyor, başka bir grup
çocuklarıyla sohbet etmeyi yeğlemiş…
Tüm taş yapılar bir meydana açılıyor,
meydanın ortasında bir kilise biraz
uzağında iki adet çan, yarım saatte
bir tek, saat başlarında ise çok kez
çalıyor… Sokaklar karşılıklı taş yapılar
ile sıralanmış gidiyor, yıllarca burada
rahibeler eğitilmiş…
Manastırın girişinde şort ile gelen
kadınların giymeleri için basmadan
yapılmış düğmeli eteklikler askıya
asılmış.
Gezimizin birinci gününü yine çok güzel
korunmuş eski yapılarla dolu Vessa
köyünde bölgeye has makarna ve buz
gibi Yunan birası içerek sonlandırdık.

Nea Moni UNESCO mirası manastır
sahip olduğu freskler nedeniyle
Bizans sanatının en önemli
örneklerinden kabul ediliyor…

Manastır girişinde ziyaretçi kadınlara
örtünmeleri rica ediliyor. Bunun için
girişe uygun şallar bulunuyor.
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Merkezden 19 km uzakta olan
Vessa Köyü, adanın Ortaçağ
karakteristik özelliklerini taşıyan
mimarisi ile ünlü...

Agaias Fotini
Karaburun’a benziyor
Pirgi'nin dar sokaklarında
gezinmek küçük kafelerde
soluklanmak çok keyifli.

Geceyi Agaias Fotini’de engelli kızları
olan yaşlı bir çiftin işlettiği To Kamari
isimli otelde geçirdik. Despina Teyze’nin
ikram ettiği içecekleri yudumladık.
Sabah keyifli bir kahvaltının ardından
kıyıya indik ve buz gibi sularda yüzdük.
Agaias Fotini Karaburun sahillerini
andırıyor… Zamanla yarıştığımız için
öğlen olmadan Sakız merkeze hareket
ettik.

Mardin görünümlü
Anavatos köyü
Sakız Adası‘nın ziyaret rotaları arasında yer alan
Anavatos, adanın merkezine 20 km uzaklıkta.
Tarihe Anavatos Katliamı olarak geçen acı olayın
yaşandığı köy, Sakız Adası’na gelen turistlerin en
çok uğradığı yerlerden.

Keskin virajları tırmanarak, üç yıl önce
tamamen yanmış çam ormanlarının
hayalet gibi görüntülerinin arasından
geçerek adanın hayalet şehri olarak
tanınan ve tepelik bir kayalık üzerinde
inşa edilen Anavatos köyüne ulaştık.
1822 yılına kadar köyde yaşam sürmüş.
Daha sonra bulunduğu zor koşullar
nedeniyle köy boşaltılmış, kısım kısım
restore edilmiş ve turizme açılmış.
Köy Mardin evlerini andırıyor.
Sokaklarında dolaştık, kapıları açık
olan evleri ziyaret ettik. O yılların
zor koşullarında nasıl bir yaşam
sürdürdüklerini düşündük… Zirveye
kondurulmuş kafeteryada soluklandık.
Karaburun’da da buna benzer o kadar
çok köy var ki… Biz ne yapıyoruz, antik
köylerin dibine rüzgar gülleri çakıp tüm
doğal yapıyı bozuyoruz…
Zaten yollar o kadar kötü ki ulaşmak ne
mümkün!
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Ortaçağ köyü Avgonima

Anavatos’dan sonra bir Ortaçağ köyü
olan Avgonima’ya gittik. Adanın kalbinde
bir Ortaçağ köyü, kent merkezinden 16
km uzaklıkta. Köy, deniz seviyesinden
yaklaşık 500 metre yüksekliğe Nea
Moni Manastırı çalışanları tarafından
kurulmuş. Ortaçağ'da kendilerini
korsan saldırılarından korumak için
küçük pencereli evler taştan yapılmış.

Adanın batısında, bir tepe
üzerinde kurulmuş olan
Avgonima Köyü'nde restore
edilmiş taş evler butik otel ve
pansiyon olarak kullanılıyor...
Etrafı çam ormanları ile çevrili
köyde gün batımı manzaraları
eşsiz güzellikler sergiliyor.

Köy, çam ormanları ile Ege'nin derin
mavi denizine kuşbakışı bir konumda
yer alıyor. Köyde tek tük restore edilen
evlerde yaşam sürdüren aileler var,
birçok insanın da burada yaz tatillerini
geçirdiğini öğreniyoruz.
Bugüne kadar Sakız Adası’nı Pirgi,
Mesta, uzo ve sakız reçeli olarak
tanımaktan üzüntü duyduk. Bir daha
gittiğimizde adanın en ucundaki köyleri
gezmeye devam edeceğiz…
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Türkiye'nin
simetrik
caddeleriyle
ünlü beldesi

Atça
K

urtuluş Savaşı’nda üç yıllık
düşman işgalinin ardından
geri çekilmek zorunda kalan
işgal güçlerinin ateşe verdiği Atça'nın
yeniden inşasını planlayan belediyenin
şehir plancısı Abdi Bey ve fen memuru
Hafız Bey, hayallerindeki kent olan
Paris'i 82 yıl önce Aydın'ın verimli
ovalarına kurdu. Şehir plancılığının
Türkiye'deki en güzel örneklerinden
biri olan Atça, bugüne değin
bozulmayan simetrik kent coğrafyası,
çileği, Atçalı Kel Memet Efe'si ve
gülümseyen insanlarıyla anılıyor.
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Düşman işgalinde
yerle bir

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından
Anadolu'yu işgale kalkışan düşman
birlikleri tüm yurtta ilerlerken, İzmir'den
giren Yunan askerleri Ege Bölgesi'nin
içlerine yürümeye başladı. Aydın'ın
ardından 27 Mayıs 1919'da Atça'ya
ulaşan Yunan askerlerine karşı halk
ayaklandı. Dağlık alanlarda başlayan
direniş kısa sürede büyüyerek Kuvayı
Milliye güçleri ile birleşti. Savaştan
kaçan binlerce insan açlık ve sefalet
içinde iç bölgelere göç etti. Üç yıl
süren kanlı çatışmaların ardından
harabeye dönen Atça’yı, işgal güçlerinin
çekilmesinden sonra Yunan askerleri
ateşe verdi. Alevlerin yuttuğu Atça'da
Yunan Polis Karakolu ve arkasındaki
birkaç evin dışında tüm kent adeta yok
oldu.
Yunan birliklerinin yurdu tamamen terk
etmesinin ardından halk Atça'ya döndü.
Evlerinin külleri ve yıkılmış duvarlarıyla
karşılaşan yüzlerce insan, işgalin izlerini
silmek, bir ülkeyi, bir kenti yeniden
kurmak için harekete geçti.

Küllerinden var oldu

Paris'in şehir planı örnek
alınarak hazırlanan Atça şehir
planı yanı sıra beldede yüksek
yapılaşmaya izin verilmemesi
de önemli bir nokta.
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Yunan işgal güçlerinin Romalılar
Dönemine kadar uzanan bir geçmişin
izlerini taşıyan Atça'yı adeta haritadan
silmesini bir türlü kabullenemeyen ve
Avrupa'da eğitim görmüş belediyenin
şehir plancısı Abdi Bey ile fen memuru
Hafız Bey, Atça'yı yeniden kurmak
için kolları sıvadı. Hayallerindeki kent
Fransa'nın başkenti Paris'i Aydın'ın
verimli ovalarına kurmak için geceli
gündüzlü çalışan Abdi ve Hafız beyler
bugün bile örneği olmayan projeyle
Atça'nın şehir planını hazırladı. Paris'in
şehir planını örnek alarak simetrik sekiz
ana caddenin tek merkezde toplandığı
yerleşim planını dönemin belediye
başkanına kabul ettiren ikili, Türkiye'nin
en planlı kentini kurdu. Merkezden
kenarlara doğru genişleyen ve tüm
belediye başkanlarının sadık kaldığı
imar planı bugün bile Atça'ya gelen
herkesi büyülüyor.

Geçtiğimiz yıl 50. yılını
kutlayan Çilek Festivali Atça
ile bütünleşmiş bir ürünü
ve beldeyi tanıtma amacını
güdüyor. Her yıl mayıs ayının
ilk haftasında kutlanan
festivalde kültür sanat
etkinlikleri de yörede sosyal
yaşamı hareketlendiriyor.
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Türkiye'nin hemen hemen
her yöresinde kış sporları
yapabileceğiniz irili ufaklı
kayak merkezleri var.
Kayak sporu, koordinasyon
ve dengeyi geliştirmesi,
kişiye çeviklik kazandırması
ile öne çıkıyor.
Hemen hemen vücutta
bulunan tüm kasları
çalıştırması yönüyle de
sağlığa katkıları mükemmel.
Bir doğa sporu olan kayak
her yaşta öğrenilen
ve yapılan bir etkinlik.
Ekonomik olduğu kadar
eğlenceli ve kişilere
yeni sosyal alanlar açan
kayak, son yıllarda giderek
artan oranda ilgi görüyor.
Türkiye'nin gözde kayak
merkezleri ile tanışmaya
hazır mısınız?
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Karlar
seni
çağırıyor
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Uludağ Kayak Merkezi
Ülkenin en ünlü kayak merkezi olan Uludağ, bu sporu yapmak için akla gelen ilk yer. 2543 metre yüksekliği
ile kayak sporuna elverişli yapısının yanı sıra eğlenceli atmosferiyle de öne çıkan Uludağ Kayak Merkezi, her
yıl farklı uluslararası festivallere ev sahipliği yapıyor. En uzunu yaklaşık 2 kilometre olan 11 ana pisti bulunan
Merkezde, alpin usulü, snowboard, cross country, heli skiing stillerinde kayak yapılıyor.
Kar tatili için özellikle ocak ve şubat aylarında yoğun olan kayak merkezi, lüks konaklamaların yanı sıra
ekonomik seçenekler de sunarak yoğun talebi rahatlıkla karşılayabiliyor.

Kartalkaya
Bolu şehir merkezinin 38 km
güneydoğusunda bulunan Kartalkaya
Kayak Merkezi'nde 2 kayak alanında
birçok telesiyej ile 25 pist bulunuyor.
Saatte 8 bin kişiyi pist başlarına taşıma
kapasitesine sahip olan Kartalkaya'daki
konaklama tesisleri 1600 yatağıyla son
derece kaliteli hizmet veriyor.
Deneyimli kayak ve snowboard
eğitmenlerinin görev yaptığı
tesislerde her türlü kayak malzemesi
kiralanabiliyor. Avrupa standartlarında
Türkiye'nin en büyük “snowpark”ları
Kartalkaya’da bulunmaktadır. Alanda
çeşitli zorluk derecelerinde ana rampakicker line, bordercross, rail line ve
rail-box’lar var.
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Kartepe
İzmit'in Samanlı Dağları'nda bulunan
1699 metre rakımlı Kartepe, yeşilin her
tonunun yer aldığı güzelliği, Sapanca
Gölünün ihtişamı ve Kartepe kayak
merkezinin ayrıcalığı ile her mevsimde
de rüya gibi bir yer.
Zaman zaman 2,5 metreye yükselen kar
kalınlığı ile ayrıcalıklı bir kayak heyecanı
sunan Kartepe Kayak Merkezi, zirvesinde
hizmet veren tek işletme olan Greenpark
Kartepe, toplam 4 ayrı lift çıkışının hepsine
tek bir skipass ile faydalanmanıza olanak
tanıyor.
Kartepe'de 17 tam tesisatlı ve profesyonel
pist, yeni başlayanlardan ustalara kadar
herkese hitap ediyor. Günübirlik gezilerin
yanı sıra, uzun süreli ve konaklamalı tatillerde
de, Kartepe'de beklentinizden fazlasını
bulacaksınız.

Elmadağ
Ankara Elmadağ Kayak Merkezi, kış
mevsiminde sürekli kar yağışı alan
ve kar kalınlığının 60 cm.'ye kadar
ulaştığı bir tesis...
Kayak parkuru 650 metre olup
kısa ve dik konumdadır. Pist, kolay
ve orta zorluk derecesi olarak ikiye
ayrılmış. Merkezde 300 ve 650
metre uzunluğa sahip iki adet teleski
bulunuyor. Ocak ile mart ayları
arası kayak için en uygun dönemdir.
Merkezde tadilatı devam eden
1 konaklama tesisi ile 2 restoran
hizmet veriyor.
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Davraz
Davraz Kayak Merkezi, Kulovası
Yaylasında Davraz Dağı’nın kuzey
yamacında yer almaktadır. Çam, ardıç
ve sedir ağaçlarının görsel bir şölen
oluşturduğu merkezde 2 adet pist
bulunuyor. Harika bir kayak deneyimini
yaşatan Davraz Kayak Merkezi'nde
birbirine bağlı 2 telesiyej çalışıyor.
2 kişilik telesiyejlerin birincisi 1674
metreden sizi alıyor ve 1961 metreye
çıkarıyor. İkinci telesiyej ile bulutların
arasında geçen bir seyahatle 2150
metreye çıkıyorsunuz. 1961 metrede
ayrıca 2150 metreye çıkaran 800 kişi
kapasiteli bir teleski bulunuyor. Tesiste
ayrıca 300 metre uzunluğunda bir
babylift var.
Antalya'ya yakınlığı ile pekçok turistin
ilgisini çeken Davraz'ta 5 yıldızlı hizmet
veren konaklama tesisleri de bulunuyor.
Ayrıca yakın köylerde pansiyonlarda da
kalınabiliyor.

Saklıkent
Saklıkent Kayak Merkezi, Torosların
Beydağları kısmında yer alan Bakırlıdağı
kuzey yamacına kurulmuş 500 dağ evi
ve kayak tesislerinden oluşan bir kayak
kompleksidir.
Aralık başında başlayan sezon nisan
ayına kadar sürüyor. Saklıkent, ılıman
iklimi sayesinde ülkemizdeki sıcaklığın
en yüksek olduğu kayak merkezidir.
Ortalama kar kalınlığı 100 – 200 cm
olup, zirvede zaman zaman 4 metreyi
bulur. Pistler profesyonel, orta derece
ve amatör pisti olarak ayrılmıştır. Bir de
kızak pisti bulunur.
Tesiste saatte 800 kişi taşıyan bir
telesiyej, 200 kişi kapasiteli teleski
bulunmaktadır.
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Palandöken
Sizi Doğunun Paris'i diye çağrılan
Erzurum’un kış turizminin merkezine
davetlisiniz. Palandöken Kayak Merkezinde
4500 kişi kapasiteli 5 telesiyej ile birlikte
300 kişi kapasiteli bir teleski bulunuyor.
Bunların yanı sıra 2 baby lift ile 1 gondol lifti
de bulunan Palandöken çok fazla sporcuyu
ağırlıyor. 3100 metre rakımı ve Alplerdeki
gibi en kaliteli kar yağışına sahip olan
Palandöken’de kayak sezonu 10 aralıkta
açılıyor ve mayıs ayının ikinci haftasına kadar
sürüyor. Merkezde yaklaşık 6 bin kişinin
konaklayabildiği 4 ve 5 yıldızlı otellerle
birlikte kayak evi ve günü birlik konaklama
imkanı sunan tesisler de bulabilirsiniz.

Sarıkamış
Türkiye’nin birinci derecede öncelikli
olan, beş kayak merkezinden biri
Sarıkamış, ünlü sarıçam ormanları ile
kaplıdır. Günlük 15 bin kayakçıya hizmet
verebilecek kapasitedeki komplekste
2 mekanik telesiyej ile beş pist yer
alıyor. Alp dağlarına özgü olan kristal
kar, Sarıkamış Kayak Merkezinde de
görülmektedir. Pistler, Alp disiplini için
uygun koşullara sahip bulunuyor.

Erciyes
Zirvesi 3917 metre olan Erciyes Dağı’na
kurulan kayak merkezinde açık ve kapalı
sistemde hizmet veren birçok lift bulunuyor.
6 gün fiyatına tüm sezon için skipass
veriliyor. Erciyes Kayak Merkezi’ne 30 km
uzaklıkta bulunan Kayseri Erkilet Havaalanı
üzerinden ulaşmak mümkün. Ayrıca Kayseri
şehir merkezinden hareket edem Develi
minibüslerini kullanarak Erciyes Kayak
Merkezi’ne ulaşabilirsiniz. Sezonda zaman
zaman tesislere giden yol ulaşıma kapansa
da çoğu zaman yollar açıktır.
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Hazarbaba
Elazığ'da 2.347 metre yüksekliğindeki
Hazarbaba dağındaki Hazarbaba Kayak
Merkezi kayak sporuna elverişli pisti,
1100 metrelik telesiyeji ve kafeteryası
ile hizmet vermektedir.
Hazar Gölüne 1850 metre yüksekten
bakan Hazarbaba Kayak Merkezi hava
alanına 22 km uzaklıkta bulunuyor.
Merkezde, kar kalınlığı 3 metreye kadar
yükselebiliyor. Gerek profesyonel,

gerek amatör kayakçıların, rahatlıkla
kullanabildiği pistleri dikkat çekicidir.
Tesiste çocuklar için kızaklar da dahil
olmak üzere her türlü kayak malzemesi
kiralanabiliyor.

Esentepe

Esentepe Kayak Merkezi, Bolu Gerede
ilçesinde çam ormanları ile kaplı bir
alanda kurulmuştur.
Anayola çok yakın bir konumdaki
merkezde, Uluslararası Kayak
Federasyonu (FIS) tarafından
onaylanmış 1,5 ve 5 kilometrelik 2
mukavemet pisti bulunuyor.

Hazar Gölü manzaralı Mavi Göl otelinde
36 oda bulunuyor. Uzun süreli bir
kayak tatili için bu 3 yıldızlı otel yeterli
konfor sunuyor.

Pistler normal zorluk derecesinde yer
aldığından yeni başlayan gençler ve
çocukların güvenli bir şekilde kayak
yapmasına imkan sağlamaktadır.
Arkut Dağı'ndaki pistlerde, kış
sporlarının haricinde, yaz sezonunda
çim kayağı yapmak da mümkündür.
En uygun dönem, aralık ile mart ayları
arasıdır.
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Atabarı
Artvin’in kışın en çok ziyaret edilen ve
turizm merkezi haline gelen Atabarı
Kayak Merkezi, Kaçkar dağlarının
uzantısında Ballıüzüm köyünde yer
alıyor. Merkezdeki pistin uzunluğu 800
metre olup, kar motorları ve snowtrack
bulabilirsiniz. Kayak merkezindeki
kafe ve restoran 12 ay hizmet
vermektedir. Konaklama için Kafkasör
ilçesindeki oteller ve pansiyonlardan
yararlanılabilir.

Ilgaz Dağı
Ilgaz Kayak Merkezi, Kastamonu ve
Çankırı illeri arasında bulunan Ilgaz
Dağı üzerinde 2850 metre rakımlı
alanda kurulmuş olan Milli Park içinde
yer almaktadır.
Aralık ayında başlayan kayak sezonu
nisan ayına kadar uzar. Kar kalınlığının
2,5 metreye kadar yükseldiği ve
Türkiye'nin kış turizmi oldukça gelişmiş
bölgeleri arasında yer alan Kastamonu
adını özellikle Ilgaz Kayak Merkezi
ile adını sıkça duyurmaktadır. Yerli
ve yabancı birçok misafirin tercih

ettiği kayak merkezi çok rağbet
görmektedir. Hem gece hem gündüz
kayak yapma imkânı olan Ilgaz Kayak
Merkezinde başlangıç seviyesinde kayak
yapmayı bilenlere uygun olmak üzere
profesyonel snowboard yapanlar için de
uygun pistler bulunuyor.
Merkezin 100 metre genişliğinde 800
metre uzunluğunda ve zorluk derecesi
orta olan Dikmen, ana pist olarak kabul
ediliyor. 1400 metre uzunluğunda olan
ikinci pistin zorluk derecesi ileri düzey.

Üçüncü pist 200 metre uzunluğunda ve
başlangıç seviyesinde olan kayakçılara
hizmet veriyor. Dördüncü pist ise 800
metre uzunluğunda zorluk derecesi ileri
düzeydir.
Merkezde bir telesiyej, bir teleski ve bir
taşıma bandı yer alıyor.
Ilgaz Kayak Merkezine, Kastamonu
hava alanı üzerinden ulaşmak mümkün.
Hava alanı ile Merkezin arası 40 km.
mesafededir.
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Ergan
İdeal bir kar kalitesine sahip olan dağda,
Türkiye‘nin en uzun ve farklı zorluk
derecesine sahip birçok kayak pisti yer
alıyor. Havaalanına 12 dakika uzaklıkta
olan kayak merkezinde aynı anda 450
kişiyi taşıyabilecek yeni teknoloji ürünü
telesiyej sistemi bulunmaktadır.

Zigana
Gümüşhane’ye bağlı Zigana Kayak
Merkezi 2032 rakımlı bir yaylada
kurulmuş ve geniş pistlere sahip bir kış
turizm cenneti. Kasım ayında başlayan
kayak sezonu nisan ayına kadar
sürüyor. Merkezde bungalow evlerde
kalabilir ve oldukça geniş restoran
seçenekleri ile bölgenin en güzel
lezzetlerini tadabilirsiniz.
Kayak Merkezi, Zigana Geçidi’ne 3
kilometre mesafededir. Trabzon
Havaalanı’na 60 kilometre uzaklıktadır.
Karayolu ile ulaşmak isterseniz
Gümüşhane otogarından kalkan
otobüsler ve Trabzon Havaalanından
servis imkanı bulunmaktadır.
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Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde Zirve
Kafe, Gondol Kafe, Göl Kafe, Öğlen
Taşı Kafe ve Dağ Evi; kayak, tırmanış,
yürüyüş gibi sporları gerçekleştiren
ziyaretçilerin dinlenme, yeme içme
ihtiyaçlarını keyifle giderecekleri
mekanlar var.

Erzincan'ın Yaylabaşı Beldesinde
bulunan Ergan Kayak Merkezi kolay
ulaşılabilir bir alan.
Kış tatilinizde Ergan’ı tercih
etmek isterseniz buraya Erzincan
havaalanından özel taşıtlar ile rahatlıkla
ulaşabilirsiniz.

Türkiye'de genellikle Doğu
Anadomu'nun yüksek kesimlerinde
bulunan pek çok yaylada kayak
merkezleri bulunuyor. Eğer popüler
mekanlardan sıkıldıysanız, işte size yeni
keşifler yapacağınız bir liste...

Yolçatı Kayak Merkezi
Bingöl’de yer alan Yolçatı Kayak
Merkezi, şehir merkezine 25
kilometre uzaklıkta kalıyor. Aralık
ve mart ayları ayları arasında kayak
sezonunun devam ettiği bu merkezde,
acemi ve ileri düzey kayakçılar için

güzergâhları bulunan bin metrelik
bir pist yer alıyor. Aynı anda 500
kişinin kayak yapabildiği Yolçatı Kayak
Merkezi’nde 50 yatak kapasiteli bir
kayak evi de var.

Bolkar Dağı
İsmini, üzerinde bulunduğu Bolkar
Dağlarından alan Merkez, Erzincan’a
40 kilometre uzaklıkta konumlanıyor.
Kayak sezonunun devam ettiği
aralık ve nisan ayları arasında
yoğun bir ziyaretçi popülasyonu

olan bu merkezde, sürekli kar yağışı
görülüyor. Bir kayak evi, 1050 metre
uzunluğunda 1200 kişilik bir teleski
tesisi ve 300 metre uzunluğunda
baby-lift tesisi olan kayak merkezinde,
orta ve zor düzeyde 110 metrelik bir
pist de yer alıyor.

n Abalı Kayak Merkezi - Van
n Alaçam Kayak Merkezi - Bursa
n Arkut Dağı Kayak Merkezi - Bolu
n Bolkar Kayak Merkezi - Erzincan
n Bozdağ Kayak Merkezi - İzmir
n Bubi Dağı Kayak Merkezi – Ağrı
n Cıbıltepe Kayak Merkezi – Kars
n Çambaşı Kayak Merkezi – Ordu
n Çatak Kayak Merkezi – Van
n Çiftkaya Kayak Merkezi – Bitlis
n Denizli Kayak Merkezi – Denizli
n Dranaz Kayak Merkezi – Sinop
n Erikçe Kayak Merkezi – Gaziantep
n Güzeldağ Kayak Merkezi – Muş
n Güzeltepe Kayak Merkezi – Muş
n Hasan Dağı Kayak Merkezi – Aksaray
n Haserek Kayak Merkezi – Bingöl
n Kabadüz Kayak Merkezi – Ordu
n Kandilli Kayak Merkezi – Erzurum
n Konaklı Kayak Merkezi – Erzurum
n Kop Dağı Kayak Merkezi – Bayburt
n Küpkıran Kayak Merkezi – Ağrı
n Laleli Kayak Merkezi – Erzurum
n Merga Bütan Kayak Merkezi –
Hakkari
n Mersivan Kayak Merkezi – Artvin
n Murat Dağı Kayak Merkezi – Kütahya
n Nemrut Kardelen Kayak Merkezi –
Bitlis
n Nikfer Kayak Merkezi – Denizli
n Rahva Kayak Merkezi – Bitlis
n Salda Kayak Merkezi – Burdur
n Yalnızçam Kayak Merkezi – Ardahan
n Yedikuyular Kayak Merkezi –
Kahramanmaraş
n Yıldız Dağı Kayak Merkezi – Sivas
n Yoğunyokuş Kayak Merkezi – Sivas
n Yolçatı Kayak Merkezi – Bingöl
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Unutulmayan şarkıların ve unutulmayan
bir aşkın baş rolündeki Tanju Okan, tam
bir keyif insanıydı... Yaşamaktan keyif
aldığı Urla'yı şöhretin basamaklarında
tırmanırken de unutmadı...
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Tanju Okan
n BERRİN TUNCEL BİRER

G

üçlü sesiyle ‘’Eşyalar toplanmış
seninle birlikte, Anılar saçılmış
odaya her yere, Sevdiğim o koku yok
artık bu evde’’ diye başlayan ‘’Kadınım"ı
söylediğinde, hiç yaşamayanlara bile
ayrılık acısını yüreğinde hissettirdi.
Şarkılarını söylerken özel kostüme,
şova ihtiyaç duymazdı. Elinde mikrofon
sahnede hareketsiz durur, öylece şarkı
söylerdi. ‘’Özel orkestram’’ dediği Grup
Doğuş’un bas gitaristi, ünlü caz sanatçısı
Nezih Yeşilnil’in tanımıyla ‘’Gösteri onun
sesi ve duruşuydu.’’ Şova ihtiyacı yoktu.
Her şarkısını yüreğinde hissederek,
yaşayarak söylüyordu.
Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden
Tanju Okan’ı, Urlalı Tanju Okan olarak
okumanızı isterim.

Büyük ses, öyle yazılıp çizildiği gibi
ömrünün son yıllarını değil, çok daha uzun
bölümünü Urla’da geçirdi. Bilinenin aksine
İskele Sitesi’ndeki muhteşem manzaralı
evini 1978 yılında almış, çok sevdiği
Urla’sından sadece iş için ayrılmıştı.
Urlalı’dan daha Urlalı’ydı. O zamanlar
küçük bir kasaba görüntüsünde olan
Urla’da, balıkçı Memduh’dan, Malgaca
Pazarı’ndaki şans oyunları satıcısına kadar
yolunun kesiştiği herkes arkadaşıydı.
Gençleri toplar maça götürür, güneşi
deniz kıyısında Urlalılarla batırırdı. Bugün
40’lı yaşlarda olan o günün çocukları,
mavi gözleri hep gülen Tanju amcalarını
büyük sanatçı olduğunu bilmeden, sitede
onları eğlendirmek için kurduğu oyunlarla
hatırlıyordu. Bir de gecenin ilerleyen
saatlerinde söylediği, onlara ninni gibi
gelen aryaları ile.
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45'LİKLERİ
İnan Yağcı Değilim / Maça Dolmuş (1965), Kundurama
Kum Doldu / Sta Sera Pago Io (Sahibinin Sesi-1965),
Küçük Fatoşum / Ben Sokak Adamı (Sahibinin Sesi-1966),
İki Yabancı / Sarhoş (Sahibinin Sesi-1967), Babam Gibi /
Yaşanmaz Aynı Evde (Rüçhan Çamay ve Durul Gence 5'le
birlikte.) (Regal-1968), Hayat Üç Perdedir / Haydar Haydar
(Regal-1968), Hasret / Ah Bir Zengin Olsam (Yonca-1970),
Le Sourire De Mon Amour / S'il N'y Avait Que Toi Au Monde
(Riviera-1970), Annem / Şansın Varsa (Arya-1971), O Gün
Gelse / Hayat Bu Nermin (Arya-1971), Bir Falcı Vardı / Ağlayan
Gözler (Balet-1971), Karadeniz Türküsü / Benim De Canım Var
(Odeon-1971), Başlık Parası / Gelme Ölüm (Odeon-1972),
Seni Hayatımca Sevdim / Öyle Sarhoş Olsam Ki (Fonex-1972),
Koy Koy Koy / Çık Git İçimden (Philips-1972), Darla Dırlada
/ Yalancı (Fonex-1972), Birisi / Olamaz (Balet-1972), Darla
Dırlada / Çağırdın Sana Koştum (Ayten Alpman'la birlikte.)
(Melody-1972), Arkadaş Dur Bekle / Kim Ayırdı Sevenleri
(Modern Folk Üçlüsü ve Nilüfer'le birlikte.) (Philips-1973)
Güzel Yok mu İnsafın / Seni Sevdim Ben (Philips-1973), Ben
Ağlarken Gülümserim / Her Gün Her Gece (Sinyal-1973), Bir
Dost Bulamadım / İç İç Unutursun (Fonex-1973), Ben Bir
Hiçmişim / Yolla Yolla (Diskotür-1974), Gözünde Yaşlarla /
Sevince (Philips-1974), Kadınım / Yolculuk (Diskotür-1974),
Şerefe / Aşkı Bulacaksın (Philips-1974), Benim Halkım / Biz
Doğuştan Sanatçıyız (Diskotür-1975), Ayyaş / Var mısın İçelim
(İstanbul-1975), Kemancı / Gülünce Gözlerinin İçi Gülüyor
(Gönül-1976), Dostlarım / Kaderim (Nova-1976), Yıldönümü
/ Deli Gibi Sevdim (Philips-1976), Parkta Yatıyorum /
Çocukluğum (Philips-1978).
ALBÜMLERİ
Bütün Şarkılarım (Philips-1975), Yorgunum (Kent-1980),
Kadınım / Kime Ne (Emre-1991), Yıllar Sonra / Kırlangıç
(Prestij-1992), Tanju Okan 95 (Marş-1995), Ölümünden sonra
da Odeon Plak`tan Bir Zamanlar, Best Of Tanju Okan ismiyle
iki albüm çıktı.
FİLMLERİ
Cübbeli Gelin (1964), Şekerli Misin Vay Vay (1965), Yalancının
Mumu (1965), Fakir Bir Kız Sevdim (1966), Aşkın Kanunu
(1966), İçimdeki Alev (1966), Berduş Kız (1970), Ah Bir
Zengin Olsam (1971), Cımbız Ali (1971), Yırtık Niyazi (1971),
Kaynanam Kudurdu (1973), Şiribim Şiribom (1974), Ne Haber
(1976), Gazap Rüzgarı (1982).

Tire’de doğdu

Aslında kaderi Urla’da yazılmaya
başlamıştı. İlk müzik eğitimini aldığı
babası İlhan Okanlı ile annesi Bedia
Sarıalp, Urla’da evlendi. Tanju Okan,
babasının tayininin çıktığı Tire’de
dünyaya geldi. Müzik ve dünyalar güzeli
evlat ile süslenen bu yuva, ne yazık ki
kısa bir süre sonra dağıldı. Eğitimine,
anne babası ayrılınca yerleştikleri
Manisa’da, Gazi İlkokulu’nda başladı.
Mezun olduğu Manisa Ortaokulu’ndan
sonra Balıkesir Lisesi’nde okudu.
Burada arkadaşlarıyla Moulin Rouge
isimli donanımlı bir orkestra kurdu.
Lise ikinci sınıfta öğrenimini yarıda
bırakıp döndüğü Manisa'da, müziği
hayatının tam ortasına yerleştirdi. İsmini
Manisa'nın antik çağdaki adından alan
"Magnesia Orkestrası"nı kurdu. Çay
bahçelerinde mızıka çalıp şarkı söyledi.

Selçuk Sun ile çalıştı

Askerliğini Ankara Orduevi'nde vestiyer
görevlisi olarak yaparken, aynı dönemde
askerliği nedeniyle Ankara Orduevi
Orkestrası’nda çalan, Türkiye'nin
önemli caz müzisyenlerinden Selçuk
Sun’un dikkatini çekti. Vestiyerde kendi
kendine şarkılar söyleyen askerin sesi
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ve yorumundan çok etkilenen Sun,
Tanju Okan’ı orkestrasına davet etti.
Ankara Orduevi Orkestrası'nın yeni
solisti, popüler melodileri yorumu ile
kısa sürede hak ettiği ilgiyi gördü.
Şöhreti kısa zamanda Orduevi
duvarlarını aşıp, müzik dergilerine,
sanatçılara ulaştı. 21 Nisan 1960’da
önemli caz müzisyenlerinin yer aldığı
Melodi Dergisi’ne haber oldu. Bundan
kısa bir süre sonra da aynı derginin
Ankara Büyük Sinema'da düzenlediği
konsere Orduevi Orkestrası’nın solisti
olarak katıldı.
Konserde seyirciden büyük alkış alan
Tanju Okan, Türkiye'nin en önemli caz
müzisyenlerinden Orhan Sezener’e
önerildi. Güçlü sesli genç ile askerliğinin
son üç ayında radyoda çalışan Sezener,
Okan’ı askerliğinden sonra sahneye
çıkacağı Göl Gazinosu’na davet etti.
Tanju Okan, sahnedeki ilk günlerinden
itibaren gazinoyu kendisi için şampanya
açtıracak müşterileri ile doldurmaya
başlamıştı. Selçuk Sun’dan sonra Orhan
Sezener ile çalışma şansı bulan Tanju
Okan giderek kendisini geliştiriyordu,
ama bu ona yeterli gelmedi. 1961
yılında İtalya’ya giderek şan eğitimi aldı.
Dönüşünde Ankara’da kalmaya karar
verdi.

Ancak Ankara’nın en popüler isminin
gür sesi İstanbul’dan da duyulmaya
başlamıştı. Bir yıl sonra, Müfit Kiper
Orkestrası'nda solistlik yapmak üzere
İstanbul’a gitti. Bu orkestrayla birlikte
yurtdışında katıldığı birçok konserde
müzik çevrelerine adını duyurdu.
Tanju Okan’ı kitlelerin tanıması, 1964
yılında katıldığı Balkan Müzik Festivali
ile oldu. Festivalde günün ünlü
sanatçılarından Erol Büyükburç ve
Tülay German eşliğindeki Milli Orkestra
ile Türkiye'yi başarı ile temsil etmesi,
müzik hayatında bir dönüm noktası
oldu.

Büyük aşkla başlayan bu evlilik, ne yazık
ki sadece 8 ay sürdü. Bu kısa evlilikten,
Tansu ismini verdikleri oğulları oldu.

Hasret

Yunan asıllı Fransız müzisyen Georges
Moustaki’nin “Le Meteque” şarkısına
Şükran Akannaç ve Nino Varan’ın
Türkçe sözlerle yazdığı Hasret, hit
şarkısı oldu.
Bunu Tuğrul Dağcı’nın yazdığı, yine
dillerden düşmeyen ’Koy Koy Koy’’,
Güzin Gürman’ın yazdığı ‘’Öyle Sarhoş
Olsam ki’’ izledi. Tanju Okan şarkıları
sadece söylemiyor, yaşıyordu.

1964'te Erol Büyükburç
ve Tülay German ile
beraber vokalistliğini
yaptığı Milli Orkestra'yla
Yugoslavya'da
düzenlenen Balkan Müzik
Festivali'nde dikkat
çekiyor sesiyle herkesi
etkileyen bu adam.

1967 yılının Mayıs ayında, manken,
model Nur Erbay ile evlendi.

Festivalden kısa bir süre sonra ilk
45’lik plağı olan "İbibikler Öter Ötmez
Ordayım"ı çıkardı. 1968'de "Haydar
Haydar", 1969'da "Benim de Canım Var"
dikkati çeken 45'lik plaklarıydı.

Türkiye’nin ilk cover
versiyonu

"Strangers In The Night"ı Fikret
Şeneş'in Türkçe sözleriyle
seslendirerek Türk pop müziği
tarihinde cover version dönemini ilk
başlatan müzisyen oldu.
1967 yılının Mayıs ayında, manken,
model Nur Erbay ile evlendi.

‘’Hasret’’, "Koy Koy Koy’’, ‘’Dostlarım’’ ile
altın plak, ‘’Öyle Sarhoş Olsam ki’’ ile
altın kadeh ödülü aldı.
Nilüfer ve Modern Folk Üçlüsü ile
seslendirdiği "Arkadaş Dur Bekle" de
çok sevildi.
Yeşilçam da ışıl ışıl mavi gözleriyle genç
kızları heyecanlandıran bu delikanlının
popülaritesinden yararlandı. Sinemaya
1964 yılında Cüppeli Gelin filmi ile adım
atan Tanju Okan, 13 filmde rol aldı.
Böylece sadece sesiyle değil, görüntüsü
ile de kitlelere ulaşıp, yeteneğini
gösterdi.
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Eşyalar toplanmış seninle birlikte
Anılar saçılmış odaya her yere
Sevdiğim o koku yok artık bu evde
Sen
Kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş
Ne olur terketme yalnızlık çok acı
Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte
Sen, kadınım
Kadınım
Hatırla o günü karşıki sokakta
Seni öptüğümü ilk defa hayatta
Kollarımda benim ilkbahar sabahım
Sen
Sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık?
O ılık aydınlık yuvamız soğumuş
Geceler bitmiyor ağlıyorum artık
Sen, kadınım
Kadınım
Eşyalar toplanmış seninle birlikte
Anılar saçılmış odaya her yere
Sevdiğim o koku yok artık bu…

Büyük aşk

Bu arada, İstanbul’da varlıklı ve nüfuzlu
bir ailenin kızı olan Zerrin Erdoğan
ile büyük bir aşk yaşamaya başladı.
Ancak aile, adını Türk pop müziğine
altın harflerle yazdırmaya başlayan
sanatçının alkol tüketiminden rahatsızdı.
Üniversite eğitimi almasını istedikleri
kızlarının ‘’alkolik bir şarkıcı’’yla
ilişkisine asla yeşil ışık yakmıyordu.
O yüzden genç kızı sevgilisinden ayrı
tutmak için her yolu denediler. Tanju
Okan telefonun pek olmadığı dönemde
sevdiği kadından haber almak için
yaşadığı köşkün önünde beklerken arka
kapıdan çıkarılan Zerrin Erdoğan, yeni
hayatına doğru Amerika’ya gidiyordu.
Sevdiğinin kendisinden kaçırılması
Tanju Okan’ı yıktı. Her zamanki gibi
teselliyi içki ve sigarada arıyordu. Okan’ı
aşk acısını hafifletmek için evde içerken
bulan Mehmet Teoman, kendisi de
evliliği çok kısa süre önce bittiğinden,
arkadaşının acısını içinde hissetti.
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Birlikte Serge Reggiani’nin ‘’T'as L'air
D'une Chanson’’unu dinlerken, Mehmet
Teoman eline kağıt kalemi alıp yazmaya
başladı:
"Eşyalar toplanmış seninle birlikte,
Anılar saçılmış odaya her yere,
Sevdiğim o koku yok artık bu evde...’’
Her cümle bu evde yaşananları
anlatıyordu. Şarkının sözlerini
tamamladığında, Tanju Okan’a ‘’Kalk
oku’’ dedi.
Tanju Okan ayrılık acısı, alkol ve gönül
yorgunluğunun harmanı ile ‘’Kadınım’’ı
okurken Mehmet Teoman kayıttaydı.
Kaydı ertesi gün plak şirketine götürdü
ve üzerinde hiçbir düzeltme yapılmadan
dinleyiciye ulaştı. ‘’Kadınım’’, dillerden
düşmeyen şarkı haline geldi.
Ayrılık, iki yıldan biraz fazla sürdü.
Kadını ile evlendiğinde gazetecilere
‘’yeniden doğduğunu’’, içki, sigaradan
uzaklaştığını, artık sadece sanatı ile
gündeme gelmek istediğini söylüyordu.
Urla’daki yaşamı da Zerrin ile yeniden
doğduğu dönemde başlamıştı.

Şarkıları listelerin üst sıralarında yer
alırken Yeşilçam yapımcıları Tanju
Okan'ın bu hayran kitlesini sinemada
da peşinden sürükleyeceğini
düşünerek ona film teklifleri yaptılar.
Sevilen sanatçı sinema dünyasına
girerek Yeşilçam yıldızları ile birlikte
birçok filmde rol aldı.
Tabii ki bu filmler Tanju Okan'ın o çok
sevilen şarkıları ile süslenmeşti...

Şöhretinin zirvesindeydi, sevdiği,
dostları ile yaşamın tadını çıkarıyordu.
Hemen yanında Gönül Yazar’ın evi,
limanda haftanın üç günü dostlarıyla
denize açıldığı ‘’Kadınım’’ isimli teknesi
vardı.

dostu yapmaya başlamıştı. Sigaranın yol
açtığı damar tıkanıklığı nedeniyle önce
sol ayak parmakları, sonra da bacağı
kesildi. Buna rağmen hastanede tedavisi
sırasında görevliyi ikna edip sigara
aldırtacak kadar bağımlıydı bu zehire.

Mutluydu. Sabaha kadar dostlarıyla
eğleniyor, mutluluğunu arya söyleyerek
dile getiriyordu. Mutluluğu uzun
sürmedi. Kimine göre ailesinin baskısı,
kimine göre içki nedeniyle 14 ay sonra
boşanma kararı aldılar. Sevdiği koku
bir kez daha gitmişti evden. Kendisini
yalnız bırakmayan dostları da teselli
edemiyordu onu artık.

Son zamanlarda alkol koması nedeniyle
de sık sık hastaneye kaldırılır olmuştu.
Yavaş yavaş intihar ediyordu.
Son albümü, 1995 yılında ,"İşte Tanju
Okan 95" adıyla Marş Müzik'ten çıktı.

1980 yılında, tam da kendisini anlatan
‘’Yorgunum’’ isimli albümünü çıkardı.
Ruh hali çalışmalarını da etkiledi. Artık
İstanbul’a daha az gidiyor, daha çok
Urlalı olarak yaşıyordu.
‘’En iyi dostum’’ dediği içki ve sigara
maalesef 90’lı yıllarda hastaneyi de iyi

Bu dönemde neden küs olduğu
bilinmeyen tek evladı Tansu’yu da
affetti. Ömrünün son iki yılını oğlu ile
geçirdi.

Kendisinden başkasına zararı yoktu.
Vefalı Urlalı, ölümünden sonra Tanju
Okan’ın adını taşıyan park yaptırdı.
Parka, pek sanatçının yakışıklılığını
yansıtmasa da bir de heykelini diktirdi.
Ölümünün 20. yıldönümünden itibaren
de Tanju Okan Beste Yarışması
düzenledi.
Her şeyden güzeli, ölümünün üzerinden
neredeyse çeyrek yüzyıl geçmesine
rağmen teknelerin evinin önünden
geçerken hala onu şarkılarıyla
selamlamasıydı.

1995 yılının Nisan ayında siroz teşhisi
kondu. Urla’da annesi Bedia Sarıalp’in
yanına gömüldüğünde, takvimler 23
Mayıs 1996’yı gösteriyordu.
Aslında içkisi ve sigarası hep ön
planda görünse de onu en iyi anlatan
sevgisiydi. Herkesi, her şeyi seviyordu.
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Yinka Shonibare

Yinka Shonibare CBE 1962'de
Londra'da doğdu ve üç yaşında
Nijerya'nın Lagos kentine taşındı. Byam
Shaw Sanat Okulu ve Goldsmiths
College'da güzel sanatlar eğitimi almak
için Londra'ya döndü ve yüksek lisansını
güzel sanatlar alanında aldı.
Shonibare, çağdaş küreselleşme
bağlamında sömürgeciliği ve
post-sömürgeciliği araştırmasıyla
tanınıyor. Resim, heykel, fotoğraf,
film ve enstalasyon çalışmaları yapan
Shonibare’in eserleri; ırk, sınıf ve

kültürel kimliğin inşasını Afrika ve
Avrupa ile bunların ekonomik ve politik
tarihlerinin birbirine bağlı keskin bir
politik yorumuyla inceliyor. Shonibare,
çağdaş kültürel ve ulusal kimliklerin
geçerliliğini sorgulamak için Batı sanat
tarihi ve edebiyatından alıntılar kullanır.
2002 yılında Shonibare, Okwui
Enwezor tarafından en tanınmış
enstalasyonlarından biri olan Gallantry
ve Documenta XI için Criminal
Conversation'dan birini oluşturmak
üzere görevlendirildi. 2004 yılında
Turner Ödülü'ne aday gösterildi.
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ya da karanlık bir ruh haliniz olabilir ve
karanlık bir şey üretebilirsiniz.
Aslında ikisini coşkulu görünen ve
daha sonra karanlık katmanları olan bir
şey yaratmayı seviyorum. İşlerimdeki
kararsızlıkla az ya da çok çalışma
eğilimindeyim, aslında işte karşıt
duygular, fikirler olabileceğini fark
ediyorsunuz. İşte o zaman gerçekten
benim için çalışıyor gibi hissediyorum."

Shonibare’in çalışmaları, Londra'da Tate
koleksiyonu, Londra Victoria ve Albert
Müzesi, Washington, D.C. Smithsonian
Enstitüsü Ulusal Afrika Sanatı Müzesi,
New York Modern Sanat Müzesi,
Ottawa'da Kanada Ulusal Galerisi,
Stockholm Modern Sanatlar Müzesi,
Roma ve VandenBroek Vakfı, Hollanda
Ulusal Modern Sanat Galerisi'nde
sergileniyor.

2008 yılında kariyerindeki sıçrama
Sydney Çağdaş Sanat Müzesi'nde
başladı ve New York Brooklyn Müzesi
ve Smithsonian Enstitüsü, Washington
DC'deki Afrika Sanatı Müzesi ile sürdü.
2010 yılında, bir kamu kuruluşundan
ilk siparişini aldı. Sanatçının dev bir
şişe içine yerleştirdiği Nelson'un
gemisi Londra Trafalgar Meydanı'nda
sergilendi.
2013 yılında Shonibare, Kraliyet
Akademisyeni seçildi ve o zamandan
beri Kraliyet Akademisi Yaz Sergisine
düzenli olarak katkıda bulundu.
Rüzgar Heykeli VI'nın RA avlusunda
da sergilendiği 2017 Kraliyet
Akademisi Yaz Sergisi için iki odanın
küratörlüğünü yaptı. 2016 yılında
inşaat sırasında Burlington Bahçeleri
binasını sarmak için kullanılan RA Aile
Albümü'nü yarattı.
2018'de "Commander of the Most
Excellent Order of the British
Empire" veya CBE'nin dekorasyonu ile
ödüllendirildi.
Shonibare, bir TV kanalına verdiği
söyleşide kariyeri üzerine şunları
söylüyor; "Bir sanat eserinin izleyicisiyle
diyalog içinde olmasının ilginç olduğunu
düşünüyorum. Ancak sanatçıların
insanların çalışmaları hakkındaki
görüşlerini yönlendirmelerinin doğru
olmadığı inancındayım.
Bence iş bir dizi duygu temelinde
üretilebilir. İş üretebilirsiniz çünkü
mutlu olursunuz ve sanatçı olarak
oldukça keyifli bir şey yapmak istersiniz
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"Nelson'ın Bir Şişedeki
Gemisi" (2010)
Yinka Shonibare, mültecilerin
etrafındaki tüm sorunlar nedeniyle,
göç olgusuna dokunuyor ve "Ne
yazık ki denizde boğulan insanların
hikayelerini duyuyorsunuz ve siz
insansınız, bir sanatçı olarak buna
dokunmak zorundasınız. Bu konuları
nasıl araştırmak istediğim konusunda
tam anlamıyla bilgi sahibi değilim. Bazen
tarihe veya edebiyata, metodolojiye
geri dönüyor ve çağdaş endişeleri
keşfetmek için diğer tür folklor ve
anlatıları kullanıyorum."

Amerikan Kütüphanesi

"Afrika, kimliğimin bir parçası. Nijerya'nın
Lagos şehrinde büyüdüm, bu yüzden
çocukluğumla ilgili anılarım ve orada
ailem var. Ve böylece kendi kimliğimin
unsurlarını ve tarihini, özellikle de
Birleşik Krallık'ın Nijerya ile sömürge
ilişkisini ifade eden çalışmalar yapıyorum."

Yinka Shonibare CBE'nin Amerikan
Kütüphanesi, Amerikan nüfusunun
çeşitliliğinin bir kutlamasıdır. Bir
keşif ve tartışmanın kışkırtıcısı olmayı
amaçlayan bu sanat enstalasyonundaki
binlerce kitap, sanatçının dizayn ettiği
baskılı pamuklu kumaşların balmumu
ile cilanmasıyda oluşturulmuş... Bu
kumaşlar başlangıçta Hollanda'da
yapılan ve Batı Afrika'da satılan
Endonezya batik desenlerine
dayanıyordu. 1960'lardan beri ise bu
desenler Afrika kimliğini yansıtan bir
sembol olarak görülmektedir. Kumaşın
karışık kökenleri, onu Amerika Birleşik
Devletleri tarihine gömülü çok kültürlü
kimlik için mükemmel bir metafor haline
getiriyor.
Bu kitapların çoğunun sırt bölümlerinde,
altın varak baskılı olarak Amerika
Birleşik Devletleri'ne göç eden kişilerin
adları vardır. Diğer kitaplarda, Büyük
Göç sırasında taşınan veya ebeveynleri
Amerikan Güneyinden taşınan Afrikalı
Amerikalıların isimleri vardır. Bu isimler
W. E. B. Du Bois, Maria Goeppert
Mayer, Steve Jobs, Bruce Lee, Ana
Mendieta, Joni Mitchell, Toni Morrison,
Barack Obama, Steven Spielberg, Carl
Stokes, Donald Trump ve Tiger Woods.
Bu insanların hepsi Amerikan yaşamı ve
kültürüne önemli katkılarda bulunmuş
ve bilimden aktivizme, müzikten
felsefeye ve sanattan edebiyata kadar
her alanı temsil etmektedir.

Bu çalışma Front International: Çağdaş Sanat
için Cleveland Triennial tarafından VIA Sanat
Fonu fonları ve James Cohan Gallery, New
York'un yardımıyla devreye alındı.
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Yinka Shonibare'nin
rüzgar heykelleri
Yinka Shonibare en yeni rüzgar
heykelini Central Park'ın güneydoğu
girişine koydu. Fiberglastan
oluşturulmuş ve karmaşık bir desenle
kaplanmış olan 23 metrelik heykel,
Rüzgar Heykel serisinin ikinci neslindeki
ilk çalışmaydı ve Shonibare’nin
sömürgecilik objektifinden kültürel
kimlik inşasını incelemesine devam
ettiğini gösterdi.
Kendisini sürekli olarak sömürge
sonrası bir melez olarak tanımlayan
Shonibare; resim, heykel, fotoğraf, film
ve performans alanındaki çalışmalarını,
küresel dünyada ırk, sınıf, göçlere
dikkat çekmek için beklenmedik desen
ve form kombinasyonlarını kullanıyor.

"Bir Afrikalı sanatçı,
bir çağdaş sanatçı,
bir İngiliz sanatçı, bir
İngiliz-Nijeryalı sanatçı
olarak adlandırılabilir"
diyorlar.
"İnsanların beni
tanımlamakta
zorlandığı için çok
mutluyum!"
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Rüzgar Heykel (SG) formu, yüzyıllar
boyunca okyanuslarda kıtalar arasında
rüzgar toplayan yelkenlerden yola
çıkılarak oluşturulmuş. Yüzeylerindeki
desenler, Shonibare'nin birçok formda
ve ortamda kullandığı ve genellikle Batı
Afrika'nın Avrupa kolonizasyonu ile
ilişkili olan batik kumaşlardan alınmış.
Bu kumaşların 1800'lerde başlayan
üretimi bugün hala Hollanda'da
üretiliyor ve Batı Afrika'da satılıyor.
Shonibare, tarihi ve anlamı ve Avrupa
ile Afrika arasındaki ilişkiyi yeniden
düşünmek için kumaşı giriş noktası
olarak kullanıyor.
Rüzgar heykellerinde ikinci nesle geçiş,
yapıda daha fazla bükülme ve daha
derin kıvrımlar içeren daha büyük ve
karmaşık bir tasarımla geliyor.
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sevmeyen

var mı?
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Nappo
Pizza
Gerçek Napoliten Pizza Birliği
(Associazione Verace Pizza
Napoletana, AVPN) tarafından
gerçek napolitan pizza sertifikası
verilen Nappo Pizza’ya bir onur
da 50 Top Pizza’dan geldi.
2019 yılında Mavişehir
Mavibahçe AVM’de gerçek
napoliten pizza restoranı olarak
kurulan Nappo Pizza, amacından
sapmadan ilerlemesinin karşılığını
aldı. AVPN tarafından dünya
üzerinde gerçek napoliten pizza
sertifikası verilen 795 pizzacı
arasına Türkiye’den sadece
Nappo Pizza seçildi. Hiç bir
kar amacı gütmeyen ve gerçek
pizzanın korunmasının yanı
sıra tanıtımını üstlenen AVPN,
dünya çapında bu işi doğru
yapan ve sertifikalı pizzacı
çalıştıran restoranları teftiş
edip, standartlara uyuyorsa
onlara AVPN markasını kullanma
hakkı veriyor.

Kullandığı malzemeden, pizzayı
pişirdiği fırına kadar yapılan
detaylı bir araştırma sonucu
Nappo Pizza’da 772 numarasıyla
sertifikaya sahip oldu.
Nappo Pizza ayrıca, merkezi
İtalya’da bulunan dünya çapında
en iyi pizzacıları seçen, dünyanın
önde gelen pizza ustalarının
ve yemek eleştirmenlerinin
jüride yer aldığı 50 Top Pizza
tarafından da dünyanın en iyi
50 napoliten pizzacısı arasında
gösterildi. Türkiye’de ilk defa bir
pizza restoranı listede yer aldı.
Nappo Pizza, gerçek pizzanın
hakkını vermek için kullandığı
un ve domatesleri İtalya’dan ithal
ediyor. Pizzanın yanı sıra taze
makarna, et, burger, tapas ve
salata çeşitlerini de menüsünde
bulundurarak damaklara hitap
ediyor.
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Peperino
Pizza İtaliana
İtalya’dan Narlıdere’ye uzanan bir
pizza lezzetini tatmak ister misiniz?
Öyle yoldan geçerken, aperatif
niyetine pizza yiyenlerden değilseniz,
pizzanın ciddi bir İtalyan yemeği
olduğuna inananlardansanız, haliyle
bu işi hakkıyla yapan yer sıkıntısı
yaşıyorsanız, size bir önerimiz var:
Peperino Pizza.
İtalya’dan kalkıp İzmir’e yerleşen
Luciano Vago ve Gözde Veryeri
Vago çifti, mayıs 2014 tarihinde
kendilerine küçük bir İtalya yaratma
niyetiyle bu yola çıkmışlar. İtalya’dan
getirdikleri odun fırını, İtalyan
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menşeli şarküteriler, yine İtalya’dan
getirttikleri mozorella ve burrata
peynirleri ve mekanın tasarımı ile
pizzanın anavatanından “Pizza nasıl
yapılır? Pizza nasıl yenir?” konusunu
Narlıdere’ye taşımış Vago çifti.
Haftanın yedi günü 11:00 ile 23:00
saatleri arası açık olan Peperino’da
pizzanın yanında, Milano’ya özgü et
yemeği olan Cotoletta alla Milanese,
lazanya ve tatlıları da tatmadan
kalkmayın deriz. Eğer İtalyan
damak zevkini İtalya’ya gitmeden
yaşamak istiyorsanız, bir gün
Narlıdere’ye çevirin yolunuzu, pişman
olmayacaksınız.

Pizza
Rucola

Pizza demek, keyif demek…
Pizza Rucola, pizzanın bir
fast food yiyeceği olmadığını,
farklı lezzetlerin de pizza ile
buluşabileceğini iddiasını ortaya
atıyor.
Finlandiya Helsinki’de 12 yıldır 4
Pizza, 1 Ala Carte Restauran ile
beğeni kazanan lezzetler üreten
Rucola girişimcileri, becerilerini
İzmirliler ile buluşturuyor.

derece titiz davranarak
20'nin üstünde pizza çeşidi
sunuyor. Otlu pizzadan barbekü
pizzaya, Helsinki ve lapland adlı
özel pizzalardan Egeli pizzaya
kadar çok çeşit var.
ilk defa Bostanlı’da İzmirliler ile
buluşan Rucola, ikinci şubesini ise
Gaziemir'de açtı.
Mekanda pizzaların yanı
sıra lezzetli salataları da
deneyimleyebilirsiniz

Rucola, Fince’ de roka anlamına
geliyor. En lezzetli pizza
yarışmalarında sürekli olarak ön
sıralarda yer alan ve İtalyanlarla
yarışan Finlandiya’da pizza en
sevilen yiyecekler arasında yer
alıyor.
Finlandiya'da en iyi pizza
ustalarından sayılan Rucola'nın şefi
Levent Kerimoğlu, ekibi ile her
türlü malzemenin seçiminde son
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Effie ile tanışın

İşte size hayatı kolaylaştıran bir ürün
daha... Effie robotik bir ütü ve mini bir
gardrop.
Bir gömleği ütülemek için cihazın
dolabındaki ayarlanabilir askılıklara
gömleği asıyorsunuz. Kapılar kapanınca
dolabın içindeki buharlı ütü gömlekteki

kırışıkları ortadan kaldırıyor. Aynı anda
12 parça kıyafeti ütüleyebiliyor ve bunu
sadece üç dakikada yapıyor. Ayrıca
ütüleme işlemi bitince size haber veren
bir uygulaması mevcut.
Cihazın kıyafetlerinizin güzel kokması
için bir de koku haznesi bulunuyor.

Kızak niyetine snowboard
Oturarak kaymak isteyenler için harika bir kızak. Avrupa Alplerinde çok
fazla görebileceğiniz bu snowboard ile kaymak oldukça zevkli. Oldukça
güvenli olan kızak vücut hareketleri ile yönlendiriliyor. Aynen ayakta
yaptığınız hareketleri bu kez oturarak yapıyorsunuz. Tabii ki bu yeni kayak
stilinde biraz deneyim kazanmak gerek...
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Enerji üreten
dağ montunuz
var mı?
Ünlü bir giyim markası macera
tutkunları için özel bir mont
tasarlamış. Eğer kırlarda ya da
bir dağ tırmanışındaysanız bu
mont sizi hem sıcak tutuyor hem
de enerji sağlıyor. Taşınabilir
minik bir bataryadan çok daha
işlevsel olan bu mont arkasında
bulunan güneş panelleri sayesinde
enerji üretiyor. Bazıları modaya
uygunluğunu tartışsa bile doğada
kamp yapanlar için enerji modanın
önünde geliyor...

Atoun Model Y
Güçlü motorlar ve bel hareketlerini algılayan sensörler
aracılığıyla ağır nesneleri kaldırırken bele yükü hafifleten,
giyilebilir bir robot olan Atoun Model Y. depolama, istifleme
işçileri için büyük kolaylık ve hız sağlıyor.
Sensörleri yerleştirmek gibi zahmetli işlerle uğraşmaya gerek
kalmadan bir sırt çantası gibi giyilen Atoun her vücutla uyum
içinde hareket ederek kullanıcının belini destekliyor.
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Akıllı sehpa
Üstün, endüktif şarj cihazıyla 3 QI uyumlu telefonu, akıllı saati
veya tableti yalnızca akıllı sehpanıza yerleştirerek kablosuz
olarak şarj edin.
Akıllı sehpanız aynı zamanda bir müzik kutusu, yüksek kaliteli
amplifikatöre bağlı iki adet 10 watt hoparlörü var. Sistem tabii ki
Bluetooth modülü ile entegre...
Sehpanın portatif üst bölümü yatakta kahvaltı ya da dizüstü
bilgisayarınızı kullanmak için size yardımcı oluyor.

Merdiven asansörü
Dönüşlü dar uzun katlı tüm
merdivenler için tasarlanmış olan
Flow 2 koltuk tipi merdiven asansörü,
ihtiyacı olan tüm kullanıcılara tüm
merdiven engellerini kolaylıkla
aşma lüksünü sağlıyor. Çok dar
merdivenlerde bile rahatlıkla çalışan
Flow 2, yaşlılıkta çok katlı evlerde
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yaşamayı mümkün kılıyor.
Yukarı çıkarken ya da iniş sırasında
asansör merdivenlerin çok az bir
bölümünü kaplıyor. İsterseniz uzaktan
kumanda ile isterseniz yerinden
çıkarılabilen Joystick sayesinde
kolayca kontrol edilebiliyor.

Mikro led teknolojisi ile
Google ilk akıllı gözlüğünü 2017'de
piyasaya sürdü. Aradan geçen
zamanda akıllı gözlükler epey yol
aldı. Özel bir prizma sistemi ile
çalışan akıllı gözlükler Google'a
göre 2,5 metre mesafeden 63
cm.'lik bir ekran izlemek gibi...
Gözlük Bluetooth veya WiFi
üzerinden akıllı telefonunuzdaki
bir MyGlass uygulaması ile
çalışıyor. Fotoğraf çekebiliyor,
video kaydetme özelliği var. Google

haritası ile size yön gösterebiliyor.
Arama ve mesajlaşma fonksiyonları
da var ve bu işlemleri sesli komut
ile yapabiliyor.
Akıllı gözlükler sadece telefonların
özellikleri ile donatılmış olsa da
gözlüklerin tartışılan özellikleri
yukarıda belirtilenlerle sınırlı değil.
Tıp, sanayi ve birçok farklı alanda
kullanılabilir durumda ve çalışmanın
ihtiyaç duyduğu yeni işlevler
eklenebiliyor.

Evde golf
Golf, güç, denge ve bazen hassas, beceri isteyen
dokunuşlar gerektiren bir spor dalı... Dünyanın
ünlü golfçüleri başarılarını becerileri kadar devamlı
çalışmalarına da borçlu.
Siz de iyi bir golfçü olmak, son vuruşta ihtiyacınız
olan denge ve güç kontrolünü kazanmak için şimdi
portatif bir mini golf sahasına sahip olabilirsiniz.
İster evde, ister ofisinizde golf oynayabilir, pratik
kazanma atışları stres atmanıza da yardımcı olabilir.
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K AYA K M E R K E Z L E R İ N İ N Ü N LÜ M A R K A L A R I

Zirvelerdeki şıklık
n SELİN TEKİN
Kayak sezonu açıldı. Türkiye'nin tüm
pistlerinde kar kalınlıkları yükselirken,
kayak merkezlerindeki şıklık yarışı da
alabildiğince sürüyor.
Kayak sporunu yapanların, dağların
zirvelerini keşfedenlerin giysilerini
üretmek hem deneyim hem de yüksek
teknoloji kullanımı gerektiriyor.
En önemlisi de soğuktan koruyan,
güvenlikli giysilerin yüksek teknoloji
ile birlikte her yıl değişen tasarımlarla
sunulması...
Outdoor giysi markaları bütün
dünyada büyük bir yarış içinde... Her
yıl birbirinden özel modeller üretirken,
tasarımcılar yeni çizgiler, yeni kumaşlar
ve desenlerle çıkıyorlar müşterilerinin
karşısına...
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Kayak giysileri seçerken dikkat
edilmesi gerekenler
Lüks kayak giyiminde, en büyük
faktörlerden biri kullanılan kumaştır.
Standart yün yerine kaşmir veya
yüksek kaliteli alpaka yünü tercih
edilmelidir.
Pahalı kumaşlar, tekstil üretiminde
dayanıklılık kazanmaları için daha fazla
teknoloji ve mühendislik bilgisi ister.
Üstün sıcaklık ve suya dayanıklılık
sağlayan hafif, ince kumaşlar usta
eller ve üstün teknolojiler tarafından
üretilmiştir. Bunu bilmeniz yeter.
Lüks, olabildiğince fazla para
harcamakla ilgili değildir. Üstün kalite
ve performansa akıllıca para yatırmakla
ilgilidir. Malzeme ve kullanım açısından
en iyi değeri arayın.
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Bogner
1932'den beri dağlarda ve kar üstünde olan Bogner, yamaçlardaki en şık
giysileri tasarlıyor. Alman Kayak Biriği'nin kurucularından olan Bogner, sadece
yarış pistlerinde değil, soğuk kış günlerinde karlı kaldırımlarda kentin ışıltısına
katkıda bulunan seçicilerin tercih ettiği bir marka... Dünyanın ünlü kayak
merkezlerinde ve tabii ki bitiş çizgisinde heyecanla bekleyen seyirciler arasında
Bogner'liyenler çoğunlukta...

Moncler
1952 yılında Rene Ramillon ve Andre Vincent tarafından Fransa'nın Monestier-de-Clermont
şehrinde kurulan Moncler’in ilk ürünleri kapitone uyku tulumlarıydı. Daha sonra İtalyan dağcı
Ardito Desio'nun K2'ye tırmanma kararı sonrasında 1954'te kendisine yardımcı olacak ceketler ve
ekipmanlar geliştirdiler. Bugünlerde, Moncler ekipmanlarının kayak pistlerinde boy göstermesinin
ardında büyük bir deneyim var. Marka, küresel bir moda ikonuna dönüşürken, en kötü hava
koşullarında performans sergilemek için Moncler ceketlerine güvenebilirsiniz.
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Kayak sonrası için en iyisi: M.Miller
Zor beğenenlere kayak giysileri üreten Boston merkezli M.Miller,
yamaçlardan kayak sonrası yaşam alanlarına kolayca taşınabilen muhteşem
ama pratik tasarımları ile ünlü... M.Miller, önde gelen kış kreasyonları
nakışlar ve kürklerle süslü...

Canada Goose
1957 yılında Polonyalı göçmen Sam Tick tarafından Toronto'da kurulan Canada
Goose, kaşifler, dağcılar, kızak sürücüleri ve kayakçılar tarafından saygı duyulan
birinci sınıf bir marka haline geldi. Her Canada Goose montu, Kuzey Kutbunun iklim
şartlarına karşı koyacak özelliklerde üretiliyor.
50 yıllık deneyimin yönlendirdiği her kesim, her kıvrım ve her ilmek; nefes kesen
rüzgarların estiği zirvelerden, buz gibi büyük şehir sokaklarına Canada Goose
tasarımlarının kalitesini taşıyor.
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OTOMOBİL

Rivian R1T

E

lektrikli otomobil üreticisi Rivian'ın
yeni modeli kampçıları hedefliyor

180 kWh batarya paketine sahip
olan Rivian R1T, ilk bakışta kamyonet
sınıfında bir araç. Ancak kabin
bölümünün arkasında kampçılar için
oldukça kullanışlı bir seyyar mutfak
düzeneği bulunuyor ve kampçıların
yemeklerini hazırlayabilmesi için bir
masa haline gelebiliyor.
Seyyar mutfağın elektrikli ocağı, kamp
ateşini yemek pişirmede kullanmak
istemeyenler için hazır vaziyette
duruyor.
Rivian R1T'nin kargo bölümünde büyük
sürpriz olarak harika bir çadır mevcut.
Çadır, çok kolay kuruluyor ve toprakla
temas etmemesi de daha güvenli bir
kamp deneyimi sunuyor.
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Rivian'ın bu denli belirgin olarak kamp
yaşamını seven kullanıcıları hedeflemesi
markaya elektrikli araç pazarında
ayrıcalıklı bir yer edinmesini sağlayacak
gibi görünüyor.
Tesla’nın en büyük rakiplerinden biri
olan Rivian, 2020 yılında satışa sunacağı
Rivian R1T’in, olduğu yerde 360 derece
dönebildiğini gösteren bir video da
yayınladı. "Tank Turn" adı verilen bu
özelliği, Rivian sözcüsü Amy Mast,
“Araçta 14 bin nm gücündeki torkun her
tekere bağımsız olarak güç veriyor ve
araç bu sayede kendi etrafında hızlı bir
şekilde dönebiliyor" şeklinde açıklıyor.
Şirket, elektrikli pick-up ve elektrikli SUV
modelinin 2020 yılının sonunda sırasıyla
69.000 dolar ve 72.500 dolardan satışa
sunulacağını açıkladı. Rivian R1T'nin en
yakın rakibi Tesla Cybertruck'ın 2021'in
sonlarında üretime girmesi bekleniyor.

Rivian R1T modelinin
iç tasarımı son
derece sade olduğu
kadar son derece
ileri teknoloji ile
donatılmış durumda
ve olabildiğince
konforlu...

Rivian'a yatırım
yapanlar çoğalıyor
Geçtiğimiz yıl Amazon, elektrikli
otomobil üreticisine 700 milyon dolarlık
yatırım yapmış ve 100 bin araçlık sipariş
vermişti. Ford Motor da Nisan ayında
500 milyon dolar yatırım yapmıştı.
Tesla’nın başını çektiği elektrikli
otomobil sektörünün en önemli
aktörlerin biri haline gelen Rivian
bugüne kadar 2,2 milyar dolar
yatırım topladı. 2009 kurulan şirketin
halihazırdaki değerinin 5 ila 7 milyar
dolar olduğu tahmin ediliyor.
2009 yılında ABD'de kurulan Rivian,
R1T ve R1S olmak üzere bir suv bir de
pick-up model geliştirmiş durumda. Tam
elektrikli iki modelin de menzil değerinin
ise 650 kilometre olduğu aktarılıyor.

Elektrikli otomobil
piyasasının yükselen
markası Rivian'ın
Pick-up modelinin
yanında bir de SUV
modeli bulunuyor.
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TOGO
31,2 metrelik bir keşif teknesi TOGO...
1965 yılında Richard Dunston tarafından
inşa edilmiş ve 1997 yılına kadar bir balıkçı
teknesi olarak kullanılmış. TOGO 2002 ve
2012'de geçirdiği tadilatlar ile mükemmel
bir gezi teknesine dönüştürüldü ve şu
anda Baltık bölgesini keşfetmek, Norveç
fiyortlarını ve Kuzey Avrupa'nın diğer
bölgelerini gezmek için uygun lüks bir yat...
104
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TOGO, çift kabin ve 4 ikiz kabin de dahil
olmak üzere 5 kabinde 10'a kadar charter
misafir ağırlayabiliyor.
Kuzey denizlerinde bir tatil için mevsim
uygun olmayabilir. Ancak yaz aylarında
harika bir tatil için organizasyona şimdiden
başlamak güzel olur. 10 arkadaş bulup
TOGO'yu kiralayarak Norveç fiyortlarını
keşfetmeye var mısınız?

TOGO

Tür / Yıl: Dönüştürülmüş Yat / 1965
Yenileme: 2002/12
Genişlik: 7,12 m
L.O.A.: 31,2 m
Mürettebat: 5
Misafirler: 10
Kabinler: 5
Motorlar: Lister Blackstone 540 HP
Seyir Hızı: 10 knot
Tasarımcı: Richard Dunston
folkart n kış 2020
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Margot
Robbie
2019'da Quentin
Tarantino'nun “Bir
Zamanlar Hollywood'da”
filminde Sharon Tate'i
oynayan Margot Robbie
bir yıl önce “Mary Queen
of Scots”da Kraliçe
Elizabeth I'i canlandırmıştı.
2017'de kariyerinde
yükseldiği; Altın Küre,
Screen Actors Guild
Ödülü ve Oscar'a aday
gösterildiği “I, Tonya”da
ise figür patenci Tonya
Harding rolünde bir hayli
başarılı olmuştu.
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Margot Robbie, Avustralya'nın
Queensland eyaletinde küçük bir şehir
olan Dalby'de doğdu. Daha sonra kıyı
şeridinde gelişmiş bir bölge olan Gold
Coast'a taşınıp burada 3 kardeşi ile
birlikte büyüdü.
Annesi Sarie Kessler bir fizyoterapist
olan Margot'nun Lachlan adında bir
abisi, Cameron adında bir erkek
kardeşi ve Anya adında bir ablası var.
Babasından ayrılmış olan annesi ile
birlikte yaşayan Robbie, drama üzerine
eğitim almış ve Somerset Koleji'nden
mezun olmuş. 17 yaşında Melbourne
kentine yerleşerek profesyonel
oyunculuğa başlamış.

dizisinde Donna Freedman'ı canlandırdı.
Misafir oyuncu olarak başladığı
dizide kalıcı bir rol kazandı. Yapılan
bir röportajda Robbie, seçmelerden
sonra erkek arkadaşıyla kayak yapmak
için Kanada'ya gittiğini, orada iki gün
geçirdikten sonra rolü kazandığını
öğrenince döndüğünü belirtiyor. Bu
roldeki performansı, Margot Robbie'ye
iki Logie Ödülü adaylığı getirdi.
1959'dan beri düzenli olarak dağıtılan
Avustralya televizyon ödüllerinin
başlangıçtaki adı "Star of the Year" idi.
Ödül daha sonra televizyonun mucidi
John Logie Baird onuruna Logie olarak
değiştirilmişti.

İlk defa Aash Aaron'un filmleri olan
Vigilante (2008) ve I.C.U. (2009)
ile seyirciyle buluşan Robbie'nin
seçmelerdeki başarılı performansı
herhangi bir ajansa bağlı olmadan
I.C.U.'de başrolde yer almasını sağlamış.

Komşular dizisindeki kontratı sona
erdiğinde Los Angeles'a taşındı.
2011 yılında Charlie'nin Melekleri
dizisi için seçmelere katıldı. Ancak
yapımcılar kendisine Christina Ricci'nin
başrolde yer aldığı Pan Am dizisindeki
Laura Cameron rolünü teklif ettiler.
Dizi her ne kadar iyi yorumlar alsa
da reytinglerinin düşmesinden dolayı
yayından kaldırıldı.

Kariyerinin ilk döneminde çeşitli
reklam filmlerinde de oynayan Robbie,
Haziran 2008'den itibaren Neighbours
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folkart n kış 2020

Margot Robbie, 2013 yılında büyük
çıkışını Richard Curtis'in romantik
komedi-drama filmi "Zamanda Aşk" ve
Martin Scorsese'nin biyografik dram
filmi "Para Avcısı" ile gerçekleştirdi ve
Naomi Lapaglia rolüyle çeşitli ödüller
kazandı.
Aşk Uğruna (2015), Z for Zachariah
(2015) ve Büyük Açık (2015) gibi
filmlerde yer aldıktan sonra 2016
yılında vizyona giren "Tarzan Efsanesi"
filminde Jane Porter ve süper
kahraman filmi Suicide Squad'da Harley
Quinn karakterlerini canlandırdı.
2017 yılında "Ben, Tonya" filminde
canlandırdığı Amerikalı figür patencisi
Tonya Harding rolü ile eleştirmenler
tarafından övgü yağmuruna tutuldu.
Performansı sayesinde 2018'de
Akademi Ödüllerinde ve 75. Altın Küre
Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu
ödülüne aday gösterildi ve Time
dergisinin düzenlediği "Dünyanın En
Etkili 100 Kişisi" listesinde yer aldı.
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Yaşamın getirdikleri
ve bilmedikleriniz
Robbie birkaç sene boyunca New
York'ta yaşadı. Tom Ackerley ile
tanışmaları ve evlilikleri sonrasında
arkadaşları ve eşiyle birlikte Londra'da
3 odalı bir eve yerleşti... 2018 Ocak
ayında ise sahibi olduğu ilk ev olarak
açıkladığı Los Angeles'ın Hancock Park
bölgesinde satın aldığı evde yaşıyor.
Playboy dergisinin kapağına çıkması için
yüklü miktarda para teklif edilen
Robbie sadece artistik işler için
kıyafetlerini çıkarabileceğini söyleyerek
teklifi reddetti.
Robbie, güne enerji veren yeşil bir
smootie içerek başlıyor ve şu sıralar
"I Tonya" filmi için aldığı dersler
sonrasında Los Angeles amatör liginde
hokey oynuyor.
Robbie'nin annesi onu 8 yaşındayken
Avustralya'da bir sirk kursuna
göndermişti. Eğer oyuncu olmasaydı
trapezci olacaktı. Robbie, "Queen of The
Air" filminde trapezci Lillian Leitzel'in
yaşamını canlandırırken pek de
zorlanmadı. Suicide Squad filminde de
bu trapez deneyimlerini kullandı.
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Bacon sandviçi üstüne avakado
Robbie'nin sabah kahvaltısı tercihi...
Aktrist gün boyunca yaklaşık 10 tane
içecek kadar bir çay tiryakisi... Yeme
içme yarışmalarına da katılan Robbie
bir söyleşisinde; çok kısa sürede büyük
bardak bir birayı fondip yapabildiğini
söylüyor. Neighbours‘ın setinde yemek
yeme yarışmasına katılmış ve 1 saatte
en çok bolonez makarnayı yiyerek
yarışı kazanmış. Robbie, uzun süre ünlü
restoran zinciri Subway’de garsonluk
da yapmış.

Geniş bir uyku ritüeli var.

“Göz maskelerim, uyku müziğim,
melatonin ve çok sayıda rahatlatıcı
kokum var. Daha iyi uyumak için
mümkün olan her şeyi yapıyorum” diyor.
Büyük bir Harry Potter hayranı
olduğunu söyleyen Margot Robbie
"Kitapların her birini muhtemelen 20
kez okumuş olmama rağmen, Harry
Potter'ı yatmadan önce okuyorum ve
beynimi kapatmama yardımcı oluyor”
diyor.
Suicide Squad’ın set karelerinde sürekli
dövme yaparken gördüğümüz Margot
Robbie, yönetmen David Ayer ve rol
arkadaşı Cara Delevingne’e yıldız
şeklinde dövmeler yaptı.

Aslında o bir erkek ayşe...

Filmlerde seksi kıyafetlerle gördüğümüz
Robbie, gerçek hayatta tam bir erkek
ayşe... Sörf yapan, çiftlik hayatından
hoşlanan ve hokey oynayan Robbie,
bu maceraperest hayatını stiline de
uyarlamış görünüyor.
Margot sörf, şnorkel ile dalış ve çoğu
Avustralyalı gibi yüzmeyi seviyor ancak
spor salonlarının hayranı değil. “Spor
salonunda bir saat geçirmek yerine
daha fazla uyusam vücudumun daha
iyi göründüğünü hissediyorum” diyor
ve devam ediyor: “Bazen o kadar iyi
olmasam da tenis oynuyorum. Eğer
Los Angeles'ta isem, Andie Hecker'i
görüyorum. Eskiden bir balerindi ve
bale teknikleri ağırlıkları olan bir pilates
programı ile birleştiriyor. Bu bana iyi
geliyor.”
Margot’un Instagram'ı, Miami ve
Paris'ten, Filipinler ve Küba'ya kadar
dünyayı gezdiği resimlerle dolu, kendisi
tam bir seyahat tutkunu.
Kariyerinde oldukça önemli bir
yere sahip olan ve onu tanımamızı
sağlayan Wolf Of Wall Street filminde
oldukça cesur sahneler çeken Robbie,
sinirlerinin yatışması için her sahne
öncesinde üç shot tekila içmiş.

Robbie şimdi Los Angeles'taki
havadar, çiftlik tarzı bir ofisten kocası
Tom Ackerley ve arkadaşları Josey
McNamara ve Sophia Kerr ile kurduğu
LuckyChap Entertainment'ı yönetiyor.
Şirket ilk üç filmini erkek yönetmenlerle
yapmıştı. Ackerley, “2018'in başında,
kameranın arkasında daha fazla kadın
bulmaya çalışmak için bilinçli bir karar
verdik” diyor.
“Yırtıcı Kuşlar” filminin senaryosu bir
kadın (Christina Hodson) tarafından
yazıldı, bir kadın (Cathy Yan) tarafından
yönetildi ve yapımcılığını da 2 kadın
(Robbie ve Sue Kroll) üstlenmişti. Film,
LuckyChap için 75 milyon dolarlık iddialı
bir sıçrama olarak gerçekleşti.
Ağustos 2016 sürümünde “Suicide
Squad” bir çizgi roman filmi için
yapılan en kötü eleştirilerle karşılandı,
eleştirmenler ve hayranlar Robbie'nin
film içindeki en iyi şey olduğunu kabul
ettiler. Film dünya çapında 746 milyon
dolar kazandı ve devam filmi için yeşil
ışık yandı. LuckyChap Warner Bros ile
ilk bakışta bir anlaşma imzaladı.
Şu anda Atlanta'daki orijinal filmin
devamı olan James Gunn’un “The
Suicide Squad 2” nin çekimleri sürüyor.
Filmin Ağustos 2021'de vizyona girmesi
planlanıyor.
Film piyasasanın aranılan oyuncuları
listesinde giderek yükselen Margot
Robbie, renkli yaşamını gözler önüne
sermekten pek hoşlanmıyor. Vizyonda
bir Robbie filmi görürseniz kaçırmayın
deriz.
folkart n kış 2020

111

SİNEMA

Seberg

7 Şubat 2020
Yönetmen: Benedict Andrews
Oyuncular: Kristen Stewart,
Margaret Qualley, Zazie Beetz,
Anthony Mackie, Jack O'Connell
Kristen Stewart'ın başrolünde yer
aldığı Seberg, Jean-Luc Godard
imzalı À bout de souffle'deki
rolü ve performansı sonrası
uluslararası bir şöhrete kavuşan,
60'ların sonunda insan hakları
hareketi ve Black Panther
oluşumuna verdiği destekten
ötürü gözetim baskısını şiddetli
bir şekilde uygulamaya koyan
J. Edgar Hoover yönetimindeki
FBI'ın radarına giren Jean
Seberg'ün hayatının bu trajik
kısmını konu alıyor.

Küçük Kadınlar
Little Women
14 Şubat 2020

Yönetmen: Greta Gerwig
Oyuncular: Saoirse Ronan, Emma
Watson, Florence Pugh, Meryl
Streep, Timothee Chalamet
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Küçük Kadınlar, İç Savaş
sonrası Amerika'da yaşamlarını
sürdürmeye çalışan dört kız
kardeşin hikayesini anlatıyor.
Meg, Jo, Beth ve Amy birbirinden
tamamen farklı karaktere sahip
dört kız kardeştir. Çocukluk
dönemlerini geride bırakıp
kadınlığa geçiş süreçlerinde
kardeşler türlü dertlerle boğuşur.
Babaları Amerikan İç Savaşı'na
katılan dört genç kız, anneleri
ile birlikte yaşam mücadelesi
vermeye başlar. Bu zorlu süreçte
en büyük kazançları birbirlerinin
yanında olmalarıdır. Her türlü
zorluğu birlikte göğüsleyen
kardeşler bu süreçte asıl
mutluluğun sevgi olduğunu anlar.

Louisa May Alcott’un klasikleşmiş
romanından uyarlanan filmin
yönetmen koltuğunda "Uğur
Böceği" ile ilk yönetmenlik
denemesini gerçekleştiren Greta
Gerwig oturuyor.

Centilmen
The Gentlemen
14 Şubat 2020

Yönetmen: Guy Ritchie
Oyuncular: Matthew
McConaughey, Charlie
Hunnam, Michelle Dockery
Çektiği suç filmleriyle kariyerini
inşa eden Guy Ritchie'nin
köklerine geri döndüğü filmi
The Gentlemen, İngiltere'de
kurduğu büyük çaplı
uyuşturucu imparatorluğunu
Oklahomalı bir hanedana
satma aşamasında olan Mickey
Pearson'ın, kendisini bu süreçte
rüşvetten şantaja birçok farklı
suç faktörlerinin yer aldığı
çetrefilli olaylar silsilesi içinde
bulmasını konu ediniyor.
Mickey Pearson, Londra’da

kurduğu suç imparatorluğunu
bırakıp ailesiyle birlikte
Amerika’ya dönmeye kararlıdır.
İşlerini devretmek için ünlü
milyarder Matthew ile
anlaşmayı planlarken, bir
yandan da gözü gibi baktığı
arazilerini Coach ve çetesinden
korumaya çalışır. Attığı her
adımı takip eden özel dedektif
Fletcher ise Mickey’nin çevirdiği
dolapları ortaya çıkarma
peşindedir.

Burası Cennet Olmalı
It Must Be Heaven
21 Şubat 2020

Yönetmen: Elia Suleiman
Oyuncular: Elia Suleiman,
Gael García Bernal, Tarik
Kopty
It Must Be Heaven, birçok şehre
seyahat eden ve hepsinde
de anavatanı Filistin ile türlü
benzerlikler bulan bir adamın
hikayesini konu ediyor. Elia
Suleiman, kendisine Filistin’den
başka bir vatan aramak için yola
koyulur. Ancak onun yeni bir yaşam
vaadi, kısa süre içinde bir hatalar
silsilesine dönüşür. Filistin’den
başlayıp, New York, Doha ve Paris’e
seyahat eden Suleiman, gittiği
yerlerdeki bir şeyin ona evini
hatırlattığını fark eder. Polis, sınır

kontrolleri ve ırkçılık gittiği her yerde
onunla birliktedir. Yeni bir topluma
entegre olabilmek için elinden
geleni yapan Suleiman, herkesin
ona sürekli nereden geldiğini
hatırlatması ile karşı karşıya kalır. Ait
olma arayışı içinde olan Suleiman,
"Gerçekten nereye evim deriz"
sorusuna yanıt bulmaya çalışır.
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Kya’nın Şarkı
Söylediği Yer
Delia Owens
Salon Yayınları
Kuzey Carolina kıyısında
sessiz bir kasaba olan
Barkley Cove’da “Bataklık
Kızı” ile ilgili söylentiler
dolaşmaktadır. 1969’un
sonlarında, Chase Andrews
ölü bulunduğunda kasaba
halkı, "Bataklık Kızı"
dedikleri Kya Clark’tan
şüphelenir.
Hassas ve zeki olan Kya
yıllardır, evi olan bataklıkta
martılarla arkadaş olmuş,
kumdan dersler alarak tek
başına hayatta kalmıştır.
Yıllar sonra Kya’nın,
dokunulmak ve sevilmek
istediği dönem gelir. Kya’nın
güzelliği, kasabadan iki
genç adamın ilgisini çekince
Kya, kendini yeni bir hayata
açar, ta ki akla gelmeyecek
bir şey olana kadar.
“Owens bu kitapta,
Kuzey Carolina sahilinin
ıssız bataklık arazilerini,
terk edilmiş bir çocuğun
gözleriyle inceliyor. Ve
kendi izolasyonunun içinde
bu çocuk, gözlerimizi, onun
özel dünyasının gizlerine
ve tehlikelerine açmamızı
sağlıyor.”
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Kavil
Tuğrul Keskin
Everest Yayınları
Şairin 15. kitabı olma
özelliğini taşıyan Kavil’de,
ağırlıklı olarak aşk ve umut
şiirleri yer alıyor.
Çocuklarımız için, ‘gelecekle
kavilli’ olduğumuzu belirten
şair Tuğrul Keskin yeni
kitabıyla ilgili şu ifadeleri
kullanıyor;
“Kavil sözcüğü, yalnızca
anlamındaki sözleşmeden
ibaret değil elbette,
içinde geleceğimiz de var.
Yaşadığımız çağın orta
yerinden akan kan ve
acı, ne denli güçlü olursa
olsun, sevgi ve umutla karşı
koyabiliriz bunca kötülüğe.”
Şair Keskin günümüzde
azalan sevginin değerine
değinirken, “Gelecek denilen
bilinmezi, ancak vicdan,
aşk ve umutla kurabiliriz,
sevgiyle örebiliriz çünkü
bizim mayamızda sevgi var.
Devasa şiir geleneğimiz,
umut, direniş ve sevgi
örnekleriyle doludur.”
şeklinde konuşuyor.
Şairin Everest Yayınları’nca
yayınlanan Kavil adlı yeni
kitabı, üç bölüm ve kırk altı
şiirden oluşuyor.

Aşkımız Eski Bir Roman
Ahmet Ümit
Yapı Kredi Yayınları
İstanbul’da bir kanun adamı,
sokaklarda bir suç bilgesi.
Başkomiser Nevzat, karmaşık
cinayetleri çözerken insan
ruhunun derinliklerinde
gezinmeye devam ediyor...
Aşk hiçbir zaman masum
değildir. Petersburg’un
soğuğundan İstanbul’un
sıcağına gelen bir Rus bilim
insanı. İstihbarat servislerini
birbirine düşürecek kadar
gizemli bir kayboluş. Mutluluğu
ararken kendini ölümün
kıyısında bulan çaresiz bir âşık.
Cinayetleri çözmek için sadece
aklından ve deneyimlerinden
değil, yaralı yüreğinden de
güç alan Başkomiser Nevzat,
belki de en çok bu yüzden
ayrılıyor benzerlerinden, belki
de en çok bu yüzden seviliyor,
okunuyor ve hatırlanıyor.
Aşkımız Eski Bir Roman, onun
bu zorlu serüveninde yepyeni
bir halka...
"... mesleğini doğru yapmak
için cesaret yetmez, aynı anda
kocaman bir yürek ister. Ama
o yürek çelikten yapılmıyor.
Bir süre sonra el bombası gibi
gümlüyor. O yüreği zamansız
gümletmeyelim Ali. Zalimleri
sevindirmenin âlemi yok."

Patronlar, CEO’lar ve
Üst Düzey Yöneticiler
için Kurumsal Dersler
M. Salim Kadıbeşegil
Cinus Yayınları
İnsan ömrü göz açıp
kapayıncaya kadar bitiyor.
30’lu yaşlara kadar
öğreniyoruz, 50’lerimize
kadar öğrendiklerimizi
kullanıp, “hedef” dediğimiz
yerlere ulaşabilmek için
çabalıyoruz. Ve 50’lerden
sonrası da “vitesi nasıl
küçültürüz, nasıl sağlıklı
kalırız, yaşamı nasıl
uzatabiliriz” kurgusuçabasıyla geçiyor.
Karakterimiz, bu kurguda
baş rolü oynuyor. Ama,
iş hayatında her şeyi tek
başına biz yönetemeyiz.
Çünkü bireyler kadar
kurumların da karakteri
vardır. Patronların ve üst
yönetimdeki kişilerin
karakterleri o şirketin
kültürüdür ve kariyerimizle
birlikte yolculuk yapar.
Madem yaşamın bütünü,
adına “iş” dediğimiz diploma
vermeyen bir üniversite,
o halde yaşadıklarımızdan
karakterimize uygun ve tabii
mümkünse “mutlu sonla”
bitecek dersler çıkarabiliriz.
Bir sayfası mutlaka sizin için!

