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birliktelikleri, Michelin Rehberi’nin son 
eklenenleri ve kimsenin izleyemeceği bir 

film olan 100 Years ile teknik, gastronomi 
ve sanat üçlemesini ayrı ayrı mercek altına 
alıyoruz. 2022 yılını bitirirken senenin hız 

özetini otomobil; küresel ısınma ile birlikte 
tehdit altındaki türleri de çevre başlığında 

derledik. 2023’ün huzurlu ve  
sağlıklı bir yıl olması dileğiyle… 

Keyifli okumalar…

Oben Savaş 
Garanti BBVA Özel Bankacılık Direktörü

Masterpiece’in  
55. sayısının kapağında 

mesafe, ayrılık, 
aidiyet gibi temaları 
sınırladığı iki renkle 
figüratif soyutlama 

perspektifinden işleyen 
Catherine Spilman var. 

İlerleyen sayfalarda, 
yaratıcılık nosyonunu 

Erol Batislam ile hem genel hatları hem 
de spesifik başlık altında nesnel ve öznel 

açıdan ele alıyoruz. Yüksek saatçiliğin sanat 

Kapaktaki eser  
On a Hot Summer 
Night, Catherine 
Spilman
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YENİ RANGE ROVER EVOQUE
GÖZ ALICI

landrover.com.tr

Yeni Range Rover Evoque, dikkat çekici detayları, ClearSight teknolojisi, 10’’ Dokunmatik Touch Pro Duo ekranı
ve göz alıcı tasarımı ile Borusan Otomotiv Land Rover Yetkili Satıcıları’nda ve Land Rover Online Satış Platformu’nda.*

*Yeni Range Rover Evoque, 2.0 lt 150 BG ve 180 BG motor seçenekleri ile sunulacaktır.
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Dönüşüm güncellemesi                 
Los Angeles’ta 1920’lerden kalma bir banka, Jaqui Seerman tarafından otele dönüştürülüyor. 
Hotel Per La, 1922’de Bank of Italy’nin genel merkezi olarak inşa edilen neoklasik Giannini 

Binası’nda bulunuyor ve Mart 2021’de kapılarını kapatan NoMad Los Angeles’ın yerini alıyor. 
930 metrekare halka açık ve etkinlik alanları, aynalarla kaplı kemerli bir galeri, bir zamanlar 

ana banka salonu olan lobiye açılıyor. Resepsiyon için Voila Creative Studio tarafından keten 
kumaştan etkilenen özel yapım kavisli bir alçı ön büro tasarlanırken el boyaması goblen ise 

Los Angeles menşeli muralist Jessalyn Brooks’a ait. Etkinlik alanları, özel açık havada akşam 
yemekleri için ikinci kattaki bir avludan 850 kişiye kadar kapasiteli daha geniş alanlara  

kadar çeşitlilik gösteriyor. 

2023’ün maceraperesti     
Harrison Ford, Indiana Jones 5’te 20. yüzyıl 
uzayında Nazilerle savaşmaya hazırlanıyor. 
Empire, merakla beklenen filmin 1969’da 

Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği 
uzay yarışının zemininde geçeceğini doğruladı. 

Kısmen gerçek hayattaki Nazi ve NASA 
mühendisi Wernher von Braun’dan esinlenen 

Mads Mikkelsen’in kötü adamı Voller, 
“geçmişin bazı hatalarını düzeltmek isteyen bir 

adam” olarak tanımlanıyor. Yazarlardan Jez 
Butterworth; “Dünyayı yaşanacak çok daha iyi 

bir yer haline getirebilecek bir şey var. Onu eline 
geçirmeyi çok isterdi. Indiana Jones da onu ele 

geçirmek istiyor. Ve böylece, bir hikayemiz var” 
diyerek film hakkında bilgileri paylaştı. Son 

olarak Indiana Jones 5’ın 30 Haziran 2023’te 
gösterime gireceğinin altını çizelim.
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             Portugieser Perpetual Calendar. 

Ref. 5033: The daring expeditions of the 

 Portuguese seafarers held out the promise 

of everlasting glory. A worthy legacy of this 

heroic epoch is the Portugieser Perpetual 

Calendar. Timelessly elegant, it features 

trailblazing technology that includes a 7-day 

automatic movement with Pellaton winding 

and a power  reserve display showing the 

date until 2499. So converted into human 

lifetimes, this model could be working on its 

legendary status for eternity. 

Mechanical movement · Pellaton automatic winding 

system · IWC-manufactured 52610 calibre · 7-day power 

reserve with display · Perpetual calendar with displays  

for the date, day, month, year in four digits and perpetual 

Moon Phase · Anti-reflective sapphire-glass · See-through 

sapphire-glass back · Water-resistant 3 bar · Diameter 

44.2 mm · Alligator leather strap by Santoni

THE LEGEND AMONG 
ICONS.

İstanbul: Arte Gioia, İstinye Park Tel: (212) 345 6506 - Luxury Timepieces, Istanbul Airport International Departure Terminal - 
Greenwich, Zorlu Center Tel: (212) 353 6347 I Ankara: Greenwich, Armada Tel: (312) 219 1289 I Bursa: Permun Saat, Korupark AVM Tel: (224) 241 3131

İzmir: Günkut Saat, Alsancak Tel: (232) 463 6111 I Muğla: Arte, Yalıkavak Marina Bodrum Tel: (252) 385 4429

IWC.COM



Ahşap mikro evler 
İsviçre’nin Aldesago kentindeki küçük bir taş 

bina, mimar Enrico Sassi tarafından yapılan bir 
tadilatta iki katlı kompakt bir eve dönüştürüldü. 

Eski yapı daha önceleri depo ve baraka gibi farklı 
amaçlar için kullanıldığından iki kat arasında bir 
bağlantı bulunmuyordu. Lugano merkezli Sassi, 
alanı 14 metrekarelik bir mikro eve dönüştüren 

bir yenilemenin yöneticisi oldu. Rustic 
Renovation adlı tasarımı, hasarlı taş duvarları 
onarmayı, yeni bir çatı eklemeyi, fazladan bir 
pencere eklemeyi ve alan verimli mobilyalar 
entegre etmeyi içeriyordu. Yapının içerisine 

baktığımızda ise alt katta katlanabilir yatak ve 
gizli çekmecelerle alandan tasarruf sağlayan 

özelliklere sahip birleşik bir yatak odası ve banyo 
bulunuyor. Tipik olarak yenileme projelerinde 
çalışan Sassi, pencerelerden görülebilen zeytin 

ağacı ve taş bank sayesinde Rustic Renovation’ı 
önceki çalışmalarına göre daha fazla “Yunan 

atmosferi”ne sahip.

Bir zamanlar Fransa     
Christie’s, The Exceptional Sale’ın Paris 

baskısıyla geçtiğimiz ay, özellikle 18. yüzyıl 
Fransa’sına odaklanan sanatsal yaratımı 

yansıtan parçaları bir araya getirdi. Ancak 
bu yıl seçkinin odağında Marie-Antoinette 
var; 1770 dolaylarında Macret tarafından 

genç Marie-Antoinette’e teslim edilen Japon 
komodin 942.000 euro ve 1788 dolaylarında 

Georges Jacob tarafından Versailles’daki 
yatak odası için getirilen koltuk 906.000 

euro çekiç fiyatına satıldı. Ayrıca 
müzayedede, bir çift Sèvres porselen vazo 
bir paravanla etkileşime giriyor; Johann 
Christian Neuber kutusunun değerliliği, 

işlemeli bir Chanel ceketininkiyle eşleşti. 
Christie’s Başkan Yardımcısı ve Dekoratif 
Sanatlar Direktörü Simon de Monicault, 

Artnet News ile yaptığı röportajda “Marie 
Antoinette’in sanat koleksiyonundan 
parçalar piyasada pek görülmüyor ve 

bu kadar önemli parçalar daha da nadir 
bulunuyor” diyerek müzayedenin önemine 

dikkat çekti. Müzayedenin toplam satış 
rakamı ise 9 milyon dolara yakın.  

FOR MASTERS 8
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İnteraktif mucize  
Bulgari bu senenin başlarında tanıttığı 
“Unexpected Wonders”ın ardından “I 

Believe in Wonder” yardım kampanyasıyla 
umulmadık güzelliklere odaklanıyor. 

Beklentiler dışında gerçekleşen olayların 
yarattığı ruh halinden esinlenen “I Believe 

in Wonder” kapsamında marka, zor 
şartlar altındaki çocukları desteklemek, 

eğitime ve sağlık hizmetlerine erişimlerine 
yardımcı olmak amacıyla on yıldan uzun 
süredir birlikte çalıştığı Save the Children 
kuruluşuyla bir kez daha iş birliği yapıyor. 

Zambiya’da erken yaş çocuk eğitiminin 
desteklenmesi, kırsal bölgelerde yaşayan ve 
ülkenin kamu eğitim hizmetlerinden aktif 
bir şekilde yararlanamayan 3-8 yaş arası 

çocukların eğitim haklarının garanti edilmesi 
amaçlanıyor. Bulgari ayrıca Meta ile iş 

birliği içinde I Believe in Wonder için iki 
modlu artırılmış gerçeklik deneyimini yarattı. 
Bulgari butiklerini ziyaret seçili lokasyonlarda 

sunulan özel Instagram artırılmış gerçeklik 
deneyiminin bir parçası olabilecek. 

Modern terzilik             
Moda minvalinde iş birliklerinin 

çeşitlendirildiği günümüzde listeye son olarak 
Burberry ve Minecraft ekleniyor. İngiliz 
modaevi, oyun için sanal bir koleksiyon, 

oynanabilir bir “Burberry x Minecraft evreni” 
ve sınırlı sayıda fiziksel tasarımlar için 

Minecraft ile ortaklıkta. Minecraft oyuncuları 
için geliştirilen 15 parçalık dijital koleksiyonda 
Thomas Burberry Monogram’ı içeren parçalar 

yer alıyor. Burberry, “Dijital ve fiziksel 
dünyalar arasında köprü kuran Burberry 

ve Minecraft, toplulukları kendilerini ifade 
etmeye ve modern kaşifi, oyun içi görünümler 

ve karakter yaratıcısı öğeleriyle donatmaya 
teşvik ediyor” cümlesiyle iş birliğini özetledi. 
Son olarak belirtmeli ki moda markalarının 
video oyunlarıyla kurdukları diyalog sadece 

Burberry ve Minecraft ile sınırlı değil. Roblox, 
Gucci için platformunda Gucci Garden 

adlı sanal bir sergiye yer verirken oyun içi 
koleksiyonlar oluşturan diğer isimlerden  

biri de Balenciaga.



En büyük ilhamı birlikte çalıştığımız sanatçılardan aldık.

1987’den beri, tutkuyla... 
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Sesli görüntüler 
Birkaç kitabı ve önemli ödülleriyle 

tanıdığımız İskoçyalı fotoğraf sanatçısı Harry 
James Benson’ın Beatles kadrajı Taschen 

yayınlarından 9 Aralık tarihinde satışa 
çıkıyor. İngilizce, Fransızca ve Almanca dil 

seçenekleri sunan Harry Benson. The Beatles, 
Harry Benson’ın çağı belirleyen Beatles 

portföyünün en iyileri, Liverpudlian dörtlüsü 
yolda yakalanıyor, performans sergiliyor ve 

hızla yükselen popülerliği hesaplıyor. Paris’teki 
yastık savaşından siyah beyaz çekilen ilk ABD 

turnesine kadar Benson’ın fotoğraflarında 
George, John, Paul ve Ringo’nun beste yaptığı, 

rahatladığı ve coşkulu hayranlarla etkileşim 
kurduğu samimi anlar görülüyor. 23,6x33,3 

cm boyutlarında, 272 sayfalık ve 50 euro fiyat 
etiketine sahip Harry Benson. The Beatles 

hakkında detaylı bilgiye Taschen’in web sitesi 
üzerinden ulaşabilirsiniz. 

Ekolojik tasarım      
Hayvan hakları örgütü PETA, tasarımcıları ve araştırmacıları, koyun yününe daha düşük 

çevresel etkiye sahip vegan bir alternatif geliştirmeye çağıran Vegan Wool Challenge’ı başlattı. 
Yarışma, yünün görünümünü, hissini ve performansını taklit eden ve büyük bir moda markası 

tarafından benimsenen biyo-bazlı veya biyomühendislik ürünü bir malzeme geliştiren ilk 
katılımcıya 1 milyon dolar ödül verecek. Özellikle yarışmanın neden yünü baz aldığını merak 
ediyor olabilirsiniz. Öyle ki yün, modanın dördüncü en kirletici malzemesi. Kazanan yünden 

beklentiler: hızla yenilenebilir, kokuyu nötralize eden, ısıyı tutmaya yardımcı olurken biyolojik 
olarak parçalanabilen, geri dönüştürülebilen giysiler yaratmak için kullanılabilen nitelikleriyle 

diğer türlere rakip olmalı veya onları geçmeli.



Arazi zemininde 80’ler etkisi             
Yakın zamanda dünyanın en yüksek yanardağına tırmanırken bir prototipini yayınlayan 

Porsche, 911 Dakar’ı Los Angeles Otomobil Fuarı’nda resmi olarak tanıttı. Küçük bir dipnot, 
Lamborghini’nin Huracán Sterrato’nun ön izlemesinden sadece birkaç gün sonra. 1984 yarışını 

büyük ölçüde değiştirmiş 911 ile kazanan ve eş zamanlı olarak otomobil üreticisinin en iyi 
911’lerinden bazılarında kullanılan dört tekerlekten çekişli 911 platformuna yol açan Paris-

Dakar rallisi Porsche’nin DNA’sında var. Tahmin edeceğiniz üzere sonuç en basit haliyle 911 
Dakar. Güçlendirilmiş gövde, desteklerden karbon fiber tavan, 911 GT3’ten alınan karbonla 
güçlendirilmiş plastik ön kaput, sabit bir arka spoyler ve birçok değişiklikle birlikte modelin 

üç litrelik çift turbolu altı silindirlik motoru 480 PS (353 kW) güç ve 570 Nm maksimum tork 
sunuyor. 100 km/s hıza 3,4 saniyede ulaşan modelden sadece 2.500 adet üretilecek. 

Sene sonu bileşenleri   
2022 yılını bitirmeye yaklaştığımız bu ayda yeni bir yılda nelerle karşılaşacağımızın sabırsızlığı 

içerisindeyiz. Öte yandan diğer aylara göre çevremizin daha ışıl ışıl olduğu bu periyotta 
süslemeler ayrı bir seviyeye ulaşıyor. Diptyque ise bu denkleme üç farklı kokusuyla dahil 
oluyor. Çam ağacı notalarını mimoza vurgularıyla harmanlayan Diptyque Sapin, kahve ve 

kakaonun kokularını odunumsu notalarla buluşturan Diptyque Etincelles, kediotu çiçekleri ve 
beyaz miskin odağında Diptyque Neige’den oluşan koleksiyon, senenin son ayının hissettirdiği 

duyguları bir kez daha pekiştiriyor. 
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Sovereign Soil [Bağımsız Topraklar] (2019) filminden bir kare. ©National Film Board of Canada.

Bu son şansımız mı?  
Küresel ısınma gerçeklerinde değişen 
ekolojik dengelerin neticelerini artık 
doğrudan hissettiğimiz günümüzde, geleceğe 
dair endişelerimiz gitgide artıyor. Bir diğer 
taraftan neden ve sonuçların bir zincir gibi 
birbirine bağlı olduğu ve en küçük canlı 
oluşumundan en büyüğüne varıncaya kadar 
etkilendiği iklim değişikliğine müdahale 
edebilme şansımız halen var. Ancak bu son 
şansımız olabilir mi?

Garanti BBVA’nın kurucusu ve daimi 
destekçisi olduğu Salt’ın, iklim değişikliğinin 
ekosistem ve biyoçeşitlilik üzerindeki 
etkilerine dikkat çekmeyi amaçlayan Bu 
son şansımız mı? gösterim programı, 8-30 
Aralık tarihlerinde Salt Beyoğlu’ndaki Açık 
Sinema’da ve saltonline.org’da izleyiciyle 

SALT 14

buluşuyor. Yunanistan’dan Kanada ve 
Peru’ya uzanan belgesel filmleri bir araya 
getiren program toprağı odağına alıyor; 
değişen ekolojik koşullara uyum bağlamında 
tarım ve gıda sistemlerini irdeliyor.

Sovereign Soil [Bağımsız Topraklar] (2019) filminden bir kare. 
©National Film Board of Canada.



Salt tarafından 2015 yılında, Paris 
Anlaşması’nın onaylandığı 21. Birleşmiş 
Milletler İklim Değişikliği Taraflar 
Konferansı (COP21) paralelinde başlatılan 
Bu son şansımız mı?, sekizinci yılında 
Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen İklim 
Değişikliği Konferansı’nı (COP27) takiben 
gerçekleştiriliyor. Programın odağında, 
dünyanın dört bir yanında değişen iklime 
uyum sağlamaya çalışan topluluklar 
için önem kazanan geleneksel tarım 
yöntemlerinden gıda ekosistemlerine, 
toprağa dair güncel meseleler yer alıyor. 
Bu son şansımız mı? 2022 seçkisi, Güney 
Amerika’nın And Dağları bölgesinde 
geleneksel tarım yöntemleriyle toprağın 
koruyuculuğunu üstlenen beş kadının; 
Yunanistan’ın küçük bir köyünde endüstriyel 
tarıma karşı sıra dışı bir mücadeleye girişen 
iki kuzenin ve bambaşka bir coğrafyada, 

SALT 15

Otan o Vagner synantise tis domates [Domatesler Wagner’le 
Buluşunca] (2019) filminden bir kare. ©Anemon Productions.

Kuzey Atlas Okyanusu’ndaki küçük bir 
adada deniz çöplerinin peşine düşen bir doğa 
savunucusunun izini sürüyor. 

Herkesin katılımına açık ve ücretsiz 
gösterimler, 8-11 Aralık tarihlerinde 
Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da 
gerçekleştirilecek. Gösterimlerin ardından 
tüm filmler saltonline.org üzerinden çevrim 
içi olarak da izlenebilecek. Yalnızca 
Türkiye’den erişime açık olan filmler, orijinal 
dilinde Türkçe alt yazılı olarak gösterilecek.

Otan o Vagner synantise tis domates [Domatesler 
Wagner’le Buluşunca] (2019) filminden bir kare. 

©Anemon Productions.



Binlerce yıl sonra 
Toskana alışık olduğumuz gastronomi 
ve doğal güzellikleriyle değil keşfedilen 
heykelleriyle gündemde. Yapılan 
araştırmalar sonucunda 2 bin 300 yıllık 
olduğu tahmin edilen 24 bronz heykelin, 
Roma dönemine ait olduğu belirtiliyor. 
Kazı araştırmaları, San Casciano dei 
Bagni adı verilen bir dağ köyünde, banyo 
olarak kullanılan bir yapıda gerçekleşti. 
İtalya Kültür Bakanlığı, Toskana tarihinde 
bu dönemin kendileri için çok büyük bir 
anlam ifade ettiğinin altını çizerken keşfin 
Etrüsk yönetiminden Roma yönetimine 
geçişini sembolü olduğunu dile getirdi. 
Araştırmayı yürüten Jacopo Tabolli, 
zamanında heykellerin suya bir ritüel 
eşliğinde bırakıldığını, bu inancın temelinde 
ise karşılığının alınacağı umudu olduğunu 
belirtti.

Yazı Mert Tüfekçioğlu 

Adriyatik kıyılarından gelen tarihi keşiflerden 
insanoğlunun karar mekanizmalarına 

varıncaya kadar yenilenen dünya gündemi…

16
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‘Mavi Tik’ denklemleri  
Uzun müzakereler sonunda ani bir kararla 
Twitter’ı satın alan Elon Musk, yenilenen 
yönetim sisteminde “Onaylanmış Hesap” 
anlamına gelen “Mavi Tik” işaretini aylık 
8 dolar üzerinden herkesin alımına açarak 
büyük bir sorunun da zemini hazırlamış 
oldu. Net değeri 49 milyar dolara yakın 
lider ilaç şirketlerinden biri olan Eli Lilly, 
kendi adına açılan sahte bir hesabın “Mavi 
Tik” satın alması ve “İnsülin artık ücretsiz 
olacak” şeklindeki paylaşım yapması sonucu, 
aynı gün % 4.37 hisse değeri kaybederek 
30 milyar dolar kayıp yaşadı. Kısa sürede 
şirketin resmi hesabından özür mesajı 
yayınlansa da takipçileri elbette bu duruma 
tepkisiz kalmadı. Twitter yetkilileri ise sahte 
hesabı kısa süre içerisinde kaldırdı ancak 
ilerleyen zamanlarda bu tarz olayların önüne 
geçilip geçilmeyeceği merak konusu.
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Yenilik segmentasyonu 
100 yıldan fazladır sektöründe faaliyet 
gösteren Rolls-Royce, Spectre ile 
segmentinin ilk elektrikli otomobiline geçiş 
yaptı. 577 hp güç, 900 Nm tork değerine 
sahip modelin 100km/s hızına 4,5 saniyede 
ulaşması hedeflenirken, sürüş menzilinin 
ise 520 kilometre olduğu biliniyor. Ancak 
Spectre’nin odak vaadinin lüks bir konfor 
olduğunu belirtmek gerekiyor. Yeni Planar 
süspansiyon sisteminin sağladığı her 
tekerleğin bağımsız hareketi kabiliyeti, 
sürücülerine engebeli yollarda bile konfordan 
ödün vermemelerini sağlıyor. 2023 yılının 
sonlarına doğru satışa sunulması planlanan 
aracın fiyatının yaklaşık 400.000 dolar olması 
bekleniyor.
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Bilinçsiz kararlar
Boston Üniversitesi nöroloji profesörü 
ve aynı zamanda Harvard Tıp Okulu’nda 
akademisyen olarak görev alan Dr. Andrew 
Budson yönetimindeki araştırmacılar, 
kararların yarım saniyelik bir farkla bilinçsiz 
olarak verildiğini ortaya çıkardı. Beyinde 
her bölgenin kendi bilinci olduğunu ve 
bilincin aslında bilinçsiz beynimiz tarafından 
geliştirilen bir hafıza sistemi olduğunu 
öne süren Dr. Budson, uyumaya çalışırken 
kişinin kendi düşünce akışını kontrol 
edememe nedenini de buna bağlıyor. İleriki 
zamanlarda nörolojik hastalıklara sahip 
kişilerde deneylere başlanarak Alzheimer, 
migren, şizofreni ve bazı otizm türlerine çare 
bulunması için önemli ipuçları aranacak. Birleşik Krallık’ta yeni sürüm 

II. Elizabeth’in vefatından sonra tahtın yeni 
hükümdarı Kral III. Charles’ın portresinin 
yer aldığı ilk madeni para basıldı. Aralık 
ayında kullanıma sunulacak madeni paradaki 
bazı ayrıntılar dikkate değer. Madeni 
paranın arka kısmı, Kraliçe II. Elizabeth’in 
tahta ilk çıktığı dönemde basılmış parayla 
aynı tasarıma sahip. Ayrıca, Kraliçe’nin 
aksine Kral’ın portresinde taç figürüne 
yer verilmedi. Portreyi çevreleyen Latince 
yazı ise “Tanrı’nın Lütfuyla III. Charles, 
İnancın Savunucusu” anlamını taşıyor. 
Kral tarafından onaylanan bu yeni tasarımlı 
madeni para, pek çok İngiliz’in de üzerinde 
ilk kez başka bir hükümdarın portresini 
göreceği anlamını taşıyor.



Catherine Spilman

Dikkatini tümüyle eserin form ve mesajına 
odaklamak adına renk paletini kısıtlayan 
Catherine Spilman soyut sanatın farklı 

yorumlamalarını tek bir çerçevede 
birleştiriyor. 

Röportaj Aylin Kumdagezer

She would pick 
the flowers.

20KAPAK
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Şahsen bulunduğumuz ortamların 
yaratıcılığımızı direkt olarak etkilediğini 
savunanlardanım. Siz bu düşünceye 
katılıyor musunuz? Amerika’nın ardından 
İngiltere’de yaşamaya başlamanız sanat 
anlayışınızı ne yönde değiştirdi? 
Stüdyo kurulumundan ve film müziğinden 
yaşam ortamınızın daha geniş durumuna 
kadar çevremizin yaratıcılığımızı 
etkilediğine kesinlikle katılıyorum. 
İngiltere’de yaşamanın sanat anlayışımı 
değiştirdiğini düşünmüyorum ama hayatıma 
yeni bir karmaşıklık ve ilham düzeyi kattı. 
Bu da sanatımı doğrudan etkiledi. Yeni 
bir ülkede yaşamak hem heyecan verici 
hem de zorlayıcı ve bunu yavaş yavaş 
deneyimledikçe tüm inişler, çıkışlar ve 
keşifler çalışmalarıma entegre oldu.

Aynı zamanda New York’ta sekiz sene 
boyunca scenic artist olarak çalıştığınızı 
biliyoruz. Bu süreçten bizlere bahsedebilir 
misiniz? Kariyerinizin yol ayrımında 
karar mekanizmanızı en çok etkileyen ne 
oldu? 
New York’ta filmlerde ve televizyon 
programlarında scenic artist olarak 
çalışıyordum ve hayatımın geri kalanında 
kariyerimin bu yolda ilerleyeceğini 
düşünüyordum. Ne yazık ki pandemiden 
hemen önce kocama kanser teşhisi kondu ve 
Birleşik Krallık’ta yaşayan ailesi bizi ziyaret 
edemedi. Onlara daha yakın olmak için 
İngiltere’ye taşınmaya karar verdik ve bu, 
New York’tan ve kariyerimden ayrılmamın 
sebebiydi. O vefat ettikten sonra kendime 
biraz netlik kazandırmanın bir yolu olarak 
resim yapmaya başladım. 

Çalışma süreciniz nasıl şekilleniyor? Bu 
noktada takip ettiğiniz bir ritüel var mı? 
Müzik, yaratıcı sürecimin büyük bir parçası. 
Her sabah stüdyoya gidiyorum ve yaptığım 
ilk şeylerden biri kulaklığımı takmak oluyor. 
Bir eser üzerinde çalışırken kafamdakilerden 
uzaklaşıp bir tür meditatif bir yolculuğa 
çıkmama yardımcı oluyor. Müziğin 
genellikle işimi bilgilendirdiğini ve aynı 
zamanda büyük bir katarsis kaynağı olarak 
hizmet ettiğini görüyorum.

Bizlere stüdyonuzdan yahut 
çalışmalarınızı gerçekleştirdiğiniz 
ortamdan bahseder misiniz? 
Şu anki stüdyom evimin yakınındaki eski 
bir kilisenin üst katında. Pencereler orijinal 
vitray ve tavanlar oldukça yüksek. Her 
tasarım özelliği de stüdyonun kışın hem çok 
güzel hem de çok soğuk olmasına yardımcı 
oluyor. 

Özellikle iki renk üzerinde çalışmanızın 
bir nedeni ya da altında yatan bir ideoloji 
var mı? 
Aslına bakarsanız gerçekten siyah ve beyaz 
değiller, krem ve çok koyu bir gri. İkisini 
çekici ve zengin olduğu kadar hem güçlü 
hem de savunmasız buluyorum. Renklerin 
dikkatimi dağıtmasına izin vermek yerine bir 
parçanın formuna ve mesajına odaklanma 
amacıyla erkenden paletimi sınırlamaya 
karar verdim. Renk güzeldir ancak dikkat 
dağıtabilir ve zayıf tasarımın arkasına 
saklanabilir.

Paletinize farklı renkler eklemeyi 
düşünüyor musunuz? 
Hayır, renk paletinin artık çalışmalarımın 
geniş kapsamlı kimliğinin bir parçası 
olduğunu düşünüyorum. Dürüst olmak 
gerekirse, hala bu iki renkten ilham 
alıyorum, bir şeyleri değiştirme isteği 
duymuyorum.

Soyut sanatın çeşitli yorumlamaları 
üzerinden mesafe ve ayrılık, aidiyet, 
modern feminizm ve annelik temalarını 
ele alıyorsunuz. Bu bağlamda figür ve 
soyut sanat arasında nasıl bir ilişkiden 
bahsedebiliriz?
Fikrimce çalışmalarımda genellikle insan 
biçiminden bir öge var. Eserlerin soyut ve 
kendi başına portre olması amaçlanmadı 
ancak hepsi insanlarla olan ilişkilerimden ve 
etkileşimlerimden ilham alıyor; bu yüzden 
kaçınılmaz olarak her çalışmada figüratif 
olduğunu gördüğüm bir öge oluyor, olacak.

Sanatın dijitalleşmesi hakkında fikrileriniz 
neler? Sizce artık sanat bağlantılarında 
yeni normalimiz online mı? 



Sanatın dijitalleşmesi ile sanatın çevrim 
içi bağlantılarda olması arasında bir 
fark var. Sanatın geleceğinin kesinlikle 
dijital olduğunu düşünmüyorum ya da en 
azından hevesli bir şekilde öyle olmadığını 
umuyorum. Sanatçılar ve kreatifler her 
zaman bir şeyler yapmaya ihtiyaç duyacak 
ve bazıları için seçilen ortam dijital olacaktır. 
Dijital sanattaki olanaklar sonsuz gibi 
görünse de sürekli genişliyor. Bu aslında 
benim bir yere kadar ilginç bulduğum bir 
durum. Fiziksel resimlerin, heykellerin ya 
da performans sanatının ya da filmin yerini 
alacağına asla inanmıyorum.

Bağlantıların çevrim içi olmasına gelince; 
galerilerin pandemiden bu yana daha büyük 
çevrim içi mevcudiyetlere taşındığını 
düşünüyorum. Kesinlikle Instagram hem 
sinir bozucu hem de yaratıcıların işlerini 
sergilemeleri ve dünyanın dört bir yanındaki 
sanatçılarla iletişime geçmeleri için 
gerekli. Elbette sanatı şahsen görmek hala 
çok önemli, ancak bir miktar çevrimi içi 
deneyimin kalacağını düşünüyorum.
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Fresh/Long Time.

Peki, aynı soruyu NFT nezdinde 
sorsak? 
NFT’lerle bütünüyle ilgilenmiyorum ve 
çalışmamın bu sıfatla satılmasına veya 
temsil edilmesine izin vermiyorum.

2023 yılından beklentileriniz neler? 
Kişisel ve evrensel olarak sizce nasıl bir 
sene ile karşılaşacağız? 
Dünya, şu anda kutuplaştırıcı 
politikalardan iklim kaosuna, savaşa, 
kıtlığa, enflasyona kadar bir dizi muazzam 
zorlukla karşı karşıya. Çaresiz ve umutsuz 
hissetmek kolaydır ancak olumlu bir 
etki yarattığımı hissetmenin küçük 
yollarını bulmaya çalışıyorum. 2023’te 
resim yapmaya, kendimi keşfetmeye ve 
çalışmalarımla bağlantı kurma anları 
sunmaya devam etmek istiyorum ama 
aynı zamanda proaktif ve yardımcı 
olmanın yollarını bulmaya da odaklanma 
arzusundayım.

En son dinlediğiniz şarkı ne idi? 
The Shins’in Caring is Creepy şarkısı.



Krem ve çok 
koyu bir gri 

rengini çekici 
ve zengin 

olduğu kadar 
hem güçlü hem 
de savunmasız 

buluyorum.



Kriz + Kriz

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ardından patlak 
veren ve uygulanan ekonomik yaptırımlara 
karşı Rusya’nın Avrupa’ya başta doğal gaz 
olmak üzere yaptırımları büyük bir enerji 

krizini doğurdu. 
Yazı Batuhan Durmuş
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İklim değişikliği tüm dünyada etkisini 
gösterirken, özellikle pandemi sonrası 
önem kazanan ve petrolden doğal 

gaza, kömürden diğer enerji kaynaklarına 
hemen her alanda fiyat artışlarıyla tırmanan 
ekonomik sıkıntılar, Rusya-Ukrayna 
Savaşı’yla birlikte artışa geçti. Yaklaşık 10 
ay önce başlayan savaşa bağlantılı olarak 
başta doğal gaz olmak üzere enerji krizini 
dünyanın gündem maddesi haline getirdi. 

Savaş sonrasında, Rusya’nın sağladığı 
yakıtlara bağımlılığı azaltmanın yollarını 
arayan Avrupa Birliği ülkeleri, ilk olarak 
kömür alımını durdurdu; diğer yaptırım 
paketlerinde petrol tedarikini sonlandırma 
kararı aldı. Rusya buna doğal gaz tehdidiyle 
karşılık verdi. Durum böyle olunca ekonomik 
mücadeleye giren AB ülkeleri enerji kriziyle 
de boğuşmak zorunda kaldı.

25

Kömür, petrol ve doğal gaz gibi 
ürünleri elinde bulunduran ve 
Avrupa’ya doğal gazı kesen/azaltan 

bunun sonucunda elektrik fiyatlarının da 
artmasına sebep olan Rusya’ya karşı yaptırım 
paketleri açıklamaya devam eden AB 
ülkeleri, çareyi karşı atak yapmak ve kendi 
önlemlerini almakta arıyor. 

Avrupa’nın en büyük engeli: Doğal gaz 
bağımlılığı
Rusya’nın Avrupa’ya doğal gaz 
sevkiyatlarını kesintiye uğratmasının 
ardından Avrupa ülkelerindeki enerji 
krizi derinleşti. Avrupa’nın doğal gaz 
pazarının büyük bir bölümünün Rusya’ya 
bağımlı olması, Putin’in rubleyle ödeme 
istemesi ve Rusya’nın birçok ülkeye gazı 
kesmesi Avrupa’da doğal gaz fiyatlarının 
da rekor seviyelere ulaşmasına neden 
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olurken fiyatlarda yaşanan artış, ülkelerdeki 
tüketicileri zora soktu, bazı sektörlerin 
üretimini sekteye uğrattı. 

Krize karşı gaz ve elektrik 
tüketiminde kısıtlamaya gitme, 
tüketim fiyatlarını artırma 

kararları, stratejik tesislerin faaliyetlerini 
aksattı ya da ara vermesi sonucu üretimde 
duraksamalara yol açtı. Özellikle 
faaliyetlerini sürdürmekte zorlandıklarını 
açıklayan demir, çelik, alüminyum ve çinko 
gibi metal üreticileri geçen yıla kıyasla 
yaklaşık 10 kat enerji maliyeti olduğunu 
vurgulayarak acil çözüm beklediklerini 
vurguladı. 

Alınan önlemler
Özellikle bu kış hem tüketim hem 
vatandaşlarına fiyatlandırma olarak sıkıntılı 
bir dönem geçirmesi beklenen Avrupa’da 
yeni önlemlerin alınması mecburi hale 
geldi. Büyük ekonomik paketler ortaya 
koymak zorunda olan AB, acil durum planı 
hazırlayarak üye ülkelerin gaz tüketimlerini 
en az yüzde 15 azaltmalarını istedi. Böylece 

yıllık metreküp gaz tüketim miktarının 
düşürülmesi amaçlanacak.

Düşük maliyetli elektrik üreticilerinin 
gelirlerinin sınırlandırılmasını, fosil yakıt 
firmalarından katkı alınmasını, doğal gaza 
tavan fiyat uygulanmasını, elektrik talebinin 
düşürülmesini ve enerji şirketlerine likidite 
sağlanmasını içeren yasal düzenleme 
hazırlanması da alınan kararlar arasında. 
Vatandaşlardan enerji tasarrufu yapmaları 
isteyen bazı Avrupa ülkeleri, belirli 
zamanlarda ışıkları kapatma (reklam, 
pano, vitrinler gibi) ve ısıları düşürmeye 
benzer çeşitli tasarruf önlemleriyle birlikte 
fiyatlara sınırlama gibi çeşitli tedbirleri de 
uygulamaya aldı. 

Bunlara ek olarak ülkelerin birçoğu; 
otomobil kullanımı yerine 
toplu taşımaya teşvik, kömür 

santrallerinin yeniden faaliyete geçirilmesi, 
faturalar için maddi destek, güneş enerjisi 
yatırımlarının artırılması, kamu binalarına 
ısı sınırlamaları ve elektrik tüketimlerine 
kota gibi kararları uygulamaya başladı. 

GÜNDEM





Röportaj Aylin Kumdagezer

Erol Batislam 

Strateji, yaratıcılık ve gözlem; her 
biri nesnel ve öznel olarak bir kimliği 

oluşturuyor. Erol Batislam bu üçlüye bir de 
merak ve cesareti ekliyor. 
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Yaratıcılık tanımını kişisel olarak nasıl 
yapıyorsunuz?
Tanımı yapılınca tadı kaçan, pek de ‘yaratıcı’ 
olmayan bir kavram yaratıcılık. Ben en 
çok ‘tuhaf bir aşinalık’ olarak anlatmayı 
seviyorum. Bir de dinleyenleri coşturmak, 
yeni yollar denemeye teşvik etmek için ‘hata 
yapma cesaretidir’ diyorum. 

Sizce yaratıcılık öğrenilebilen bir  
kavram mı?
Kişi budana budana bir kütüğe dönüştüyse 

yapacak çok şey yok. Zihne ket vuruldukça 
düşünme ve yenilenme yeteneği de düşüyor. 
Ancak gerekli ve yeterli çabayı, çalışmayı 
gösterirseniz ve neye yatkın olduğunuzun bir 
parça farkındaysanız egzersizlerle ve sebatla 
yaratıcı düşünme kasları geliştirilebiliyor. 
Yarın bir araştırma yayınlayıp bunun tersini 
de söyleyebilirler. Son üç beş senedir 
sinirbilimciler ‘sağ ve sol beyin yok, kim 
uydurdu bunu?’ diyorlar keza. Yıllardır 
boşuna sunumlara koyup hava atmaya 
çalışmışız.
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Yaratıcı insan kimdir, nasıl biridir?
Dipsiz bir merakı vardır, etrafındaki her 
şeye karşı ilgilidir. Bilgiyi, gördüklerini 
ve duyduklarını bir sünger gibi emer; 
kaydeder. Alelade, ortalama ve sıradan 
olan her şeye alerjisi vardır. Doğaçlamayı, 
bildik ve denenmiş yollara tercih eder. Garip 
insanlarla takılır. Beklenmedik zamanlarda, 
alengirli mekanlarda dolaşır. Bağımsız 
ve özgürlüğüne düşkündür. Oyunbazdır. 
Uyumsuz olmaktan huzursuz olmaz. 
Rahatsızlıkta rahat olma becerisi vardır.  

Biraz da dış etmenlerden bahsedecek 
olursak teknoloji ve sosyal medya 
kullanımı yaratıcılığı ne denli etkiliyor? 
Özellikle sosyal medya kullanımında farklı 
tipler var: bakanlar, paylaşanlar, küratörler 
ve kreatörler. Kediye bak ‘dondum anam’ 
diyor diye gülerseniz bakan; mümkün olan 
her kanaldan insanlığa yayarsanız paylaşan; 
benzer kedi videolarının toplandığı bir site 
yaratırsanız küratör-sunucu olabilirsiniz… 
Eğer aşina olandaki tuhaflığı fark edip bunu 
bir video haline getirirseniz de kreatör-
yaratıcı fikir sahibi olursunuz. Hangisi 
olduğunuza göre ya teknoloji sizi kullanıyor 
ya da siz teknolojiyi. Bu sistem bir piramit 
gibi çalışıyor. En çok bakan var, en az da 
yeni bir şey yaratma cesareti olan. Çok da 
şaşırtıcı bir durum değil.  
  
Evrensel konuların gündeminde markalar 
çeşitli alanlarda taahhütlerde bulunuyor. 
Küresel ısınmanın getirileri örneğinde 
moda, otomobil gibi birçok sektör gelecek 
planlarını şimdiden duyuruyor ve bir 
noktada bunları marka stratejisi olarak 
kullanıyorlar. Gerçeklik ve vadedilen 
arasındaki ince çizgi nasıl dengeleniyor? 
Bu bağlantı tüketicinin markayı samimi 
bulması için geliştirilen planlar oluyor 
mu?
Markaların tek bir derdi vardır. Ürettikleri 

malı-hizmeti daha çok kişiye, maliyetten 
daha fazla fiyata satıp kar elde etmek. Gerisi 
hikaye, vicdan temizleme operasyonu… 
Toplumsal ve bireysel duyarlılıklar 
kullanılarak oluşturulan genel geçer 
stratejilerin hiçbirini samimi ve geçerli 
bulmuyorum. Markalar ihtiyaca uygun icat 
çıkarmak, ürettiğinin kalitesini yükseltmek, 
doğru yerde alıcıya ulaştırmak, kabul 
görür bir ücretle satmak üzerinde çalışsa 
ve sözünde dursa yeterli. Daha yaratıcı 
olmak zorundalar ama zora gelemeyip 
birbirinin kopyası sosyal sorumluluk işleriyle 
kendilerini kandırıyorlar. Pascal Bruckner de 
bu düşüncemi destekliyor: ‘‘Tek bir tablet 
çikolata, deterjan, kazak yoktur ki insanlık 
uğruna bir davaya koruyuculuk etmesin. 
Büyük gönül seferberliğine katılmasın... 
Evsizlere mi yardım etmek istiyorsunuz? X 
marka tişört giyin. Amazon ormanlarında 
yaşayan yerli kabileleri korumak mı? Y 
kahvesini için. Şiddet, ayrımcılık ve kötülüğü 
köşeye sıkıştırmak mı? Z markasını satın 
alın. Böylece parmağınızı kıpırdatmadan 
iyilik yapmış olacaksınız…’’   

Evrensel olarak Z kuşağından 
beklentileri tartışıyoruz. Sizce spesifik 
olarak bu kuşağın üzerinde bu denli 
yoğunlaşmamızın nedenleri neler?
Bu kuşağın fena halde bir PR danışmanına 
ihtiyacı var. ‘Çok çabuk vazgeçiyorlar’, 
‘Tutarlı ve sadık değiller’, ‘Umutsuz 
ve depresyondalar’ herkes bu gariplere 
yükleniyor. Oysa onlar sadece zamana, 
yaşama ve çevreye uyum sağlamaya 
çalışıyorlar. Giderek daha azla yetinmeyi 
öğreniyorlar. Değer setleri önceki nesilden 
çok farklı. Geleceğin tüketicisi olarak 
tanımlanmaları nedeniyle tüm global 
markalar panik halde bu arkadaşları deşifre 
etmeye çalışıyor. Fotoğrafları çekildiği anda 
değişmeye başladıkları için de kimsenin 
elinde sağlam bir veri toplanamıyor. 
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Bu noktada bir de yeni neslin sosyal 
becerilerini tartışmak gerekiyor. İletişim 
kurmanın sanallaştığı bu dönemde şimdi 
ve gelecekte öngördüğünüz sorunlar yahut 
pürüzler neler? 
Ben bir pürüz görmüyorum, insan değişime 
ayak uydurmaya kurgulu. İlk ayağa kalkan 
sapiens’ten beri milyon yıllardır bunu gayet 
iyi beceriyor. Süreçte biraz yamulup tekrar 
toparlamak da var haliyle.
 

Elinizde bir araç varsa önce onu kurcalar 
keşfedersiniz, sonra alışıp kullanmaya 
başlarsınız, sonra da geliştirmeye kalkarsınız. 
Herkes telefonla konuşmaya nasıl alıştıysa 
emojilerle derdini anlatmaya, zoom ile işini 
yürütmeye de alıştı. Metaverse’de takılmaya 
ve birçok ihtiyacını oradan görmeye de 
alışacak. Eğer Metaverse koca bir balon 
değilse ve patlamazsa tabii... 

Sosyal medya aynı zamanda gerçeği 
yansıtmadığı gerekçesiyle de eleştiriliyor 
aslında. Hatta ve hatta bu bağlantıda 
yeni uygulamalar da çıktı; “BeReal” 
mesela. Bu referansta yapay ve gerçeklik 
açısından bir dejenerasyonun varlığından 
bahsedebilir miyiz?
İnsanın güzel hissettiği, mutlu olduğu zaman 
diğer insanlara göstermek ihtiyacı yeni değil. 
Yeni bir oyuncak, bir araç bulduk sadece. 
İnsanlığın bize kimi zaman tuhaf gelen türlü 
türlü halleri ne kadar gerçekse iyi gösterme 
çabası da o kadar gerçek. Siyasi amaçlı 
propaganda için kullanılan yöntemler ise çok 
tehlikeli. Önemli olan insanların oldukça 
sofistike bir filtreyle ne gerçek ne değil ne 
samimi ne yapay, ayıklayabilme becerisini 
geliştirmeleri. 

Yıllarca reklam, marka ve stratejiyle 

ilgilendikten, dersler verip, kitaplar 
yazdıktan sonra şimdi yaratıcı düşünme 
ve müzikle ilgilenmeniz neden? 
Doğal bir sonuç gibi geliyor bana. İnsan 
artık bir şey alamadığı bir alanda verici de 
olamıyor bir süre sonra. Kendimi tekrar 
etmek de en son isteyeceğim şey. 27 yıl 
yaratıcı bir endüstride çalışıp, 50 yıl müzik 
dinledikten sonra hep aklımda ve gönlümde 
olan bir alanda yaratıcılığımın farklı bir 
yönünü keşfedebilmek benim için büyük bir 
şans. Bir başka hayat tasarlayabilme fırsatı.  

Yeni yolculuğunuzda ilham kaynaklarınız 
neler? 
İnsanın biyolojik akrabaları, atalarının 
yanında yaşamı üzerinde etkisi 
yadsınamayacak asıl insanlar, seçtiği 
atalarıdır. Benim de hem edebiyat hem 
de müzik alanında sonradan edindiğim 
birçok insan var: Zarafeti, sakin bilgeliği ile 
Leonard Cohen; dünya görüşü ve kaleminin 
kıvraklığıyla Ferhan Şensoy; yalın ifade gücü 
ve ruhun özüne inme yeteneğiyle de Özdemir 
Asaf bu kıymetli insanlardan sadece birkaçı... 

Son olarak yaratıcılığını artırmak 
isteyenlere ne söylemek istersiniz? 
Hayat karşına ilham lokmaları, kıvılcımlar 
çıkarır. Bu her yerde her şekilde, her zaman 
olabilir. Bir ses, bir olay, birinin söylediği bir 
söz, okuduğun bir cümle ya da bir filmdeki 
bir görüntü tetikler. Uyanık ve meraklı 
değilsen tüm bu işaretler, fırsatlar gelir geçer, 
unutulur. Hayatına yaratıcılığı katmaya 
kararlı olan kişi bunları fark eder, depolar, 
ilişkilendirir. Zamanı gelince yeni bir fikir, 
yeni bir girişim haline dönüştürür. Bu da 
ancak belli bir bakışa ve varoluşa kararlı 
olmakla mümkün olur. İşte tüm mesele 
budur...

PORTRE



Yaratıcı 
insanın alelade, 

ortalama ve 
sıradan olan 

her şeye alerjisi 
vardır.
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Türlü insan kaynaklı aktiviteler 
nedeniyle iklim krizinin önümüzdeki 
100 yıl içinde birçok karasal ve 

denizsel ekosisteme ait canlı türünü yok 
edeceği bilim insanları tarafından sıkça 
yazılıyor. İklim kriziyle beraber gerek 
atmosferdeki gerek okyanuslardaki kimyasal 
ve fiziksel değişimler birçok canlının yok 
oluş hızını artırırken birçok canlı türü de yok 
olma sınırına dayanmış durumda.

Bu yönden baktığımızda içinde 
bulunduğumuz ve devam eden altıncı kitlesel 
yok oluş, geri döndürülemez olduğu için 
uygarlığın devamı için de en ciddi çevresel 
tehditlerden en önemlisini oluşturuyor 
diyebiliriz. Geçtiğimiz yüzyıl içinde binlerce 
tehlike altındaki omurgalı hayvan türü 
halihazırda yok oldu. Bu durum da altıncı 
kitlesel yok oluşun insan kaynaklı olduğunu 
ve gittikçe hızlandığını bizlere direkt olarak 
gösteriyor. İnsan nüfusundaki ve tüketim 
miktarlarındaki hızlı artış oranları da türlerin 
zaman içinde yok olmasının ve hızlı yok 
oluşun arkasındaki asıl sebeplerden biri. 
Özellikle bu kitlesel yok oluşun yoğunlaştığı 

bölgelerde bölgesel biyolojik çeşitlilik 
çöküşlerinin yaşanması da yüksek oranla 
muhtemel. Bu anlamda iklim krizinden 
ve kitlesel yok oluştan en çok etkilenen 
coğrafyalardan biri de kutup bölgesi. 
Geçtiğimiz ay Amerika Birleşik Devletleri 
İçişleri Bakanlığı’na bağlı Balık ve Yaban 
Hayatı Servisi tarafından yayınlanan rapor da 
bunu kanıtlar nitelikte. Rapor birçok kutup 
türünün yanı sıra imparator penguenlerin 
de artık neslinin tehlikede olduğunu belirtti. 
Peki, nesli tehlikede olan türler listesine 
alınan imparator penguenleri nasıl bir 
gelecek bekliyor ve şu ana kadar buzul 
coğrafyasında yok olmuş ve günümüzde 
tehdit altındaki türler nelerdir?

Balık ve Yaban Hayatı Servisi’nin 
raporuna göre 2100 yılına kadar 
imparator penguen kolonilerinin % 

98’i yok olma riski altında. Raporda iklim 
krizi, penguenler familyasının en büyük türü 
olan imparator penguen nüfusundaki azalışın 
öncelikli nedeni olarak belirtilse de uzun 
süreçte buzul habitatlarının kaybolması ve 
bozulmasıyla beraber kutup coğrafyasındaki 

Yazı Tutku Turan 

Kutuplarda yok oluşa doğru

Dünyanın en kuzey ve güney uçlarında yok 
olan türleri düşündüğümüzde aklımıza 

sadece kutup ayıları geliyor(du)… Ancak 
küresel ısınma gerçekliğinde imparator 

penguenler dahil olmak üzere artık birden 
fazla türden bahsediyoruz. 
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buzulların azalması, hayatta kalmak için 
buza güvenen imparator penguenler de 
dahil olmak üzere çeşitli kutup türlerini 
derinden etkilemeye devam edecek. 
İmparator penguenlerin nüfusu ve koloni 
sayısı, yapılan araştırmalara göre şu anda 
sabit gibi görünse de yayınlanan rapor, bu 
türün nüfusunun yakın gelecekte önemli bir 
bölümünde azalış olacağının bilgisini bizlerle 
paylaşıyor. Güncel olarak Antarktika kıyı 
şeridi boyunca yaklaşık 61 üreme kolonisi 
olduğunu ve nüfusunun da 270.000-280.000 
üreme çifti yani 625.000-650.000 birey 
arasında olduğu tahmin ediliyor. Buzullarla 
beraber okyanusun da penguenler için birer 
beslenme habitatı olduğunu göz önünde 
bulundurduğumuzda hem buzullardaki hem 
okyanustaki değişimler aslında penguenlerin 
nüfusunu direkt olarak etkiliyor. Aynı 
zamanda bu bölgeler penguenler için 
dinlenme, yıllık tüy dökümü sırasında 
barınma ve yırtıcılardan kaçma yeri olarak 
yaşamsal öneme sahip. Ancak küresel 

rüzgar ile buzullar arasındaki ilişkinin 
değişmesi de bu türün geleceğini ciddi risk 
altında bırakıyor. Balık ve Yaban Hayatı 
Servisi’nden Martha Williams, “İklim 
değişikliği dünyadaki türler üzerinde derin 
bir etkiye sahip ve bu durumla başa çıkmak 
için alınacak her tedbir her ülke için önemli 
olmalı” diye aktarıyor. Ek olarak Williams, 
“İmparator penguenlerin neslinin tükenmekte 
olan türler listesine alınmasının da insanlık 
için bir alarm olduğunu ve acilen harekete 
geçilmesi gerektiğini” aktarıyor. 

İmparator penguenlerin, üreme 
kolonilerini oluşturmak, yiyecek aramak 
ve avcılardan kendilerini korumak için 

buzullara hayati anlamda ihtiyaç duyduğunu 
düşündüğümüzde iklim krizi aslında 
buzullara ihtiyaç duyan her canlı türü için 
hayati bir önem taşıyor diyebiliriz. Öyle 
gözüküyor ki karbondioksit salınımlarındaki 
artış ile küresel ısınmadaki artış devam 
edecek ve buna bağlı olarak okyanuslardaki 



ısınma nedeniyle deniz buzullarındaki 
kayıp, penguenlerin yaşam alanlarını ve 
habitatlarını tehdit ederken bir yandan da 
okyanuslardaki asitlenme önemli besin 
kaynaklarını da azaltmış oluyor. Bu gibi 
doğrudan sebeplerin yanında eriyen buzullar 
nedeniyle oluşan karasal seller de kutup 
coğrafyalarında yaşayan penguen nüfusunu 
ciddi risk altında bırakıyor. Örneğin okyanus 
veya deniz buzulu erken kırıldığında oluşan 
seller 2016 yılında Halley Körfezi’ndeki 
gibi felaketlerle sonuçlanabiliyor. Zira 
2016 yılındaki Halley Körfezi’ndeki sel, 
henüz yüzmeye hazır olmayan 10.000’den 
fazla yumurtadan yeni çıkmış penguenin 
ölümünün en büyük sebebiydi. Şu an yapılan 
araştırmalar ise sel nedeniyle yavruları ölen 
koloninin hala toparlanamadığını bizlere 
aktarıyor. Bu yönden baktığımızda da 
yapılan farklı araştırmalar gezegenin karbon 
salınımlarının büyük ölçüde azaltılmaması 
durumunda, bu tür felaketlerin bu yüzyılın 
sonuna kadar çok daha hızlı, şiddetli ve sık 
bir şekilde tekrarlanacağını aktarmakta. 

Peki, sadece kutuplarda tehdit altındaki 
ve yok olma riskiyle karşı karşıya 
tek canlı penguenler mi? Ne yazık 

ki kutuplarda yok olma tehlikesiyle karşı 
karşıya olan birden çok tür ve canlı var. 
İklim krizi tehdidi nedeniyle kutup ayısı, 
halkalı fok ve çeşitli mercan türleri nesli 
tükenmekte olan türler listesine geçtiğimiz 
yıllarda alınmıştı. Biyolojik Çeşitlilik 
Merkezi İklim Bilimi Direktörü Shaye Wolf, 
“Kutup bölgelerindeki sevilen ikonik canlılar 
ve onların hayatlarını normal seyrinde 
devam ettirmesini isteyen hepimiz için 
endişe verici bir durum” olarak yorumluyor. 
Çeşitli türdeki mercanlar, kutup ayısı ve 
imparator penguen nüfusu yanında aynı 
zamanda mors, Ren geyiği, narval, kutup 
tilkisi, katil balina (Orka), beluga balinası 
gibi türler de geçtiğimiz senelerden beri 
varlığı tehdit altında olan türlerden bir kısmı. 
Özellikle tundra ve deniz buzulları arasında 

dolaşan canlılar için durum gittikçe zor 
olacağa benziyor. Bu coğrafyalarda yaşayan 
kutup tilkisi gibi canlıların nüfusunda 
“şimdilik” endişe verici bir azalma yok 
aslında. Ancak önümüzdeki yıllarda bu 
canlıların nüfusunda da ciddi düşüşlerin 
olabileceği belirtiliyor. Özellikle kutup 
bölgelerinde yaşayan karasal canlıların, 
karaların ısınması sebebiyle bu durumdan 
direkt etkileneceği aktarılıyor. Tundra 
habitatının kuzeye doğru geri çekilmesi, 
bu canlıların beslendiği türlerin de kuzeye 
doğru azalması ve farklı canlılarla artan 
rekabet ilişkileri bu kutup canlılarının karşı 
karşıya kalacağı zorluklardan sadece birkaçı. 
Bunların yanında da insan etkenli faktörler 
de bu coğrafyalardaki kutup türlerini ciddi 
şekilde etkiliyor. Özellikle okyanuslardaki 
küçük deniz kelebeği gibi planktonlar, 
koruyucu kabuk ve iskelet oluşturmalarını 
engelleyen okyanus asitlenmesinden veya 
petrol sızıntılarından, okyanustaki kirlilikten 
giderek daha fazla etkilenir hale gelmekteler. 
Buzulların yakınında avlanan deniz kuşları 
da bu durumdan nasibini alıyor elbette. 
Kuşlar beslenme alanlarını ve dinlenme 
yerlerini kaybederken, kutup coğrafyasındaki 
permafrost çözülmesi sebebiyle bu canlıların 
üreme habitatları da gittikçe azalıyor. Ren 
geyiği ve misk öküzü gibi tundra canlıları 
da yiyecek bolluğunu değiştiren daha sıcak 
bahar aylarının yanı sıra kış aylarında 
yiyeceklere erişimlerini engelleyen yoğun 
kar ve buz kabukları bırakan aşırı hava 
koşullarından da artık sık sık etkilenir hale 
gelmiş durumda. 

Öyle gözüküyor ki, birçok kutup canlısı ile 
imparator penguenlerin hayatta kalabilmeleri 
için acil olarak iklim eylemine ihtiyaç 
duyulmakta. Penguenlerin ve diğer birçok 
kutup canlısının hayatı, hükümetlerin her 
türlü fosil yakıtı keserken tüketimi de en 
aza indirerek dünyada geri dönüşü olmayan 
zararları önlemek adına güçlü adımlar atıp 
atmayacağına bağlı.
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Massimo Bottura’nın 
İtalya dışında yer alan 
ilk restoranı Torno 
Subito, 2 Michelin 
Yıldızı ile rehbere 
dahil oldu.
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Geçtiğimiz aylarda en çok konuşulan 
konulardan biri şüphesiz Michelin 
Yıldızları idi. 1900 yılından beri 

basılan bu rehbere ilk kez Türkiye de dahil 
olmuştu. İstanbul’da yıldızla derecelendirilen 
5 restoran özellikle sosyal medyanın 
gündemini oluşturdu. Alınan yıldızları 
alkışlayanlar kadar yıldızı hak eden başka 
pek çok restoran olduğunu savunanların ve 

derecelendirmeyi eksik bulanların sayısı da 
azımsanmayacak kadar yüksekti. 

Yemek ve hizmet kalitesindeki yüksek 
standartları temsil eden restoranlara verilen 
Michelin Yıldızı’nın belirlenmesinde; 
malzeme kalitesi, lezzet uyumu, pişirme 
tekniklerindeki ustalık ve tutarlılık gibi 
şartlar öncelikle incelenir. 

Yazı Selin Ekim

Güncellenen yıldızlar

Her sene, ‘‘Bir sonraki tabağı hangi ülkede, 
nerede tatmalı?’’ sorusuna profesyonel bir 

yaklaşım benimseyen Michelin Rehberi’nde 
menü ve yıldız derlemesi.

Torno Subito, 
Dubai.



Her sene güncellenen rehberde yer 
alan restoranlar yıldızlarını koruyabiliyor, 
artırıp azaltabiliyor ya da tamamen 
kaybedebiliyorlar. Eklenen yeni restoranlar 
ile yıldızla derecelendirilen konumlar küresel 
çapta ün kazanıyor ve müşteri sayılarını rekor 
derecede artırıyorlar. 

Rehbere ilk kez 2022 yılında giren 
Türkiye’den sadece İstanbul’daki restoranlar 
değerlendirmeye alındı. Bunların içinden 

38GASTRONOMİ

Fransa’da 1900 yılında otomobil lastiği 
üreticisi Edouard ve Andre Michelin 
kardeşler, karayoluyla seyahat 

eden yolculara iyi yemek yiyebilecekleri 
mekanları önerdikleri ilk Michelin Rehberi’ni 
kitap olarak yayımladılar. İlk baskısı 
35.000 adet basıldı ve ücretsiz dağıtıldı. 
Rehber, restoranların yanı sıra karayolu 
haritası, oto tamircisi, benzin istasyonu 
ve otel gibi tavsiyeleri de içeriyordu. 
Zamanla popülerliği artan rehberin içeriği 
de genişletildi. Sadece Fransa ile sınırlı olan 
önerilere başka ülkeler de eklenmeye başladı. 
Belçika, Cezayir, Tunus ilk eklenen ülkeler 
oldular. Önce Avrupa ülkeleri olmak üzere 
farklı lokasyonlardan da restoranlar rehbere 
dahil olmaya başladı. Günümüzde Michelin 
Rehberi’nde yıldızla derecelendirilmiş 
restoranlar 40’a yakın ülkeye dağılmış 
durumda. Toplam 632 adet Michelin Yıldızlı 
restoran ile Fransa birinci sırada yer alırken 
Fransa’yı Japonya, İtalya, Almanya ve 
İspanya takip ediyor. 

Portekizli Şef Jose Avillez’in Lizbon’da yer alan Michelin Yıldızlı restoranı Belcanto’dan sonra  
uluslararası açtığı ilk restoranı, Tasca by Jose Avillez, Dubai 2 yıldız aldı. 
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Dünya çapında 10 lokasyondan biri olan Hakkasan, Abu Dhabi Emirates Palace’daki restoranı 1 yıldız aldı.

Mikla, Nicole, Araka ve Neolokal 1 Michelin 
Yıldızı, Turk Fatih Tutak ise 2 Michelin 
Yıldızı ile ödüllendirildi.

Bu sene Türkiye ile birlikte rehbere 
giren ülkeler arasında Birleşik Arap 
Emirlikleri de var. Yıllardır dünyanın 

en iyi restoranlarına ve şeflerine ev sahipliği 
yapan ülke, sıcak havası, gökdelenleri, 
lüks otelleri ve bu etkileyici restoranlarıyla 
tanınıyor. Fransız, İtalyan, Hint ve Japon 
gibi hemen her ülke mutfağının iyi 
örneklerinin bulunduğu Birleşik Arap 
Emirlikleri gastronomi gezginleri için keyifli 
bir oyun alanı gibi düşünülebilir. 18 tane 
restoranla listeye dahil olan Birleşik Arap 
Emirlikleri’deki yıldızlara hep birlikte göz 
atalım.

Tasca by Jose Avillez, Dubai (2 yıldız)
Portekizli Şef Jose Avillez’in Lizbon’da yer 
alan Michelin Yıldızlı restoranı Belcanto’dan 
sonra uluslararası açtığı ilk restoranıdır. 

Portekiz mutfağından nefis yemekler servis 
eden restoranın manzarası ve terasında yer 
alan sonsuzluk havuzu etkileyici olarak 
tanımlanabilir.

Hakkasan, Abu Dhabi (1 yıldız)
Dünya çapında 10 lokasyondan biri olan 
Hakkasan, Abu Dhabi Emirates Palace’daki 
restoranıyla dekorasyon ve Dim Sum 
menüsünün etkileyici noktalarını bir araya 
getiriyor.



Il Ristorante Niko Romito, Dubai  
(2 yıldız)
Şef Niko Romito’nun Basra Körfezi 
manzarasına sahip, son derece şık ve modern 
dekore edilmiş Il Ristorante Niko Romito, 
Bulgari Resort Otel’in içinde yer alıyor. 
Menünün öne çıkanları arasında antipastiler, 
el yapımı makarnalar ve balzamik sirkeyle 
kızarmış kuzu var. 

Torno Subito, Dubai (2 yıldız)
Dünyanın kuşkusuz en ünlü şeflerinden biri 
olan Massimo Bottura’nın İtalya dışında yer 
alan ilk restoranı Torno Subito, 2 Michelin 
Yıldızı ile rehbere dahil oldu. Palm Jumeirah 
sahilinde W Hotel’in içinde bulunan 
restoran, kızarmış kalamar, enginar cipsi, 
dana carpaccio gibi klasik İtalyan Rivierası 
esintileri taşıyor.

Michelin Rehberine yine bu yıl ilk kez 
giren Estonya aynı zamanda Baltık 
Ülkeleri arasında ilk kez yıldız alan 

Şef Niko Romito’nun Basra Körfezi manzarasına sahip, son derece şık ve modern dekore edilmiş Il Ristorante Niko 
Romito, Bulgari Resort Otel’in içinde yer alıyor.
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Şef Niko Romito.
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Tallinn Eski Kent merkezinin birkaç kilometre dışında, 1912’de Rus Çarlığı döneminde denizaltı fabrikası olarak  
inşa edilmiş bir bina kompleksinin içinde yer alan 1 yıldızlı 180 degrees by Matthias Diether.

ülke de oldu. Estonya’dan 2 restoran birer 
yıldızla rehbere dahil oldu.

180 degrees by Matthias Diether, Tallinn 
(1 yıldız)
Tallinn Eski Kent merkezinin birkaç 
kilometre dışında, 1912’de Rus Çarlığı 
döneminde denizaltı fabrikası olarak inşa 
edilmiş bir bina kompleksinin içinde yer 
alıyor. Restoran adını U şeklinde tasarlanmış 
liman manzaralı mutfağından alıyor. Berlin 
doğumlu şef Matthias Diether, dünyanın 
önde gelen restoranlarında çalıştıktan sonra 
edindiği tecrübeyi şimdi kendi başında 
olduğu mutfakta sergiliyor. 

Son olarak, Michelin Rehberi’ne dahil 
olacak yeni ülkenin Malezya olduğu 
açıklandı. Başkent Kuala Lumpur ve 

Penang şehirlerinden seçilen ve Malezya’nın 
çeşitli etnik kökenli renkli kültürünü 
mutfağına taşıyan başarılı restoranları bu ay 
açıklanacak. 

Rehbere ilk kez giren ülkelerin yanında, 
uzun yıllardır pek çok yıldıza sahip 
ülkelerden de yeni restoranlar listeye girdi. 
New York, Londra, İtalya gibi ülkelerde de 
ilk kez Michelin Yıldızı alan restoranlar her 
zamanki gibi listeye ekleniyor.



Richard Mille 
saati ile John 
Malkovich.
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Sinema; bir sanat dalı, bir eğlence 
aracı ya da devasa bir endüstri olarak 
tanımlanabilir. Bu noktada belirleyici 

olan söz konusu eserin yaratılma amacıdır. 
Fakat bir sinema filmini, yapılma amacının 
ötesinde var eden bir başka unsurdan 
bahsedilebilirse bu kesinlikle seyircidir. Eğer 
söz konusu film, endüstriyel sinemanın bir 
parçasıysa seyirci kitlesinin beklentileri göz 
önünde bulundurularak tasarlanır; en yoğun 
ilgiyle karşılaşacağı öngörülen dönemde 
vizyona sokulur. Şayet mevzu bahis yapım, 
ekonomik kaygılardan tamamen azade, 
sanatsal yönü ağır basan bir sanat eseriyse 
hitap ettiği güruhla buluşamadığında 
büyük ölçüde işlevsiz kalır; yapımcı ya 
da yönetmenin iyi niyetli bir çabası olarak 

unutulmaya mahkum olur. Peki bir film 
ortaya çıkıp seyirciyle ilgili bu yargıları 
tamamen boşa düşüremez mi? Adı Türkçeye 
100 Yıl olarak çevrilebilecek 100 Years, 
sorduğumuz bu sorunun üzerine gidiyor hatta 
bunun da ötesinde tüm konseptiyle birlikte 
düşünüldüğünde film-seyirci ilişkisini başka 
bir boyuta taşıyor.

İlk olarak 2015 yılında duyurulan 100 
Years filmini bir merak unsuruna dönüştüren 
en önemli detay, elbette ki seyirciyle 
buluşacağı açıklanan tarih. Öyle ki film, 
çekimleri ve post prodüksiyon süreci 
tamamlandıktan tam yüz yıl sonra yani, 
2115 yılında görücüye çıkacak. Bir başka 
açıdan bakıldığında en iyi ihtimalle şu an 

Yazı Metin Gezgin

Kimsenin izleyemeyeceği film

2115 yılında seyirciyle buluşacak olması 
itibarıyla muhtemelen şu an yaşayan 

kimsenin göremeyeceği 100 Years’a dair 
merak edilenlere birlikte bakıyoruz.



yaşayan insanların çok ama çok şanslı bir 
azınlığının izleme şansı yakalayabileceği; 
oyuncularından senaristine yönetmeninden 
kostüm tasarımcısına kadar o yapım 
için emek harcayan hiç kimsenin seyirci 
reaksiyonlarını deneyimleyemeyeceği bir 
filmle karşı karşıya olduğumuz söylenebilir. 
Şu şartlarda, başta seyirci-sinema ilişkisi 
hakkında söylediklerimizden yola çıkararak 
şunu sormamızdan doğal bir şey yok: O 
halde bu film neden çekildi?

Sinemanın pazarlama diyaloğu
100 Years, aslında bir kısa film ve prestijli 
kanyak firması Louis XIII’ün sponsorluğunda 
hayata geçirilmiş bir proje. Hatta bu savı 
biraz da ileri götürüp firmanın ve ürünlerinin 
en bilinen özelliğini de düşünürsek bunun 
sinemayla iç içe geçmiş bir reklam filmi 
olduğunu da pekala söyleyebiliriz. Bu fikrin, 
reklam olgusuna yönelik genel tutumun da 
etkisiyle kulağa olumsuz geldiğini ifade 
etmek mümkün. Lakin söz konusu kanyağın, 

istenilen lezzete ulaşması için 100 yıllık 
bir damıtma sürecine tabi tutulduğunu 
düşündüğümüzde işin içindeki zeka pırıltıları 
da daha net görülmeye başlıyor. Nasıl ki 
Louis XIII üretiminde görev alan bir kişi, 
şişesini açıp tadım yapamıyorsa 100 Years 
filmini de izleyebilmek için tam 100 yıl 
beklemek gerekiyor.

Bu açıdan bakınca 100 Years’ın 
özenle tasarlanmış bir PR çalışması 
olduğunu belirtmek de yanlış 

olmaz. Günümüzde gelinen noktada 
herhangi bir Hollywood filminde sayısız 
ürün yerleştirmenin olduğunu, popüler 
yapımların lisanslı ürünlerinin ciddi satış 
rakamlarına ulaştığını düşünürsek bu türden 
projelerin sinema endüstrisi ile pazarlama 
arasındaki dirsek temasının geleceğine 
dair ışık tutmak gibi bir niteliği olduğu da 
görülebilir. Kaldı ki 100 Years, bu kanalda 
ortaya çıkan ilk çalışma değil. 2000’li 
yılların başında Alman otomotiv devi BMW, 
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100 Years’ın yönetmen koltuğunda oturan isim de bu türde oldukça özgün çalışmalara imza atmış  
Robert Rodriguez.



sadece internette yayınlanmak üzere The 
Hire ismini taşıyan beş bölümlük bir kısa 
film serisine imza atmıştı. Başrolünde Clive 
Owen’ın yer aldığı bu serinin bölümleri 
için de Ang Lee, Wong Kar-Wai, Guy 
Ritchie, Alejandro González Iñárritu ve 
John Frankenheimer gibi ustalıklarını çoktan 
ispat etmiş yönetmenler kamera arkasına 
geçmişti. Sadece bu isimlerin projede yer 
alması bile söz konusu çalışmanın sıradan bir 
reklam kampanyasından çok daha farklı bir 
noktada durduğunu gösteriyor. Zira The Hire 
serisinde farklı BMW modelleri, hikayelerin 
içinde önemli yerlerinde dursalar da seyir 
keyfi de son derece yüksekti. Bu durum 100 
Years için de aynı şekilde geçerli; en azından 
filme dair duyumlarımız ve açıklanan bu 
yöndeki inancımızı güçlendiriyor.

Kadro etkisi
100 Years’ın konusu, tabiri caizse bir sır 
gibi saklanıyor. Filmin yayınlanan üç kısa 
fragmanı da bilgi vermek şöyle dursun, 

merak duygusunu daha da yukarı çıkarır 
nitelikte. Hemen hemen aynı olayların 
görüldüğü üç fragman da bilim kurgunun 
farklı alt türlerinden esintiler taşıyor. “Doğa” 
adıyla anılan fragmanda kıyamet sonrası 
atmosfer dikkat çekiyor. Retro fragmanda, 
siberpunk dokusu kendini yoğun şekilde 
hissettiriyor. “Gelecek” isimli versiyon ise 
bir distoptayı andıran karanlık tonlarıyla 
fark yaratıyor. Fakat gördüklerimiz, filmin 
deneysel çizgilerde gezinen bir anlatı 
sunacağının ötesinde konusuna dair en ufak 
bir ipucu dahi vermiyor. Ama yine de bu 
fragmanlardan hareketle söyleyebiliriz ki 
2115 yılında görücüye çıkacak olan 100 
Years, cesur bir bilim kurgu olacak. Filmin 
yönetmen koltuğunda oturan isim de bu 
türde oldukça özgün çalışmalara imza atmış 
Robert Rodriguez.

Rodriguez’i ve onun sinemasını 
tanımlamak adına söylenebilecek belki de 
en doğru ifade, sınır tanımaz. Kariyerinde 
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100 yıl sonra yayınlanacak bir deneysel bilim kurgu filmi 100 Years’ın afişi. 



kült mertebesine ulaşan nevi şahsına münhasır 
aksiyon filmleri El Mariachi ve Desperado’yla 
başladıktan sonra Hollywood’un gelecek 
vadeden yönetmenlerinden biri haline gelen 
Robert Rodriguez, hiçbir zaman endüstrinin 
doğrudan merkezinde oturmadı; kendisi 
ne istiyorsa onu yaptı. Önce kadim dostu 
Quentin Tarantino’yla birlikte tuhaf vampir 
filmi Günbatımından Şafağa’ya (From Dusk 
Till Dawn), sonra da çarpıcı bilim kurgu-
gerilim Fakülte’ye (The Faculty) imza attı. 
Kariyerinin devamında, çektiği gelmiş geçmiş 
en başarılı çizgi roman uyarlamalarından olan 
Günah Şehri (Sin City) ve yine Tarantino’yla 
birlikte kalkışıp 70’lerin “çöp filmlerinin” 
ruhunu çağırdıkları Grindhouse projesi 
kapsamındaki Dehşet Gezegeni (Planet 
Terror) ile de adından söz ettirdi. Hem 
bu filmlerin çok farklı sularda gezinmesi 
hem de hemen hemen hepsinde kendine 
özgü, uçarı ve yaratıcı bir tadın olması 
Robert Rodriguez’i 100 Years için de ideal 
yönetmen haline getiriyor. Fakat bu yapımın 
kadrosunda yer alan tek heyecan verici isim 
Rodriguez değil. Zira filmin başrolüne John 
Malkovich yer alıyor. Üstelik iki kez Oscar’a 
aday gösterilmiş, dokunduğu her şeyi altına 

çeviren Malkovich, filmin senaryosunu da 
kaleme almış. John Malkovich’in yazdığı 
ve başrolünü oynadığı, Robert Rodriguez’in 
yönettiği, 100 yıl sonra yayınlanacak bir 
deneysel bilim kurgu filmi sizi yeterince 
heyecanlandırmadıysa bir bilgi daha 
verelim: 100 Years’ın müziklerini yapan 
isim, çağımızın en önde gelen prodüktör ve 
bestecilerinden Pharrell Williams.

100 Years; seyirciyle kurduğu ilişkiden 
yayınlanacağı tarihin filmi izlemeyi 
neredeyse imkansız kılmasına kadar 

hemen hemen her detayıyla son derece 
heyecan verici bir proje. Film, şu an içinde 
tutulduğu çelik kasa içinde seyirciyle 
buluşacağı 18 Kasım 2115 gününü 
bekliyor. Evet, belki hiçbirimiz bu yapımı 
görme şansını yakalayamayacağız, ne 
anlattığını hiçbir zaman bilemeyeceğiz 
ama yine de böyle bir fikrin ortaya çıkmış 
olması bile merak duygusunu ciddi 
anlamda körükleyebiliyor. Sinemanın ne 
kadar büyülü bir şey olduğunu buradan 
bile çıkarabiliriz aslında. 100 Years’ı 
izleyebilecek şansı insanlara şimdiden iyi 
seyirler.
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100 Years’ın müziklerini Pharrell Williams üstleniyor.



100 Years, şu an 
içinde tutulduğu 

çelik kasada 
seyirciyle 

buluşacağı 18 
Kasım 2115 

gününü bekliyor.



30 metreye kadar su geçirmezlik özelliğine sahip Hublot Big Bang Tourbillon Samuel Ross,  
72 saatlik güç rezervini HUB6035 otomatik tourbillon mekanizmasından alıyor.
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Yüksek saatçilik ve sanat arasında 
birçok ortak noktanın varlığından 
bahsedebiliriz. Belirli teknik 

aşamaların yetenek ve görsel bütünlükle 
birleştiği bu iki başlığı elbette tek bir 
paydada birleştirmek mümkün. Öyle ki 
yüksek saatçilik ve sanatçı iş birliklerinden 
doğan sınırlı sayıdaki modeller, saatlerin de 
birer sanat eseri olduğunu kanıtlayan türden.

2022 yılında Bulgari, Çin çağdaş sanatının 
önemli isimlerinden Wang Yan Cheng 
ile iş birliği içerisindeydi. Sınırlı sayıdaki 
Bulgari Octo Roma Naturalia x Wang 
Yan Cheng, sanatçının art arda birkaç 

katman halinde büyük ölçekli yağlı boya 
eserlerine göndermelerde bulunuyor. 44 
mm Octo Roma’nın iskelet flying tourbillon 
mekanizmasının ardında, siyah titanyum ve 
siyah oniks orta kasası yer alıyor. 50 metreye 
kadar su geçirmezlik özelliğine sahip model, 
gücünü BVL 206’dan alırken 64 saatlik güç 
rezervine de sahip. Öte yandan Bulgari’nin 
Aluminium serisini yeniden canlandırmak 
adına iş birliği içerisine girdiği Hajime 
Sorayama’yı da es geçmemek gerekiyor. 
Gümüş tonundaki kadran, sanatçının yüzyıl 
ortası uçaklardan aldığı ilhamı tasvir eden 
“pervane-biçimli” indekslerle tamamlanıyor. 
Bir önceki cümlemizde, kadran üstündeki 

Yazı Aylin Kumdagezer

Teknik sanat

Yüksek saatçilik markalarının sanatçılarla iş 
birliği içerisine girdiği sınırlı edisyonlardaki 

modeller, her şeyden önce yüksek 
saatçiliğin birer sanat eserine dönüştüğünü 

kanıtlıyor.  
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dairesel tasarım hareketlerinin, Atlantik 
Okyanusu’nu kesintisiz bir uçuşla ilk aşan 
Spirit of St. Louis uçağına gönderme yaptığı 
anlamına geliyor. 40 mm’lik alüminyum 
titanyum kasasıyla 42 saatlik bir güç 
rezervine sahip model 100 edisyonla sınırlı. 

Sanatçı ortaklığındaki bir başka 
isim de Zenith. 2020 yılında Felipe 
Pantone ve Zenith ortaklığı, sanatçının 

manüfaktürün cephesini kapsayan büyük 
ölçekli bir parçayla başlamıştı. 2021’de Defy 
21’in özel bir versiyonu ve Only Watch 
yardım müzayedesi için tasarlanan modelin 
ardından ikili 2022’de de DEFY Extreme 
Felipe Pantone ile bu seneyi tamamladı. 
Pantone’un Planned Iridescence serisinden 
ilham alan sanatçı, fantastik optik illüzyonlar 
yaratmak için renkleri ve hologramları tek 
bir potada eritiyor. Cilalı paslanmaz çelikten 
üretilen, 200 metre suya dayanıklı DEFY 
Extreme’in 45 mm kasasının arkası şeffaf 
safir kristalden oluşuyor. Ayrıca modelin 100 
edisyonla sınırlı olduğunu belirtmeli. 

Hublot ise 2020 yılından beri 
birlikteliğini sürdürdüğü kreatif 
direktör Samuel Ross’un grafik 

dilini sınırlı sayıdaki Big Bang Tourbillon 
Samuel Ross ile yansıtanlardan. Kasanın 
kendine özgü, stilize edilmiş altıgeni, belirli 
noktalarda göze çarpan petek formunda 
yansıtılıyor. Özellikle bu altıgen üzerinde 
durulmasının elbette bir nedeni var: Doğanın 
temel yapı taşı (arı kovanları ve yılan 
pullarından kar tanelerine kadar birçok 
yerde görülen), boşluk veya üst üste binme 
olmaksızın tekrarlanabilen bir form. 44 
mm’lik satine edilmiş ve cilalı titanyum 
kasaya yine aynı materyalden oluşan bezel 
eşlik ediyor. 30 metreye kadar su geçirmezlik 
özelliğine sahip model 72 saatlik güç 
rezervini HUB6035 otomatik tourbillon 
mekanizmasından alıyor. 

Geçmiş ortaklıklara da baktığımızda 
aslında bu tarz birlikteliklerin yeni bir 
mesele olmadığını kavrıyoruz. Öyle ki 
geçtiğimiz sene Jacob & Co, Alec Monopoly 
ile 9 edisyonla sınırlandıran Jacob & Co. 
x Alec Monopoly Astronomia’nın 50 
mm kasası pembe altından üretiliyor. 25 
mm’lik yüksekliğe sahip modelde, her biri 
Alec Monopoly tarafından elle hazırlanıp 
boyanmış figürler bulunuyor. Gücünü in-
house kalibre JCAM25’den alan modele son 
olarak pembe altın katlanır tokası ile siyah 
timsah derisi kayış eşlik ediyor. 

Geçtiğimiz senenin bir diğer ortaklığı da 
hatırlayacağınız üzere Swatch ve MoMA idi. 
Müzenin koleksiyonundaki eserlerden ilham 
alarak tasarlanan 6 modelden oluşan seride 
yer alanlar: Yıldızlı Gece/Vincent van Gogh, 
Umut II/Gustav Klimt, Rüya/Henri Rousseau, 
Renk Düzlemleri ile Oval Kompozisyon 1/
Piet Mondrian, Şehir ve Tasarım, Dünyadaki 
Yaşam Harikaları/Isamu Kurita, New York/
Tadanori Yokoo. 

Sınırlı sayıdaki Bulgari Octo Roma  
Naturalia x Wang Yan Cheng.



Swatch ve MoMA iş birliğinden,  
Gustav Klimt Umut II.  

Bulgari Aluminium Sorayama Special Edition.

Jacob & Co, Alec Monopoly ile 9 edisyonla 
sınırlandıran Jacob & Co. x Alec Monopoly 

Astronomia.

Felipe Pantone ve Zenith ortaklığı cilalı paslanmaz 
çelikten üretilen, 200 metre suya dayanıklı DEFY 

Extreme Felipe Pantone.
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Çift turbolu 5 
litrelik V8 
motordan oluşan 
güç ünitesi, 
Koenigsegg’in 
Jesko 
Absolut’unu 
kağıt üstünde 
üretilen en hızlı 
otomobili 
unvanına sahip 
olmasını sağlıyor.
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Geride bırakmak üzere olduğumuz 
2022 yılında, en az bu yıl kadar 
hızlı geçen otomobillerle karşılaştık. 

Hem ivmelenme hem de maksimum 
sürat başlıkları altında farklı farklı 
değerlendirilebilecek yüksek performans 
konusu, özellikle ivmelenme başlığı altında 
elektrik teknolojisinin desteğiyle farklı 
noktalara çoktan taşınmış durumda. Ancak 
ne var ki maksimum sürat (en azından bir 
süre daha hala) geleneksel yöntemlerin 
hakimiyetinde. 

Saatte 0’dan 100 km hıza ulaşabilme 
değerlerinde artık 2 saniyeleri konuşuyoruz. 
Pek çok elektrikli otomobil, yüksek bir 
G kuvveti eşliğinde adeta bir roketin 
fırlatılmasını andıran etkiyle hızlanıyor. 
Her ne kadar bu benzetmeyi bir ‘roket’ ile 
yapmış olmak kendi içinde bir paradoks 
yaratıyor olsa da elektrikli otomobillerin 
yüksek hızlanma ivmesine şahit olan 
biri bunun en doğru benzetmelerden 
biri olduğuna hak verecektir. Bu etkinin 

yaratılmasında elektrik teknolojisinin 
sağladığı etki nedir? 2022 yılının en atak 
elektrikli otomobillerine bir göz atmadan 
önce bu konuya da çok kısa değinmek 
gerek.

İçten yanmalı motorlar aslında son 
derece kompleks yapılardır ve ilk 
hareketinden başlayarak elde edilen 

gücün tekerleklere yansıtılmasına kadar 
geçen zamanda önemli süreçler tamamlanır. 
Basitçe dönme kuvvetine ulaşmak için 
birçok hareketli parçanın denkleme 
katılması gerekir ki bunların tümü aslında 
güç kayıplarının da altında yatan ana 
etkendir. Elektrikli otomobiller ise sahip 
oldukları elektrik motorlarının torklarının % 
100’ünü tereddüt etmeden anında üretmesi, 
ileri momentumun önüne geçen pek çok 
hareketli parçaya sahip olmaması ve tek ileri 
vites kutularına sahip olması gibi sebepler 
sayesinde hızlanma yeteneğine sahiptirler. 
Tüm bunlar son derece basit bir mantıkta 
aradaki muazzam farkın temelleridir.

Yazı Efe Uygur

Geleneksel ve yenilikçi 
teknolojilerin rekabeti

Saniye içerisinde hız kadranlarında 
ibrelerini neredeyse 180 dereceye 

getirebilen modellerde 2022 özeti. 



Bahsi geçen etkili hızlanma yeteneklerine 
sahip olan modellerin en başarılı 
örneklerinden biri Hırvatistan merkezli 
üretici Rimac’ın Nevera’sı oldu. Markanın 
pazarlama projesinin başarılı ikinci 
örneği olan model, tam anlamıyla yüksek 
performans verilerini kendi potasında 
eritmeyi başaran ve teknolojinin geldiği 
noktayı başarılı bir şekilde gösterebilen bir 
otomobil oldu (marka daha şimdiden bu 
başarılı projeleri sayesinde Aston Martin, 
Koenigsegg ve Automobili Pininfarina ile 
EV odaklı anlaşmalar imzalamış durumda). 

Rimac Nevera’nın ilk bakışta dikkat 
çeken verisi 1914 beygir gücü üreten 
motoru ve tek vitesli şanzımanla (ön 

ve arka) donatılmış olması. Güçlü motoru 
sayesinde saatte 410 km maksimum sürate 
ulaşabilen otomobil, bu konuda da elektrikli 
otomobiller arasında ayrı bir sayfa açmış olsa 
da otomobilin bu yazıda üstünde duracağımız 
noktası, elde ettiği hızlanma verisi olacak. 
Saatte 0’dan 100 km hıza 2 saniyenin altında 
bir değerde ulaşması -1.85 saniye- onun 
2022 yılının en hızlı elektrikli otomobili 

koltuğuna da oturmasını sağlıyor. Bununla 
birlikte üretici, Nevera’nın saatte 0-160 
km hızlanmasını da 4.3 saniyede alacağını 
söylüyor ki bu, şu an için henüz markanın 
iddiası niteliğinde. Diğer yandan tüm bu 
etkileyici verilerle birlikte vadedilen yaklaşık 
650 km’lik menzil değerine ulaşabilmek için 
gereken sürüş tekniklerinin, bu otomobilin 
direksiyonunda pek akla gelmeyeceği 
düşünüldüğünde, pratikte bu değerin nereye 
varacağı da ayrı bir merak konusu.

Hiç şüphe yok, artık hızla hayalleri 
süsleyen konvansiyonel motorlu süper 
spor otomobillerin yerini artık elektrikli 
otomobiller almaya başlıyor. Her ne 
kadar tartışılmaya devam etse de en başta 
sürdürülebilirlik olmak üzere elektrikli 
otomobillerin getirdiği pek çok yenilik, 
otomotiv sektörünün çehresini ciddi bir 
şekilde değiştiriyor. Diğer yandan karşı 
karşıya olduğumuz hız, şarj hızı, menzil 
ve küresel altyapı sorunları tam anlamıyla 
çözülene kadar da güçlü motorların 
homurtuları kulağımıza çalınmaya devam 
edecek. 2022 yılında bu bağlamda dikkat 

Otomobilin test pilotu Markus Lundh ve Jesko Absolut.
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çeken otomobillerin en başında ise İsveçli 
üretici Koenigsegg’in Jesko Absolut modeli 
oldu.

Özel bir yakıtla çalışan, çift turbolu 5 
litrelik V8 motordan oluşan güç ünitesi, 
Jesko Absolut’un kağıt üstünde dünyanın 
üretilen en hızlı otomobili unvanına sahip 
olmasını sağlıyor. Zira bu güç ünitesinin 
ürettiği 1600 beygirin üzerindeki güç ve 
yaklaşık 1500 Nm tork, 9 ileri vitesle 
tekerleklere aktarılıyor ve otomobilin 
neredeyse saatte 500 km hıza ulaşmasına 
imkan tanıyor. Otomobilin test pilotu Markus 
Lundh’un doğal, kesintisiz ve hızlı olarak 
tanımladığı otomobilin sürüş karakteri, hiçbir 
gecikme olmadan istenilen her şeyi tam da 
istenildiği anda yapmasını açıklayan temel 
kelimeler. Bununla birlikte jet uçaklarından 
ilham alınarak hatları şekillenen otomobilin 
elde ettiği 0,28 cd’nin altındaki sürtünme 
katsayısı bunu destekleyen bir diğer unsur.

2022 yılı, 21. yüzyılın teknolojik 
gelişmeleri, 100 yılı aşkın süredir 
hayatımızda olan içten yanmalı 

motorları en gelişmiş seviyeye çıkarırken 
günümüzün heyecan verici elektrik 
teknolojisini de gün geçtikte daha efektif 
noktalara taşıyor. Hiç şüphe yok, yakın 
gelecekte, konvansiyonel motorların 
hayatımızdan tamamen çıkacağı süreye 
kadar, her geçen gün bu zamana kadar 
üretilmiş en heyecan verici içten yanmalı 
motorlara ve bunlara sahip olan otomobillere 
şahitlik edecek, diğer yandan da yeni 
teknolojinin yaygınlaşmasına da birinci göz 
olarak tanıklık edeceğiz.

Rimac Nevera’nın saatte 0’dan 100 km hıza 1.85 saniyede ulaşıyor. 
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Aralık ayının kültürel  
sanat notları 

Guillermo del Toro Crafting Pinocchio,  
New York  

Fantastik hikayelerin beyaz perdeye entegre edildiği listeye son olarak Guillermo del Toro’nun 
Pinokyo’su eklendi. Toro bu filmini “Hiçbir sanat türü hayatımı ve işimi animasyon kadar 

etkilemedi ve tarihte hiçbir karakterin benimle Pinokyo kadar derin bir kişisel bağı olmadı” 
cümlesiyle özetliyor. 11 Aralık’tan itibaren MoMA’nın dijital platformu üzerinden ziyaret 

edebileceğiniz seçki Oscar ödüllü yönetmenin ilk stop-motion animasyonu Pinokyo’ya 
odaklanıyor. Ziyaretçiler bir film setinde olmayı, uluslararası tasarımcılar, zanaatkarlar 

ve animasyon sanatçılarından oluşan bir ekibin üretim süreçlerini deneyimleyecek. Farklı 
coğrafyalarda Pinokyo’nun klasik ve çağdaş edisyonları ve yorumlarıyla seçki ayrıca sahne 

dekoru ve kukla yapımının çeşitli aşamalarına da yer veriyor. 
https://artsandculture.google.com/event/g11tdc45m3g
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Sorolla. Orígenes, 
Madrid

Realist ve empresyonist eserleriyle Joaquin Sorolla 
ya da tam adıyla Joaquin Sorolla y Bastida’nın 
temaları portre, manzara ile toplumsal ve tarihi 

konular üzerinden şekilleniyor. 19 Aralık tarihinden 
itibaren Sorolla Museum’ın dijital platformunda 

ziyaret edebileceğiniz seçki, İspanyol sanatçının 2023 
yılında ölümünün 100. yıl dönümünü anlamak adına 
bir araya getiriliyor. Sorolla. Orígenes, Sorolla’nın 
henüz 21 yaşında El grito del Palleter eseriyle elde 
ettiği başarıyı baz alarak sanat kariyerine değiniyor. 

Sulu boya, çizim ve fotoğraflar aracılığıyla, 
sanatçının üretiminde az bilinen ve üzerinde çalışılan 
bir aşama olan 1878-1884 tarihleri arasındaki sanatsal 

eğitim sürecini analiz ediyor. 
https://artsandculture.google.com/event/g11s8pjb5lc

An Italian Impressionist in Paris,  
Washington DC 

Pinacoteca Giuseppe De Nittis ile iş birliği içerisinde, ABD’de Giuseppe De Nittis’in 
çalışmalarına adanmış ilk seçki unvanına sahip An Italian Impressionist in Paris, 12 Şubat 
2023 tarihine kadar The Phillips Collection’da ziyaret edilebilir. Sergide sadece Phillips’te 
gösterimde olacak yaklaşık 70 eser yer alacak. İtalya dışında pek tanınmasa da De Nittis, 

1870’lerin Paris’indeki estetik ve kurumsal altüst oluşların merkezindeki bir figür. Paris’in 
kentsel sahneleri, sofistike ve ekonomik olarak gelişen bir şehri tasvir eden ayrıntılı bir 

gerçekçilikle boyanmış yenilikçi düzenlemeleri ve açık hava konularını içeren eserleri sergide 
aynı zamanda sanatçının Edgar Degas ve Edouard Manet ile olan dostlukları hakkında yeni 

araştırmalar da sunulacak. 
https://artsandculture.google.com/event/g11tf3whllw
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Conservation in Action: Japanese 
Buddhist Sculpture in a New Light, Boston

31 Aralık tarihine kadar Boston Museum 
of Fine Arts’ta dijital olarak ziyaret 

edebileceğiniz seçki, yedi Japon Budist 
heykelini inceliyor. Ahşap figürler -Budaları, 
Koruyucu Kralları ve bir Bilgelik Kralı tasvir 

eden tapınma görüntüleri- polikromi veya 
yaldızla süslenmiştir ve 9. ile 12. yüzyıllardan 
kalmadır. Sergi aynı zamanda ziyaretçilerin 
obje konservatörleri tarafından kullanılan 

teknikleri gözlemlemelerine de olanak tanıyor. 
Ayrıca seçkide, farklı heykel tekniklerini, 

stillerini ve koruma durumlarını örneklemek 
için bir nevi karşılaştırma noktası olarak 

konumlandırılan üç heykele de yer veriliyor. 
Konservatörlerin ve küratörlerin, müze 

bünyesindeki bilim insanlarıyla iş birliği 
içinde heykelleri yakından incelemeleri, 

orijinal sanatçı malzemelerini belirlemeleri, 
erken restorasyonları belgelemeleri ve ahşap 
kimliklerini doğrulamak için Japonya’daki 

ahşap anatomistleriyle birlikte çalışmaları için 
bir ortam sağlıyor. 

https://artsandculture.google.com/event/g11h62t4pfz

Another World:  
The Transcendental Painting Group,  

1938–1945, New York 
1938’de New Mexico’da, sanatçı 
konfigürasyonu bir araya gelerek 

Transcendental Painting Group’u oluşturdu. 
Raymond Jonson ve Emil Bisttram 

liderliğindeki, Agnes Pelton ve Lawren Harris 
gibi sanatçıların katıldığı grubun üyeleri, 

kolektif bilinçaltından alınan serbest semboller 
ve imgeler kullanarak ruhsal olarak soyutlamayı 

keşfetmeye çalıştılar. Manifestolarına göre, 
“resmi, fiziksel dünyanın görünümünün 
ötesine, yeni alan, renk, ışık ve tasarım 

kavramları aracılığıyla idealist ve ruhani 
olan yaratıcı alemlere taşımaya” çabaladılar. 
Dünya Savaşı’nın başlaması nedeniyle kısa 
ömürlü olan grubun resimleri, soyutlamanın 

manevi hizmette nasıl kullanılabileceğini 
vurgulamaya devam ediyor. Another World: 

The Transcendental Painting Group 18 Aralık 
tarihinden itibaren Los Angeles County 

Museum of Art’ta gösterimde. 
https://artsandculture.google.com/event/g11td9hdpwn



Fuseli and the Modern Woman:  
Fashion, Fantasy, Fetishism, 

Londra
Zürih doğumlu Henry Fuseli, 1770’lerde Roma’da 

biçimlendirici bir dönem geçirdi ve Londra’ya 
yerleşti. Burada Kraliyet Akademisi’nde resim 

profesörü seçildi. 8 Ocak 2023 tarihine kadar The 
Courtauld Gallery’de ziyaret edebileceğiniz seçki, 

abartılı saç modellerini ve dönemin modasını 
betimleyen elli çizim aracılığıyla sanatçının ömür 
boyu süren gizli kadın figürü saplantısını ortaya 
çıkaracak. Sergi, Fuseli’nin kadın cinselliğine ve 

modern kadına -bir gizem, ihlal ve tehlikeli cazibe 
figürü olarak- hayranlığını keşfedecek. Ayrıca 

18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyılın başlarındaki 
Avrupa tarihinde toplumsal cinsiyet, kimlik ve 
cinsellik hakkındaki kaygılara bir bakış açısı 

sağlayacak. 
https://artsandculture.google.com/event/g11jskpgnsk

The Sugar Shack,  
Houston  

Los Angeles Times, Amerikalı sanatçı Ernie Barnes’ın dans eden figürlerle dolu tablosu 
Sugar Shack’i inkar edilemez bir yıldız olarak tanımlıyor. Ayrıca eser 1970’lerde Marvin 

Gaye albümünün kapağını ve Good Times adlı televizyon şovunun jeneriklerini süsledi. Kısa 
süre önce Bill Perkins tarafından satın alınan çalışma, The Museum of Fine Arts, Houston’a 
(MFAH) ödünç verildi. Barnes, yüzyılın ortalarında ayrılmış Kuzey Carolina’da kalabalık 
bir müzik salonunda dans eden dinamik, uzun figürleri tasvir eden The Sugar Shack’in iki 

versiyonunu çizdi. 1976 tarihli I Want You albümünün kapağında yer alan ilk versiyon Marvin 
Gaye tarafından satın alındı. Barnes ikinci versiyonu ise 1976’da yarattı. The Sugar Shack 

seçkisini 31 Aralık tarihinde ziyaret edebilirsiniz. 
https://artsandculture.google.com/event/g11tfxtt0dp
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baktığınız anlar demek... 

Geçtiğimiz sayılarda kapak sanatçımız 
olarak da kendisine yer verdiğimiz David 
Shrigley, sürdürülebilir kaynaklardan basılı 
FSC onaylı kağıtlardan 2023 yılının duvar 
takvimini yaratıyor. Her ay motive etmek 
için 12 rengi derleyen sanatçı, 2023’te 
kafanızı toplayıp yılınızı bir profesyonel 
gibi planlamanız için gerekli enerjiyi 
sağlamanın görsel yollarını arıyor. Unutkan 
arkadaşlar ve aile üyeleri için mükemmel 
bir hediye olarak tanımlanan duvar takvimi 
hakkında detaylı bilgiye sanatçının web 
sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Modern insan kendini her daim 
zamanla verdiği mücadele 
içerisinde buluyor. Nasıl geçtiğine 

bir türlü anlam veremeyen bir diğer 
taraftan da bu periyotlarda anlamlar arayan 
dünya için bir sene daha geride kalmaya 
hazırlanıyor. Yeni bir yıla yüklenen 
anlamlar her ne kadar belli bir zamandan 
sonra güçlülüğünü yitirse de bu son 
düzlükte insanların ilerleyen aylarda alacağı 
kararları düşünmesi bile motive edici; en 
azından bir süreliğine... Bir diğer taraftan 
Aralık ayı, takvim ve ajanda demek. 2023 
yılında doğum gününüzün ya da sizin için 
özel bir günün hangi güne denk geleceğine 
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Biten ve yeniden başlayan 
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