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sıra beklenmedik okazyonlarla dolu ve son 
bulan Dünya Kupası’nı da mercek altına 

alıyoruz. Değişen değerlerde; otomotivde 
hız kadranlarıyla eşleştiren otomobil 

markalarının off-road segmentasyonunu, 
çevrede Earthshot Prize’ın güncel 

edisyonunu, mimaride ise biyomalzeme 
kullanımını farklı projeler üzerinden 

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

Keyifli okumalar… 

Oben Savaş 
Garanti BBVA Özel Bankacılık Direktörü

Masterpiece’in  
56. sayısının kapağında, 
geleneklerin değişimini, 

genişliğini ve bir yerde 
de ayrıştığını büyük 

ölçekli eserlerinde 
işleyen Tomo Campbell 
var. İlerleyen sayfalarda, 

insan ve mekan 
arasında etkileşimi 

“duyusal yürüyüş” kavramıyla pekiştiren 
antropolog ve yazar Dr. Ümit Hamlacıbaşı 

ile ilişkisellikleri üzerine yoğunlaşıyoruz. 
68. edisyonu ile BRAFA Art Fair’ın yanı 

Kapaktaki eser 
(kesit)  
Tuval üzerine 
yağlı boya, 2021, 
Tomo Campbell. 
Courtesy of Cob 
Gallery. 
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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.

20x26,7 cm  Evoque.indd   120x26,7 cm  Evoque.indd   1 24.01.2020   20:0524.01.2020   20:05



Bir dizi özel seri                  
İç mekan, kristal beyaz deri koltuklarla uyumlu bukle kumaşa sahipken, yer paspasları keten 

ve tiftikten yapılmış -hatta modelle birlikte gelen uyumlu bir çanta koleksiyonu bile var. S 680, 
dört tekerleğe birden güç sağlayan 621 hp, çift turbo V12’ye sahip olduğundan performans 
konusunda kendisinden beklenileni gerçekleştiriyor. Ön konsolda, tamamen dijital gösterge 

paneli ve orta konsolda da devasa boyutlu bir bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Ayrıca dış 
kısımda görünen renkler, otomobilin iç tasarımında da kendini gösteriyor. Pembe-altın renk 
ile metalik deniz mavisi karışımı kumaşla döşenen otomobil, beyaz renkli deri kumaşla da 

bütünleştiriliyor. 150 edisyonla sınırlı olan Mercedes-Maybach S-Serisi Haute Voiture,  
2023’ün başlarında satışa sunulacak.

Gerçekleşmesi beklenen      
Suudi Arabistan, Neom geliştirmesinin bir 
parçası olarak “dünyanın en büyük yüzen 
yapısı” olacak Oxagon liman ve lojistik 

merkezini inşa etme planlarını açıkladı. Neom 
gelişimi içindeki 10 bölgeden biri olacak 
Oxagon, Süveyş Kanalı’ndan geçen gemi 

taşımacılığından yararlanmak için Kızıldeniz’de 
bir liman kenti olacak. Şehir, Suudi Arabistan’ın 
ekonomisini çeşitlendirme ve petrole bağımlılığı 

en aza indirme Vision 2030 planının bir 
parçasını oluşturan, yenilenebilir enerjiyle 

çalışan bir bölge olan daha geniş Neom projesi 
için bir liman ve lojistik merkez görevi görecek. 
Yüzen şehir, küçük kanallarla birbirine bağlanan 
su dolu meydanlar etrafında düzenlenecek. Aynı 
zamanda bir kruvaziyer terminali ve oşinografik 
araştırma merkezi içerecek. Oxagon, tartışmalı 

Neom projesinde; Luca Dini Design and 
Architecture tarafından tasarlanan lüks bir ada 
ile Zaha Hadid Architects, UNStudio, Aedas, 

LAVA ve Bureau Proberts tarafından tasarlanan 
yapılar yer alacak. 
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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



Yastık kültürü  
İsveçli menşeli Magniberg, bir dizi renkte ve 
farklı grafiklerde yastık kılıflarından oluşan 
bir koleksiyon çıkardı. Magniberg kreatif 

direktörü Bengt Thornefors, modaya benzer 
şekilde, ev eşyalarının da kişiliklerimizin bir 

uzantısı olabileceğine ve çeşitli yönlerimizi ve 
kişisel tarzımızı temsil edebileceğine inanıyor. 

Bu da “Pillow Culture” olarak adlandırılan 
koleksiyonun, bir kişinin ilgi alanlarını 

temsil etme biçimine bir selam niteliğinde 
olabilmesini anlamlı kılıyor. Koleksiyon, 

parlak yeşillerden bembeyaz renklere uzanan 
15 parçadan oluşuyor. Bazı yastıklar, yazı 

ağırlıklı grafiklere sahipken diğerleri, sarmal 
bir yılan, bir timsah, bir çift ayakkabı ve 
bir çiçek şeklinde fotoğraf baskılarıyla 

tamamlandı. 62 €’dan başlayan fiyatlara sahip 
tasarımlar için daha detaylı bilgiye markanın 

web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. 

Sinematografik esintiler     
“Şehirden uzaklaştığınız ve dağları 

gördüğünüz bir Los Angeles ve Hollywood 
görüntüsü var, bu nedenle dağların palmiye 

ağaçlarıyla kontrastını görüyorsunuz. 
Yani sıcak ve soğuğu karıştırma fikri 

var.” Salvatore Ferragamo’nun kreatif 
direktör Maximilian Davis, Pre-Fall 2023 

koleksiyonunu bu şekilde tanımlıyor. 
Böylece 1923 yapımı The Covered Wagon 

filminden esinlenen American Western 
tasarım kodlarının da koleksiyondaki 

konumu anlaşılmış oluyor. Kot paltolar, 
pantolonlar ve gömlekler bu sinemasal 

zihniyeti ifade ediyor. Öte yandan Mark 
Rothko tablosunu andıran bir renk 

paleti ve Nancy Holt’un Sun Tunnels 
enstalasyonlarına saygı duruşunda bulunan 

geometrik motiflerle ek referanslar, 
koleksiyonun sadece sinema etkisinde 
olmadığını kanıtlıyor. Bir nevi sanatın 

farklı bakış açılarını derleyen Pre-Fall 2023 
koleksiyonunda aynı zamanda farklı kumaş 

türleri de ön planda. 
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POLTRONA FRAU ISTANBUL by BMS DESIGN CENTER

Chester Line sofa designed by Poltrona Frau Style & Design Centre
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Standart prosedür  
II. Elizabeth’in vefatının ardından, Charles’ın 
İngiliz tahtına onay vermesine ilişkin standart 

protokoller, kraliçenin ölümünden bu yana 
devam ediyor. Charles’ın taç giyme töreninin 

6 Mayıs 2023’te yapılması planlanırken, 
İngiltere mevcut banknotların yanında 

kullanılacak yeni banknotların yaratılmasıyla 
hükümdarı karşılamaya hazırlanıyor. İngiltere 

Merkez Bankası, Kral Charles’ın portresini 
içeren güncellenmiş banknotlara ilk bakışı 

paylaştı ve 1960’tan beri İngiltere’nin 
merkez banka banknotlarında sergilenecek 
ikinci hükümdar olarak Charles kendisini 

pekiştirdi. 5, 10, 20 ve 50 sterlinde yapılacak 
değişikliklerin 2024 yılının ortasına kadar 

gerçekleşmesi bekleniyor. Hatırlayacağınız 
üzere madeni paralar halihazırda dolaşımda. 

Yaratıcı çantalar             
Dior Lady Art projesiyle dünyanın dört bir 
yanından sanatçılar, Dior’un imzası haline 

gelen çantasını kendi işlerine paralel bir 
biçimde, kendi sanat dilleriyle yorumluyorlar. 

Bu sezon yedinci baskısı hayata geçen 
Dior Lady Art içinse Çin’den Amerika’ya, 

Katar’dan Mısır’a dünya çapında ün yapmış 11 
sanatçı çalışıyor: Ghada Amer, Brian Calvin, 
Sara Cwynar, Alex Gardner, Shara Hughes, 

Dorothy Iannone, Minjung Kim, Zhenya 
Machneva, Bouthayna Al Muftah, Françoise 
Pétrovitch ve Wang Yuyang. Dior ve dünya 
kültürleri arasında bir köprü kuran tasarımlar 
yenilikçi ruhu ve zanaatkarlığı vurguluyor. 
Hayal gücünün değişen bakış açılarındaki 

Lady Dior tasarımları aynı zamanda Türkiye 
butiklerinde de satışta. 



En büyük ilhamı birlikte çalıştığımız sanatçılardan aldık.

1987’den beri, tutkuyla... 
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İtalya, İspanya ve New York  
İtalyan markası Moroso’nun 70. yıl dönümü 

münasebetiyle Manhattan’da açtığı showroom 
Patricia Urquiola tarafından tasarlandı. 400 

metrekarelik alan, daha önce bir sanat galerisi 
tarafından kullanılan iki katlı bir yapıydı. İspanyol 
tasarımcı Urquiola, ölçeğine rağmen mobilyaları 

bir oturma odasında veya bir başka samimi ortamda 
görülebilecek daha küçük konfigürasyonlarda 

kurarak bir ev hissini çoğaltmaya çalıştı. İç mekan, 
renkli pembe kaplamalar, yeni ahşap zeminler 
ve köşeler yerine kavisli yüzeylerle yeniledi. 
Alandaki büyük sütunlar, hakim renk paletini 
tamamlayan parlak, el yapımı pişmiş toprak 

karolarla tamamlandı. Alanı daha küçük bölümlere 
ayırmaya yardımcı bitkilerle dolu oyuklar yaratıldı. 
Ayrıca showroom’da sergilenen açılış koleksiyonu, 
İsveç tasarım stüdyosu Front’tan Sofia Lagerkvist 
ve Anna Lindgren tarafından yosun kaplı kayalar 
gibi görünmesi amaçlanan bir kanepe ve Patricia 

Urquiola tarafından tasarlanan Pacific adlı bir dizi 
renkli mobilyayı içeriyor.

Sonsuzluk yaratımı      
Louis Vuitton ile Yayoi Kusama hatırlayacağınız üzere en son 2012’de birlikte çalışmıştı. 

Ancak bu ilişki hiçbir zaman bitmedi –on yıl sonra gelişip, devam eden ve uzayan sohbetlerle 
genişliyor. Kusama’nın imza nesneleri, motifleri ve sonsuzluk hayalleri, maison’u; çantalardan 

erkek giyimine, kadın giyim koleksiyonundan güneş gözlüklerine, kokulardan ayakkabı ve 
aksesuarlara değin tüm ürün kategorilerini ele geçiriyor. Buna karşılık Louis Vuitton’un kendi 
simgesel parçalarının bazılarında, onları eşit derecede kendilerinin ve Kusama’nın dönüştürücü 
dünyasının birer parçası haline getiren bir evrim var. Kusama’nın fırça darbeli noktaları Louis 

Vuitton monogramı ile eğlenceli bir şekilde buluşuyor. Sert kenarlı valizler ve maison’un 
kadınlar ve erkekler için tasarladığı geniş yelpazeli yumuşak Monogram kanvas çantaları, 

botlar, erkek hazır giyimden noktalı monogram kuş tüyü ceket ve kargo pantolonlara değin bu 
eğlenceli buluşma gözler önüne seriliyor. 



Bugatti Chiron Profilée ve Paris birlikteliği              
RM Sotheby’s, Bugatti Chiron Profilée’nin 1 Şubat 2023’te Paris’teki müzayedede satışa 

sunulacağını ve gelirin bir kısmının hayır kurumlarına bağışlanacağını duyurdu. Arkada geniş 
bir sabit kuyrukla tasarlanan modeldeki kuyruk -236 mph’lik en yüksek hızında bile stabilite ve 
kontrol sağlamak amacıyla- yüksek sıcaklık karbon kanadındaki iki iç tünel kullanılarak motor 
bölmesinden sıcak havayı çekmek için negatif basınç kullanıyor. Bir diğer taraftan radyatörlere 

daha fazla soğuk havanın akmasına yardımcı olmak için genişletildiği gibi Bugatti at nalı 
ızgarası daha geniş hava girişleriyle tamamlanıyor. “Argent Atlantique” rengiyle anılan model 

bu tonda üretilen ilk Bugatti Chiron aynı zamanda. Modelin alt kısmı da açık karbon fiberle 
kaplandı ve mevcut Bugatti rengi “Bleu Royal Carbon” ile renklendirildi. İç mekanın, deri, 

karbon ve katı alüminyum gibi çeşitli malzemeleri barındırması modeli iç kısımda dokuma deri 
kaplamaya sahip ilk Chiron yapıyor. 

Ritim duygusunda    
Şimdilerde bir yere giderken kulaklıklarımızdan 

dinlediğimiz müzik janrlarının aslında alt 
metninde yatan anlamları daha derinlemesine 

incelemek gerekiyor. Öyle ki müziğin toplumun 
bir yansıması olarak düşündüğümüzde funk ve 
soul türünün yerini ayrı tutabiliriz. Funk & Soul 

Covers. 40th Ed. da tam bu noktada sosyal vicdan 
ve sokak portrelerini fantastik çizgi romanla 

buluşuyor. Kültürel bağlam, tasarım analizi ve 
sektörün önemli figürleriyle yapılan röportajlarla 
tamamlanan koleksiyon, siyahi müziğinin altın 

çağından 500’den fazla efsanevi plak kapağını bir 
araya getiriyor. Hem klasik hem de nadir kapakları 

bir araya getiren koleksiyon, her sanat eserinin 
yalnızca bir alıcının ilgisini değil, bütün bir müzikal 

havayı yakalama yeteneğini kutluyor. Marvin 
Gaye, James Brown, Curtis Mayfield, Michael 

Jackson ve Prince gibileri benzersiz ve unutulmaz 
sesleriyle dünyayı değiştirirken hayranların ele 

geçirmek için koşturduğu parlak, cesur, tuhaf ve 
inanılmaz derecede güzel tasarımları keşfedin.
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Özer Kabaş Robert Kolej oyuncularıyla, takribî 1965-1966 
Salt Araştırma, Özer Kabaş Arşivi

E-yayın seçkisinde yenilik 
Salt, sanatçı, yazar ve eğitimci Özer Kabaş 
(1934-1998) üzerine yürüttüğü araştırmanın 
ilk ürünü olan e-yayın ile Kabaş’ın yazılarını 
bir araya getirdi. 

Garanti BBVA’nın kurucusu ve daimi 
destekçisi olduğu Salt, 1950’lerden 
günümüze Türkiye’de sanat odaklı 
araştırmaları kapsamında “Sentez ve Montaj: 
Özer Kabaş Yazıları” başlıklı e-yayını 
çevrimiçi erişime sunuyor. Özer Kabaş’ın 
mesleki yaşamı boyunca kaleme aldığı 
yazıları bir araya getiren yayında, kendisiyle 
yapılan söyleşi ve toplantı dökümleri ile 
Vasıf Kortun’un, Kabaş’ın yazılarına dair bir 
metni de yer alıyor. “

Salt’ın 2021 sonbaharında Özer Kabaş 
üzerine başlattığı arşiv ve araştırma sürecinin 
ilk çıktısı olan Sentez ve Montaj, adını 

SALT 14

sanatçının 1969’da yazdığı Türk Resminde 
Montaj makalesinden alıyor. Kabaş’ın 
1966’dan 1997’ye sanat tarihi ve eğitimi 
üzerine yazdığı yazılar sanat, tasarım ve 
sinemadan insan, çevre ve siyaset ilişkilerine 
uzanan çok yönlü bir literatür sunuyor; 
pratiğini ve düşüncelerini kendisinden 
öğrenme olanağı sağlıyor. Vasıf Kortun’un 
bu yayın için kaleme aldığı “Yale’den 
Gelen Adam: Özer Kabaş Yazıları”, Kabaş’ı 
daha az bilinen eğitimci ve sanat düşünürü 
yönleriyle ele alıyor. Kabaş ve Sezer Tansuğ, 
Ömer Uluç, Yılmaz Zenger’in katılımıyla 
gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısı, 
sinema ile resim ilişkisini irdeliyor. 
Sanatçının vefatından kısa bir süre sonra 
Zeynep Rona tarafından Ayşe ve Ercümend 
Kalmık Vakfı’nda düzenlenen Özer Kabaş’ın 
Bıraktığı İzler toplantısının dökümünde ise 



Kabaş, yakınları Oya Başak, Jale Erzen, 
Cevat Çapan, İclal Erentürk, Süleyman 
Saim Tekcan, Engin Cezzar, Mete Yalçın, 
Ali Teoman Germaner ve Gülriz Sururi’nin 
anıları üzerinden anlatılıyor. 

Kabaş’ın arşivindeki zanaat, tasarım ve 
sinema konulu kaynaklar, temel tasarım 
eğitimi üzerine notları, çalışmaları ve tezleri, 
kendisi üzerine incelenmeyi bekleyen pek 
çok olası konuyu barındırıyor. Dijitalleştirme 
ve kataloglama çalışmaları devam eden arşiv; 
sanatçının işlerine, eğitimine ve akademik 
çalışmalarına, öğretim üyeliği boyunca 
Robert Kolej ve İstanbul Devlet Güzel 
Sanatlar Akademisi’ndeki tecrübelerine ışık 
tutan fotoğraf, dia, belge ve efemera gibi 
malzemeleri içeriyor. 2023’ün ilk aylarında 
çevrim içi erişime açılacak koleksiyon Salt 

SALT 15

Araştırma’da Ahmet Öktem, Altan Gürman 
(Arter iş birliğinde), Cengiz Çekil, Gülsün 
Karamustafa, Hüseyin Bahri Alptekin, İsmail 
Saray, Mustafa Altıntaş, Nur Koçak, Serhat 
Kiraz, Tomur Atagök ve Yusuf Taktak’ın 
da aralarında bulunduğu sanatçı arşivlerine 
katılacak. Türkiye sanat ortamının bir 
dönemine kapsamlı ve bütüncül bir bakış 
sunan bu kaynakların yanı sıra Kabaş’ın 
yakınlarıyla gerçekleştirilen görüşmeler ile 
araştırma genişletilecek. 

Özer Kabaş’ın sanatın farklı disiplinlerine 
ilgisi, sanat eğitimine yaklaşımını ve 
katkılarını aktarmayı amaçlayan araştırma 
kapsamında https://saltonline.org/tr/books’da 
PDF ve EPUB formatlarında sunulan Sentez 
ve Montaj, 2023 yılı başında basılı kitap 
olarak da yayımlanacak.

Sentez ve Montaj: Özer Kabaş Yazıları,  
İstanbul: Salt/Garanti Kültür A.Ş., 2022 (kapak)

Özer Kabaş (sağdan ikinci) öğrencileriyle,  
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, 
tahminî 1970’ler 
Salt Araştırma, Özer Kabaş Arşivi
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Yazı Mert Tüfekçioğlu 

Yılın ilk ayında, 2023’ün belirlenen rengi, bir 
önceki senenin kelimesinin gerçekliğinde sanatın 

ve teknolojinin heyecan verici gelişmelerinde 
gündem maddeleri …

Yılın kelimesi olarak ‘gaslighting’ 
Amerika’nın en köklü sözlük yayıncısı 
Merriam-Webster, yılın kelimesini 
‘gaslighting’ seçti. Kelime anlamı; 
kişinin kendi çıkarları için karşısındakine 
‘psikolojik manipülasyon’ uygulaması 
sonucunda karşıdaki kişinin kendinden 
şüphe etmesini barındırıyor. Patrick 
Hamilton’ın Kraliçe Victoria döneminde 

geçen bir oyununda baş karakterin, 
evlerindeki gaz lambasının kısıldığını iddia 
eden karısının delirmeye başladığına ikna 
etmesini konu alıyor ve kelimenin kökeni 
de bu oyundan geliyor. İdealleştirme, 
değersizleştirme ve gözden çıkarma 
aşamalarına sahip olan ‘gaslighting’, 2022 
yılında en çok aranan kelimeler 
arasında yerini aldı. 
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Dengenin rengi,  
Viva Magenta 
Renklerin evrensel parmak izi 
olarak tanımlanan ve tasarımcılar 
tarafından kabul gören Pantone, 
2023’ün rengini belirledi. Sıcak 
ve soğuğu dengeleyen incelikli bir 
kızıl ton olarak betimlenen Viva 
Magenta, alışılmadık bir zaman 
için alışılmadık bir renk olarak 
tanımlandı. Markadan Leatrice 
Eiseman, teknoloji çağındaki 
doğadan ve gerçek olandan ilham 
alınarak oluşturulduğunu belirterek 
rengin cesur, espri dolu ve her şeyi 
kapsayan bir ton olduğunu ifade etti. 
2023 İlkbahar / Yaz Haute Couture 
moda haftasında ise markaların ilk 
Viva Magenta renkli koleksiyonları 
podyumda kendini gösterdi. 
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Bienalde ilkler odakta  
2024 yılındaki 60. Venedik 
Bienali’nin küratörlüğünü Brezilyalı 
Adriano Pedrosa gerçekleştirecek 
ve böylece bienali yöneten ilk 
Latin Amerikalı küratör olacak. 
Museu de Arte São Paulo’da 
sanat direktörü olarak görev alan 
Pedrosa, 2011 yılında düzenlenen 
12. Uluslararası İstanbul Bienali’nin 
de küratörlüğünü yapmıştı. Bienalin 
ev sahipliğini yapacak Pedrosa için 
Venedik Bienali Başkanı Roberto 
Cicutto, sergilerini çağdaşa açık bir 
vizyonla tasarladığının altını çizdi. 
Küratörün isminin açıklanmasının 
hemen ardından, bienalin gösterim 
tarihi de belli oldu: 20 Nisan–24 
Kasım 2024. 

20 Nisan–24 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşecek olan 60. Venedik Bienali’nin küratörlüğünü  
Brezilyalı Adriano Pedrosa üstlenecek.
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7. sanatta yeni teknoloji çağı
İlk filminden tam 13 yıl sonra ikinci 
filmiyle geri dönen Avatar 2: Suyun Yolu, 
sinema teknolojisi için yeni bir kapıyı 
araladı. İlk filminde 3D hareket yakalama 
teknolojisini başarılı şekilde kullanan James 
Cameron, ardından gelen filmlerdeki 3D 
teknolojilerinin de öncüsü olarak kabul 
edilmişti. Yeni filmi için ‘su altı hareket 
yakalama’ teknolojisini geliştiren Cameron, 
suyun altına ve üstüne yerleştirdiği kameralar 
ile yapay zeka algoritmasını birleştirerek 
tek bir sanal görüntü sunuyor. Yaklaşık 450 
milyon dolara mal olan ve 2 milyar dolar 
hasılatı hedefleyen film, ilk gününde 180 
milyon dolar hasılata erişti.

Vatikan’dan tarihi iade  
Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, 
Atina’daki Akropolis’te yer alan Partenon 
tapınağına ait 3 parça eserin iadesini 
gerçekleştirecek. Vatikan Müzesi’nden 
taşınacak eserlerle ilgili Papa, bu kararı 
‘ekümenik yolda ilerleme arzusunun 
somut bir göstergesi’ olarak tanımladı. 
Partenon’dan gelen bir at başı ile iki insan 
heykelinin kalıntıları, 19. yüzyılda Vatikan 
koleksiyonuna dahil edilmişti. Benzer bir 
şekilde Papa Francesco, İstanbul Fener 
Rum Patriği Bartholomeos’a Aziz Peter’in 
kemik kalıntılarını hediye ederek bu kararı 
‘kiliselerin yakınlaşma yolculuğu’ olarak 
nitelendirmişti.

Avatar 2: Suyun Yolu, ilk gününde 180 
milyon dolar hasılata erişti.

Dünyanın en büyük kültürel abidelerinden biri olarak 
Partenon, Antik Yunan’ın ve Atina demokrasisinin 

sembolüdür.



Say No More, 2021, tuval üzerine yağlı boya, 110x90 cm, Courtesy of Cob Gallery.
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Renklerin kullanımı ve teknik üzerinden 
değerlendirdiğimizde eserleriniz ilk bakışta 
soyut gözükse de aslında çalışmalarda 
avcılık ve geçit törenleri gibi geleneksel 
temaların varlığı söz konusu. Sizin için 
modern ve geleneksel arasındaki fark 
nedir?  
Aslında ifade etmek istediğim, şu an 
hayattayım, yaşıyorum ve yaptığımız her 
şey ‘şimdi’de; bu çok fazla geriye bakmayı 
ve geçmişe atıfta bulunmayı gerektirse bile. 
Sanat ve özellikle resimde genellikle daha 
önce olanlarla bir bağlantı var. Sanırım 
yaptığım şey tüm bunları alt üst etmekle 
ilgili. Geçmiş orada, şimdi ve her şey yolunda 
gittiğinde, gelecek resimlerin de bir anlığına 
görünmesi gibi geliyor. 

İki kavramı tuval üzerinde birleştirme fikri 
nereden geldi? 
Uzun zamandır kolaj yapıyorum. Bir araya 
getirme düşüncesi de sanırım orijinal olarak 
kaynak materyal aramaktan çıktı. Bir sürü 
tabloya bakar, sonra post internet stüdyosuna 
girer ve bu tür arayışlara devam ederdim. 
Üzerinde çalışılacakları kurtarmak ve 
sanırım orada olduğunu bildiğim ama nasıl 
bulacağımdan emin olmadığım bu görüntüleri 

de arıyorum. Sonunda da tüm bulgularla 
kendimden parçaları bir araya getirdim. 

Denge, kişisel ve bir sanatçı olarak sizin 
için ne ifade ediyor? 
Dürüst olmak gerekirse bana göre denge, 
insanların herhangi bir şeyden paçayı 
sıyırmak için kullandıkları gerçekten tembel 
bir kelime. Belirsiz soyut bir terim. Herkes, 
sadece “doğru dengeyi bulmalıyız” diyerek 
herhangi bir görüşmenin üstesinden gelebilir; 
bir şeyin nasıl çalıştırılacağının zor kısmını 
çözmeden başını sallar ve kabul eder.

Yaratıcılığınızı en çok ne besliyor yahut 
tam tersi sizce en çok ne köreltiyor?
Aslına bakarsanız tam olarak emin değilim. 
Ne kadar çok çalışırsam o kadar çok ilham 
alıyorum, fikirlerin kendiliğinden kıvılcımlar 
saçtığını düşünüyorum. Bazen ailemle 
birlikte uzaklardaysam veya herhangi bir 
nedenle resim yapmaya bir hafta kadar ara 
vermişsem, aslında çalışmadan daha uzun 
süre dayanabilirmişim gibi hissediyorum. 
Ama yeniden tanıdık ve bilindik bölgeme 
girer girmez eser, renk kombinasyonları ve 
farklı çizgileri, noktaları, işaretleri, desenleri 
ve dokuları düşünmemekte zorlanıyorum. 

Tomo Campbell

Çeşitli materyallerden etkilenerek 
kompozisyonlarını yaratan Tomo 

Campbell’ın çalışmaları, geleneklerin 
devinim halinde değiştirildiği, genişlettiği 

ve hatta bir noktada ayrıştırdığı  
anlamlarda buluşuyor.

Röportaj Aylin Kumdagezer



Kompozisyonlarınızın yaratıcı sürecinde 
takip ettiğiniz bir rutin var mı? 
Bunu daha önce gerçekten düşünmemiştim, 
ama sanırım bir dizi işte rahat olduğumda 
kendime çelme takmak için doğuştan gelen 
bir isteğim var. İşleri yeniden zorlaştırmak 
ve farklı bir şey denemek. En iyi iş, konfor 
alanınızın hemen dışında gelir. Kendini 
tanımadığın kadar uzakta değil ve kendini 
işe adadığın kadar içinde değil. “Bu sadece 
doğru dengeyi bulmakla ilgili!”

Eserinizin tamamlandığını nasıl 
anlıyorsunuz? 
Yavaşlamaya başlıyorum ve eserin içinde 
çalışacak daha az yer buluyorum ve sonunda 
onu burada bırakırsam tatmin olacağımı 
veya daha fazla bir şey eklemenin yüzeysel 
ve anlamsız olacağını düşünüyorum. 
Muhtemelen çoğu sanatçıya bu sorulmuştur 
ve açıkçası henüz harika bir yanıtla 
karşılaşmadım.
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2021, Tomo Campbell. Courtesy of Cob Gallery.

Stüdyo ambiyansının çalışmalarda az ya 
da çok etkisi olduğunu düşünüyorum. 
Siz bu düşünceme katılır mısınız? 
Ortam, benim için gerçekten önemli. 
On yılda, belki altı farklı stüdyom oldu. 
Daha fazla alan veya daha iyi bir konum 
arzusunda olmak, kendi başıma veya 
benzer düşünen insanlarla birlikte olmak. 
Şimdi bu röportajı gerçekleştirirken, 
evimin yanındaki eski ahırdan kendi 
“daimi” stüdyomu kuruyorum. Bu süre 
zarfında da soğuk bir ek binada çalışmak 
zorunda kalıyorum ve stüdyonun hazır hale 
gelmesini beklerken en ilham verici bir 
bina değil bu.

Eserlerinize isim verirken dikkat 
ettiğiniz bir nokta var mı? 
Benim için en iyi isimler zahmetsizce 
gerçekleşenlerdir. Çoğu zaman bir söz, 
deyiş veya aldığım bir mesaj... Bir resmin 
ismi bağlamında bakıldığında çoğu küçük 



Ok, Ok, 2018, Tomo Campbell, 140x160 cm, tuval üzerine yağlı boya. Courtesy of Cob Gallery.



cümle, başlangıçta söylendiklerinden daha 
fazla anlam taşıyor gibi görünebilir. Sanırım 
her zaman gördüğüm tüm gösterişli, kibirli 
ve anlamsız başlıklara bir yanıt, bu eseri 
kesinlikle kendi kendini kanıtlayabilecek 
bir eser olarak görmeme neden olmuyor. 
Bu arada çalışmaları “untitled” olarak 
bırakmaktan nefret ediyorum. 

İlk çalışmadaki Tomo Campbell ile son 
çalışmadaki Tomo Campbell arasında 
nasıl bir fark veya benzerlik var?
Yaklaşık 24 yaşından itibaren, 
çalışmalarımda oldukça net bir gelişim 
var. Ondan önce ise uygulayabileceğim, 
boya ve görüntü ile çalışabileceğim tüm 
farklı yolları denemek için çırpınıyordum. 
Bugünlerde kendi görsel dilimi bulduğumu 
düşünüyorum, değişmeyecek demiyorum 
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ama başarmak istediğim şeye daha yakın 
hissediyorum.

Şimdilerde geçmiş yüzyıldaki sanat 
eserlerini hayranlıkla inceliyoruz. Sizce 
içerisinde bulunduğumuz modern çağa 
birkaç 100 yıl sonra nasıl bakacaklar? 
Yaşadığınız yaşa bakmak çok zor. 
Mimariyi düşündüğümüzde olduğu gibi 
Londra’da Georgian binalar, Victorian 
binalar veya Edwardian binalar var. Ama 
o zamanlar sadece binalardı. Neyin kalıcı, 
neyin unutulacağını bilmek çok zor.

En son okuduğunuz kitap ve izlediğiniz 
film nedir? 
Şu anda Francis Bacon ve çalışmalarını 
Moskova’da gösterme girişimi hakkında 
bir kitap okuyorum. Dürüst olmak 
gerekirse son filmi hatırlayamıyorum, 
muhtemelen çocuklarımla ilgili bir şeydi.

Seyahat listenizin ilk üçünde hangi ülke 
ya da şehirler var?  
Pandeminin hemen sonunda Hong 
Kong’da bir sergim vardı ve karantina 
süreleri nedeniyle gidemedim ve gelecek 
yıl Bangkok’ta, gitmeyi umduğum bir 
seçkim var. Asya’ya hiç gitmedim, bu 
yüzden Seul, Bangkok, Tokyo vb. yerleri 
ziyaret etmeyi çok isterim.

Vahşi bir hayvanın evcilleşebileceği 
bir senaryoda hangi hayvanla bir evi 
paylaşmak isterdiniz? 
Neden bilmiyorum ama aklıma ilk gelen 
orangutan oldu. 

2023 için planlarınız neler?
Londra, Amerika ve Asya’da hazırlanmam 
gereken birkaç sanat fuarı ve sergim var.

2022 yılını bir renkle tanımlamanızı 
istersek hangi rengi seçerdiniz? 
Herhangi bir nedeni olmadan, zeytin yeşili. 2021, Tomo Campbell. Courtesy of Cob Gallery.



The Dutch Dash, 2021, tuval üzerine yağlı boya, 160x130 cm, Courtesy of Cob Gallery.



5. seviye

Henüz dünyanın geçiş döneminde olduğu 
teknolojinin bir sonraki adımı 5G terimini 
sıklıkla duyuyoruz. Avantaj ve dezavantajla 

5G’nin getirilerinin neler olduğunu 
irdeliyoruz. 
Yazı Can Mutlu 
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Teknolojinin bu denli gelişmesi 
beraberinde bir dizi yeniliğin de 
hayatımıza entegre olmasına zemin 

hazırlıyor. Kelime haznemize dahil olan 
terminolojilerle birlikte, bir sonraki yeniliğin 
ne olabileceği konusunda da yaratıcılığımızı 
geliştiriyoruz. Zira bir zamanlar sadece bilim 
kurgu filmlerinde gördüğümüz birçok cihaz 
şu an hayatımızın odağında. Şimdilerde 

izlediğimiz filmlerin geleceğe yönelik 
alıştırmalardan bir derleme olduğu teorisi bir 
yana, değişen kullanım alanlarıyla teknolojik 
nesneleri daha detaylı incelemek gerekiyor. 

Mahallede tek bir sabit hattın olduğu 
dönemlerden çağrı cihazlarına uzanan ve 
daha sonra yaygın hale gelen telefonlar... 
Tasarımlarıyla daha rahat taşınılabilir 
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olmaları, siyah beyaz ekranlardan renkliye 
geçişleri ve tabii ki en son noktada da 
internet erişimiyle buluşmaları. En basit 
haliyle Snake oynadığımız ya da tuşlara 
basarak melodi yaratmaya çalıştığımız 
zamanları düşünsek bile telefon 
kullanımlarının ne denli geniş bir seviyeye 
eriştiğini idrak edebiliriz. Öyle ki akıllı 
telefonlar modern çağda öyle bir noktaya 
geldi ki neredeyse bilgisayarlara bile ihtiyaç 
duymamaya başlayacağız. Ev telefonundan 
internete bağlanmaya çalıştığımız ve bu 
süre zarfında meşgul çalan telefonlar artık 
öyle geri de kaldı ki telefonlarımızdan 
internete girememe durumuna bile tahammül 
edemiyoruz. Zira artık telefon tanımı 
internet üzerinden iletişim kurmak anlamına 
geliyor. Telefon ekranınızın sol ya da sağ 
köşesinde konumlanan 4G’nin elbette 
internet yapısı olduğunu biliyoruz. Ancak 
gelişimin her daim bir üstünü kovalayan 
modern insan, son zamanlarda 5. seviyenin 
tırmanışında. 3G, 4G ve 5G rakamlar 
yapılardaki altyapıları temsil ediyor. Son 
seviye üzerinden konuşacak olursak 5G 
altyapısının 5 kere revize edildiğini ve son 
teknolojiye göre yapılandırıldığını en basit 
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haliyle anlayabiliriz. Yüksek rakamlardaki 
altyapıların en büyük avantajı kuşkusuz 
hız alanı. Kullanılan ağlardan daha yüksek 
performans sergileyen 5G’nin aynı zamanda 
bir diğer özelliği de ağ gecikmelerindeki 
süresi. Öyle ki iki cihazın birbirine iletim 
sürelerini 4G ve 5G kıyaslamasıyla 
incelediğimizde, 5G ortalama 60-120 oranla 
daha düşük geçme süresi sunuyor. 5G, 
4G’den daha az güç harcıyor zira hücresel 
telsizler kullanılmadığında hızla düşük 
enerjili kullanıma geçebiliyor. Bu da pil 
ömrünü uzatarak cihazın daha uzun zamanlar 
kullanılmasına zemin hazırlıyor. 

5G’nin avantajlarıyla birçok teknolojik 
hizmetin de iyileştirilmesi gerçekleşti 
-ki bunların başında VR gibi sanal 

gerçeklik hizmetleri var. Öte yandan 
indirme hızındaki etkisinden bahsetme 
gereği duymuyoruz. Bir diğer taraftan hem 
sektör hem de tüketici bazlı teknoloji tabanlı 
büyümenin ilerlemesini de sağlayacak 5G. 
Her ne kadar birçok Iot (Internet of Things) 
cihazı halihazırda kullanıyor olsak da 5G 
ile çalışan cihazlar daha az ayarlamayla 
etkin ve bağlı kalabiliyor. Bu da uzak, 
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uygun olmayan ve ulaşılması zor alanlarda 
yeni kablosuz kullanımların elde edileceği 
anlamına geliyor. Bir de 5G desteği şehirlere 
daha iyi altyapı denetimi sağlama açısından 
bir hayli önemli. Üretim süreçlerinde akıllı 
otomasyonlar için de kullanılabilecek. 

Düşük, orta ve yüksek olmak üzere üç 
farklı frekansa sahip 5G teknolojisi çeşitli 
kullanımlara göre tercih ediliyor. 1GHz 
frekansı olarak da bilinen ve maksimum 
hızı 100Mbps olan düşük bant frekansı, 
büyük kapsama alanına ve iyi bir duvar 
penetrasyonuna sahip. Düşük bant hızından 
daha hızlı olduğu gibi daha az gecikme 
süresine sahip orta bantta frekansla 
1Gbps kadar hızlar görülmesi mümkün. 
Ve son olarak 5G için en ideal ve yüksek 
performans sağlayan yüksek bant frekansı. 
Diğer frekanslara göre gecikme hızının bir 
hayli düşük olduğu bu frekans 19Gbps hız 
sunabiliyor.

Avantajlarının yanı sıra 5G’nin 
dezavantajları olduğu da bir gerçek. 
Öyle ki 5G kurulumu ve dağıtımı 

tahmin edilen kadar kolay değil. Şu anki 
mevcut ağlarla aynı alanı kaplamak için 
5G’nin daha fazla vericiye ihtiyacı var. 
Üstünde durulan en büyük nokta ise 
siber güvenlik. 5G merkezi olmayan bir 
güvenlik ağına sahip. Bir diğer deyişle, 
5G öncesi ağlarda daha az donanım trafiği 
teması noktası var. 5G’nin yazılım tabanlı 
dinamik sistemlerinde çok daha fazla trafik 
yönlendirmesi olduğundan dolayı bütün 
noktaların denetimden geçmesi gerekiyor. 
Güvenliğin ancak bu şekilde sağlanabileceği 
öngörülüyor. Ayrıca geliştirilmiş 5G siber 
güvenliğe de zarar verebilir; eklenen hız ve 
hacim olası tehditleri engelleme konusunda 
inşaları yeni yöntemler bulmaya itecek gibi 
gözüküyor. 

Global olarak 5G’ye odaklandığımızda 
karşımıza VIAVI Solutions’ın 2021 yılında 

yayınladığı raporu görüyoruz. 2021’de 
dünya genelinde 5G’ye erişimi olan 
şehir sayısı 1.662’ye ulaştı ve 2022’ye 
göre % 20’den fazla artış gösterdi. Peki, 
5G kapsamında olan ülkeler hangileri? 
Güney Kore 2018 yılında 5G’ye geçen ilk 
ülkelerden biri. 2020’nin son çeyreğinde 
ülkede 5G abonelikleri 9 milyonun üzerine 
çıkarken 2025 yılına kadar 40 milyona 
ulaşması bekleniyor. Elbette Çin de bu 
denklemdeki yerini alıyor. Ülkede 961.000 
5G baz istasyonu ve 365 5G terminal 
bağlantısı kuruldu. Amerika’dan ise Ericsson 
bizleri aydınlattı; firmanın raporuna göre 
2026 yılına kadar yaklaşık 195 milyon 
5G abonesinin olması bekleniyor ve 5G 
teknolojisinin 2029 yılına kadar toplam 
ABD mobil pazarının %71,5’ini kapsayacağı 
düşünülüyor. Son olarak Hücresel 
Telekomünikasyon Endüstrisi Derneği 
(CTIA), 275 milyar dolar yatırımıyla 
5G’de beklenilen hızlı büyümenin ABD 
ekonomisinde 500 milyar dolarlık büyüme 
sağlayacağını tahmin ediyor. İngiltere’de 
ise hedef, 2028 yılına kadar tüm ülkeye 
5G teknolojisini ulaştırmak. İtalya Milano, 
Torino ve Floransa’da 5G hizmetlerini 
başlattı. Dünyada 5G’yi tanıtan ilk ülke 
Finlandiya’nın ardından Türkiye’ye de 
değinmeli. Türkiye’nin hedefinde, 2023 
yılında tüm ülkede 5G’nin yayılması için 
önemli adımlar atılması yer alıyor.   

GÜNDEM
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Küçük bir kasabayı ya da metropolü özel 
kılan etmenler sizce neler?
Küçük büyük ayırt etmeden bütün yerleşim 
yerlerinde belirleyici olan bence insandır. 
İnsanların birbirleri ve coğrafyalarıyla 
kurdukları kendine has ilişkilerin sonuçları, 
yaşadıkları yeri diğerlerinden farklı kılar. 
Metropollerdeki kültürel çeşitlilik, doğal 
olarak metropol yaşamına da çeşitlilik 
kazandırıyor. Küçük kasabalar bu anlamda 
daha içe dönük ve benzer özellikler 
gösterebiliyor. Güzel olan da mekan sabit 
değer olarak kalsa bile insanın yarattığı bu 
kültürel çeşitlilik ve olasılıklar dünyası.  

Aynı soruyu Türkiye özelinde 
sorduğumuzda farklı bir cevapla 
karşılaşır mıyız?
Türkiye özelinde bakınca da farklı bir cevap 
çıkmıyor karşımıza ama İstanbul kendi 
özelinde bir megakent olarak hiçbirine 
uymuyor. Yerli ve yabancı insan dokusuyla 
tek başına olağanüstü bir kültürel zenginlik 
sunuyor. Kimi zaman küçük bir kasaba 

gibi sakin, kimi zaman da bir metropol 
kadar şaşırtıcı. Her şeyi ve hepsini içinde 
barındırıyor ve bu haliyle bütün tanımların 
dışında kalıyor. 

Duyusal yürüyüşü neden bir araştırma 
yöntemi olarak tercih ettiniz?
Önceki sorunuzu cevaplarken insan ve 
mekan arasındaki ilişkiler yumağına dikkat 
çekmiştim. Bu yumağı çözebilmek ve 
ilişkisellikleri anlayabilmek adına en iyi 
yöntem yürümek. Yürümek başlı başına bir 
çözümleme ve hissetme aracı. Her adımda 
araştırma alanıyla daha da derinleşen bir 
ilişki kurabiliyorsunuz. Ben bu amaçla 
araştırmam için sadece Kapalıçarşı ve 
çeperlerinde 300 kilometre yürüdüm. 
Yürüdükçe, yürüme eylemi bir yönteme 
dönüştü. Duyusal kısmı ise yürüyüşe 
bir alt başlık. Yürüyüşte odaklandığım 
içerikler zamanla ayıklanmaya ve duyusal 
veriler daha da görünür olmaya başladı. 
Kapalıçarşı’yı başka türlü hissetme şansım 
olamazdı.

Röportaj Aylin Kumdagezer

Ümit Hamlacıbaşı

Bugün hepimiz yürüme eylemini en basit 
haliyle gerçekleştiriyoruz ancak antropolog 

ve yazar Dr. Ümit Hamlacıbaşı “duyusal 
yürüyüş” kavramında insan ve mekan 

arasındaki ilişkiler yumağına dikkat çekiyor. 
Bu yumağı çözebilmek ve ilişkisellikleri 

anlayabilmek için de en iyi yöntemin elbette 
yürümek olduğunu savunuyor. 
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Bu noktada Kapalıçarşı’nın önemi nedir? 
Araştırmama başlarken kendime 
‘‘Kapalıçarşı mı İstanbul’u, İstanbul 
mu Kapalıçarşı’yı yaratıyor?’’ sorusunu 
sormuştum. Aslında ikisinin de temeli deniz 
hayatıyla kurdukları ilişki. Bugün İstanbul’u 
da Kapalıçarşı’yı da Antik Efes şehri gibi bir 
müze şehir olarak gezmiyorsak, bunun sebebi 
İstanbul’un ve dolayısıyla Kapalıçarşı’nın 
denizle kurduğu ilişkinin sürmesidir. Bu 
ilişki, İstanbul’da binlerce yıldır kesintisiz 
sürüyor. Bu haliyle, İstanbul ve Kapalıçarşı 
dünya üzerinde biricik bir konuma sahip.

Aynı zamanda küçük gruplarla beş 
altı saate varan duyusal yürüyüşler 
gerçekleştiriyorsunuz. Duyusal 
yürüyüşlerle ilgi bize neler söylemek 
isterseniz? Nasıl tanımlayabiliriz duyusal 
yürüyüşleri?
Duyularımız ve onlara yüklediğimiz 
anlamlar zaman içinde ve kültürel olarak 
şekilleniyor. Duyulara odaklanan yürüyüşler 
anlam dünyamızı yeniden şekillendiriyor. 
Önce başka biri gibi yürüyerek mekana 
yabancılaşıyoruz, sonra daha da derin 
bir şekilde yakınlaşıyoruz. Bunun için 
yürüyüşte zamanla kurduğumuz ilişkiyi de 
gözden geçiriyoruz. Bir anlamda yürüyerek 
duyusal saatlerimizi yeniden kuruyoruz. 

Kolumuzda taşıdığımız saatten ve onun 
gösterdiği tarihsel zamandan kopuyoruz. 
Duyusal zamanla tanışıyoruz. Bu zamanı 
ancak okuduğunuz bir romandaki zaman 
algısıyla karşılaştırabilirsiniz. Bu anlamda 
her yürüyüşçü, kendi duyusal zamanıyla 
o mekana dair kendi romanını yazıyor. 
Bu nedenle duyusal yürüyüşleri katılımcı 
hissetme olarak tarif ediyorum.

Bu yürüyüşleri küçük bir komün 
gözlemcisi olarak sosyolojik açıdan nasıl 
yorumluyorsunuz?
Sosyal bir yapıyı gözlemlemek için birkaç 
hızdan bahsedebiliriz. Örneğin, otomobil 
hızıyla bir yerde gezerseniz ancak çok büyük 
yapıları ve tabelaları seçebilirsiniz. Bisiklet 
hızıyla gezerseniz daha küçük binaları, 
parkları, farklı yapıdaki yolları görebilirsiniz. 
Ancak yürümek orada yaşayan insanları da 
içine katarak, giderek daha da mikro düzeyde 
bir ilişkiye olanak tanır. Kokular, sesler, 
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renkler; neyi gözlemlemek istediğiniz elbette 
önemli. Ancak insana dair şeyleri görmek 
istiyorsanız, yürümekten başka çareniz 
olmadığını düşünüyorum. Her birimizin 
duyusal anlam dünyası da bunun ayrılmaz bir 
parçası. Hem araştırmacı hem de araştırılan 
olarak o alanın ayrılmaz birer parçasıyız.

Söz Kapalıçarşı’dan açılmışken, usta 
çırak ilişkisine değinmemek olmaz. Sizce 
moderniteyle birlikte bu yetişme ve 
yetiştirme tarzı zarar görüyor mu?
Kapalıçarşı daima dönüşmüş, dönüşüyor; 
modern zamanlar da üzerinde derin izler 
bırakıyor. Usta çırak ilişkisini, karşılıklı 
güvene ve emeğe dayalı bir kültürel eğitim 
modeli olarak görüyorum. Bu ilişkiye en 
çok etki eden zorunlu eğitimin ilkokuldan 
12 yıla çıkarılmış olması olmuş. Tam 
zamanlı, yüz yüze ve gerçek üretim alanında 
yürütülen kadim bir eğitim modeli ile 
okulda uygulanan modern eğitimin birbirine 
uyumlanması zaman alacak gibi görünüyor. 
Kapalıçarşı buna da bir çözüm üretecektir, 
hatta üretiyordur diye düşünüyorum.

Modern insan, teknolojinin de gelişimiyle 
sizce araştırma ve keşfetme konusunda 
daha cesur bir hale mi bürünüyor yoksa 
gitgide daha mı korkak oluyor?

Teknolojiyi sadece parmak uçlarında 
tüketenlerin giderek daha az gerçek deneyim 
talep eden bir yapıya dönüştüğünü izliyorum. 
Bu durum kendi içinde bir çeşit konfor alanı 
yaratıyor ve beraberinde alışkanlıklarını 
kaybetme korkusunu da getiriyor. İnsanla 
ve mekanla yüz yüze gerçek temas, giderek 
daha çok cesaret istiyor. Bu anlamda 
gerçek deneyim alanlarının değerini 
kaybetmeyeceğini hatta daha da önem 
kazanacağını düşünüyorum. Kendi adıma 
söylemem gerekirse, Kapalıçarşılı bir usta 
veya esnafla yaptığım sohbet bende heyecan 
verici bir keşif duygusu yaşatıyor. ‘‘Aynı 
duygu için Everest’e çıkmaya gerek var 
mı?’’ diye düşünüyorum! Kapalıçarşı için 
tükenmeyen bir keşfetme arzum var. 

Ve tabii ki Bozcaada… Popülerleşen 
lokasyonların ne yazık ki tüketildiğini 
ve aslında özünde yıpratıldığını 
düşünenlerdenim. Siz bu konuda neler 
düşünüyorsunuz? 
Bozcaada’da kontrolsüz turizmin 
olumsuz etkisinin yaşandığı zamanlara 
şahit oluyorum. Sıkıştırılmış yaz günleri 
içinde, her yıl daha da fazla ziyaretçiyi 
misafir edecek hiçbir yer olamaz. Su 
ve ekmek dahi yetişmiyor. Bozcaada 
artık ithal ekonomisiyle ayakta duruyor. 
Kendi ürettikleri kendine ve misafirlerine 
yetemiyor. Yerel nüfusun buna maddi olarak 
dayanması, psikolojik olarak direnmesi 
imkansız hale geldi. Kumsallardaki ve 
sokaklardaki sigara izmaritlerinin sayısı 
bunun en basit göstergesi. Yerel insan 
turizmin altında eziliyor ama günlük kazanç 
hesapları içinde hayat devam ediyor.

Kitap projelerinizin devamı gelecek mi?
Bozcaada yemeklerini derlediğim kitabım 
Kala Afiyet’i 2003 yılında yayınlamıştım. 
O zamandan bu yana yeni baskıları yapıldı. 
Bunun dışında çeşitli kitap bölümleri 
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ve makaleler yazdım. Yiyecek turizmi 
üzerine yazdığım yüksek lisans tezim ve 
Kapalıçarşı’yı duyusal bir mekan olarak 
araştırdığım doktora tezime çok emek 
verdim. Son zamanlarda Kapalıçarşı tezimi 
kitaplaştırmak için çalışıyorum. Bununla 
ilgili yayınevi görüşmelerim sürüyor. Bir 
tezin kitaplaştırılması başlı başına yeni bir 
yazma süreci. Neredeyse yeniden yazmak 
gibi ve bunu yapmayı çok istiyorum.

En sevdiğiniz yemek nedir?
Anneannemin usulüyle pişirdiğim patlıcanlı 
pilav en sevdiğim yemektir. Bu listeye adada 
tanıştığım yağlı pideyi de eklemeliyim. 

Manevi olarak sizde farklı bir hissiyat 
uyandıran mekan var mı? 
Ulu ağaçlar bende farklı bir mekan hissi 
uyandırıyor. Sesi, gölgesi, ışığı, kuşu ve 
böceğiyle kendine has bir mekan. Hem 
de canlı, yaşayan, değişen ve dönüşen bir 

mekan. Üstelik her ağaç birbirinden farklı 
hisler uyandırıyor.

Ziyaret edilecekler listenizin ilk üçünde 
neler var?
Alaska, çocukluğumdan beri birinci 
sırada. Kendimce bir planım var; umarım 
gerçekleştirme imkanım olur. İkinci sırada 
Japonya ve üçüncü sırada Vietnam var. 

Şu sıralar neler okuyorsunuz?
Güney Koreli düşünür Byung-Chul Han’ın 
Zamanın Kokusu ve Yeryüzüne Övgü 
kitaplarını birlikte okuyorum.

Ümit Hamlacıbaşı’nı nasıl tarif edersiniz?
Kendimi, mutfaktan çıktım Kapalıçarşı’ya 
girdim diye esprili bir dille anlatırım. İkisi 
de merakımı ve iştahımı canlı tutuyor. İkisi 
de sonsuz olasılıklar sunuyor. Sanırım 
her ikisine de kendimi yakın hissetmemin 
temelinde bu duygular yatıyor.
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Duyulara 
odaklanan 
yürüyüşler 
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yeniden 

şekillendiriyor. 
Önce başka biri 
gibi yürüyerek 

mekana 
yabancılaşıyoruz, 

sonra daha da 
derin bir şekilde 
yakınlaşıyoruz.



Yazı Tutku Turan 

Teşvik edici hamleler

Ödül törenlerine elbette ki alışığız ancak 
söz konusu iklim değişikliği ve gezegenin 

ekolojik geleceği olduğunda halen aynı 
fikirde miyiz? Earthshot Ödülleri ile artık 
takip edilmesi gereken merasimlere bir 

yenisi ekleniyor. 
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ve problem çözme yeteneğimizi hatırlarız. 
Unutmamalıyız ki, insanlık bu zamana kadar 
harika şeyler başardı ve başarmaya devam 
edebilir. Önümüzdeki on yıl, iklimi ve doğayı 
korumak, kurtarmak için bir eylem planı 
olarak Earthshot Ödülleri bize yardım edecek” 
diye aktarıyor Prens William. 

Günümüzde dünyamız, bir ölüm kalım 
meselesiyle karşı karşıya. Bu durum 
insanlığı yani bizleri ister istemez bir 

seçimle karşı karşıya bırakıyor. Ya olduğumuz 
gibi devam edip gezegenimize onarılamaz 
bir şekilde zarar veririz ya da insanoğlu 
olarak gücümüzü, sürekli liderlik, yenilik 

“
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Earthshot Ödülleri ilk kez 2020 
senesinde Prens William ve David 
Attenborough tarafından başlatılmıştı. 

2020’de Massachusetts’te yıldızlarla dolu bir 
törenle Prens William farklı kategorilerdeki 
beş kazananını ilk kez açıklamıştı. Peki, 
Earthshot Ödülleri’nin tarihi nedir ve neyi 
amaç ediniyor? The Earthshot Prize yani 
Earthshot Ödülleri, gezegenimizin karşı 
karşıya olduğu en büyük çevre sorunlarına 
kanıta ve bilime dayalı çözümler geliştirmeyi 
hedefliyor. Aynı zamanda çevre sorunlarına 
karşı karamsar olmaktansa iyimser olup 
kalıcı çözümler oluştururken bu çözümlerle 
dönüştürücü olmayı amaçlıyor. Diğer 
yandan ise dünyanın her yerinden insanlara 
gezegeni onarmak için farklı sorunlarla 
mücadele eden profesyonel kişilerle 
birlikte çalışmaları için ilham veriyor. Bu 
girişimlerin içinde plastik ambalajlarını deniz 
yosunuyla değiştiren bilim insanları veya 
sağlığa ve atmosfere yararlı ocak tasarımları 
gibi birçok farklı koldan girişimler var. 
Organizasyon, bu sene de geçtiğimiz 
senelerde olduğu gibi kazananları 1 milyon 
sterlin ile ödüllendirdi. Bu yıl Earthshot 
Ödülü’nün ikincisi Boston’da yapıldı ve 
prestijli bu törende, 15 finalist arasından 

seçilen 5 girişimci büyük ödülün sahibi 
oldu. Bu 5 kategori ise; Doğayı koruma ve 
rehabilite etme, Havamızın temizlenmesi, 
Okyanuslarımızı yeniden canlandırma, 
Atıksız bir dünya üzerine, İklimimizi onarma. 
Earthshot bu kategorilerin kazananlarının 
çalışmalarını ödüllendirerek aynı zamanda 
bu girişimcilerin küresel destek ağına olan 
erişimini de kolaylaştırmış oluyor. 

Birinci kategori: Doğayı koruma ve 
rehabilite etme 
Bu kategoride kazanan Hindistan’da Kheyti 
adında bir girişim oldu. Hindistan’ın 
100 milyon küçük ölçekli çiftçiye ev 
sahipliği yaptığını göz önüne aldığımızda 
ve ülkenin dünyada iklim krizinden en 
çok etkilenenlerin başında geldiğini 
düşündüğümüzde Kheyti’nin kurucusu 
Kaushik Kappagantulu ve arkadaşlarının 
büyük bir iş başardığını söyleyebiliriz. 
Özellikle gıda kriziyle karşı karşıya 
kalmışken bu girişimin ödüllendirilmesi 
oldukça sevindirici.

Hintli bir girişim olan Kheyti, “Sera-
in-a-Box” yöntemiyle küçük ölçekli 
çiftçiler ve yetiştirdikleri mahsuller 

Kheyti, 2027 
yılına kadar 

50.000 
çiftçinin Kheyti 

sera sahibi 
olmasını 

planlıyor.
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olan Mukuru’da büyüyen Charlot Magayi, 
yıllarca yakıt için kömür satmış. Kömür 
yakılması kendisi ve komşuları için sürekli 
solunum yolu enfeksiyonlarına neden 
oluyormuş. Daha sonra 2012 yılında kızı 
kömür sobası yüzünden ciddi şekilde yanıp 
zehirlendiğinde daha iyi bir çözüm arayışıyla 
2017 yılında Mukuru Clean Stoves’u 
kurmuş. Mukuru bu girişimiyle tehlikeli katı 
yakıtlar yerine odun ve şeker kamışından 
yapılmış, işlenmiş biyokütle enerjisi 
kullanımına geçmiş. Biyokütle enerjisiyle 
ocaklarını ve sobalarını daha temiz yakarak 
odun veya kömür ateşinden yüzde 90 
daha az ve geleneksel bir ocaktan yüzde 
70 daha az kirlilik yaratmış. Dolayısıyla 
her ev aslında her ay daha ucuza yakıt mal 
etmiş oluyor. Sadece 10 dolara mal edilen 
bu yöntemle yakıt maliyetlerini Charlot 
yarı yarıya indirmiş. Kurucu ve CEO olan 
Charlot; “Mukuru Clean Stoves, hayatımda 
bizzat hissettiğim bir soruna çözüm olarak 
başladı. Bugün daha ucuz, daha güvenli ve 
daha sürdürülebilir ocaklar ve yakıtlarla 

için tasarladığı seraları, öngörülemeyen iklim 
etkilerinden ve istilacı böcek türlerinden 
korumayı amaç ediniyor. Kheyti ayrıca 
köylerdeki çiftçileri seralarının mümkün 
olduğunca verimli olmasını sağlamak 
için eğitiyor ve destekliyor da. Kheyti’nin 
sağladığı sonuçlar ise oldukça memnun edici. 
Kheyti’nin tedarik ettiği seralardaki bitkiler, 
dışarıdakilere göre yüzde 98 daha az suya 
ihtiyaç duyuyor ve verimleri yedi kat daha 
artıyor. Standart bir seradan yüzde doksan 
daha ucuz olan Kheyti seraları, çiftçilerin 
gelirlerini de ikiye katlayarak bu kişilerin 
çiftliklerine ve çocuklarının eğitimine daha 
fazla yatırım yapmalarına katkı sağlıyor. 
Böylece daha az su ve daha az böcek ilacı 
kullanarak toprağı da korumuş oluyor. 
Bugün 1.000 çiftçinin Kheyti serası var ama 
bu sadece başlangıç: Kheyti, 2027 yılına 
kadar 50.000 çiftçinin sera sahibi olmasını 
planlıyor. 

İkinci kategori: Havamızın temizlenmesi 
Nairobi’nin en büyük mahallelerinden biri 

Nairobi’nin en 
büyük 

mahallelerinden 
biri olan 

Mukuru’da 
büyüyen 

Charlot Magayi. 



Charlot 
Magayi, 2017 

yılında Mukuru 
Clean Stoves’u 

kurdu.

milyonlarca insanın hayatını dönüştürme 
fırsatına sahibiz. Yolculuğumuzun bir 
sonraki adımına girerken The Earthshot Prize 
tarafından tanınmak bir ayrıcalık” diyor.  

Üçüncü kategori: Okyanuslarımızı 
yeniden canlandırma 
Üçüncü kategorinin finalisti Avustralya 
Queensland’den “Büyük Bariyer Resifi’nin 
yerli kadınları” oldu bu sene. Bu girişim 
Queensland açıklarında Mercan Denizi’nde 
yer alan ve iklim krizi sebebiyle büyük 
risk altında olan Büyük Bariyer Resifini 
korumaya yönelik. Bu girişimle sadece 
okyanuslarda değil aynı zamanda karada 
da biyoçeşitliliği korumaya yönelik bu 
girişim zamanla ağını genişletme amacında. 
Bölgenin yerli korucuları, belirli bölgelerin 
biyoçeşitliliğinin korunması ve savunulması 
için hayati öneme sahip. Queensland’de 
ise yerli korucuların % 20’si kadın. İşte 
burada Queensland Yerli Kadın Korucu 
Ağı devreye giriyor. Ağ, son dört yılda yeni 
nesil kadın korucuların oluşturulmasına 

yardımcı olurken kadınların eğitimine 
ve ihtiyaçlarına da katkı sağlıyor. Bu ağ, 
bilgi paylaşarak ve hikayeler anlatarak 
yeni koruma yaklaşımlarını teşvik etmekle 
kalmıyor aynı zamanda 60’tan fazla kadını 
da korucu olarak eğitmiş durumda. Ağın 
üyeleri, Queensland’de deniz korucuları 
olarak veya başka bölgelerde biyoçeşitlilik 
koruması alanında iş bulmuş. Bu kişilerin 
topladıkları veriler, gezegendeki en önemli 
ekosistemlerden biri olan Büyük Bariyer 
Resifi hakkında bize kritik bilgiler sağlıyor. 
“Daha fazla destekle, Queensland’deki 
kadın korucular Hawaii’den Nepal’e 
ve Tanzanya’ya kadar ekosistemlerin 
onarılmasına yardımcı olarak gezegeni 
dolaşabilirler” diyor ağın kurucu başkanı 
Larissa Hale. 

Dördüncü kategori: Atıksız bir dünya 
üzerine 
Plastik problemi hepimizin bildiği üzere 
çevre kirliliği denince ilk aklımıza gelen 
problemlerden biri. Bir yandan da plastik 
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Beşinci kategori: İklimimizi onarma
Birleşmiş Milletler ve çoğu bilim insanına 
göre küresel ısınmayı ve iklim krizini 
sınırlamak için karbondioksit salınımlarının 
sıfıra indirilmesi çok acil ve şart. Umman 
bazlı 44.01 şirketi de bu sorun ve çözümüne 

ambalaj sorununa ilişkin küresel farkındalık 
son yıllarda rekor seviyelere ulaşmış 
durumda ve gerçek bir sürdürülebilir 
alternatif arayışı birçok ülke tarafından 
ciddi olarak sürdürülmekte. İşte bu problemi 
sıfıra indirmek için Notpla şirketi kolları 
sıvamış. Bu şirket çözümün denizlerde 
olduğuna inanıyor. Kurucuları Pierre Paslier 
ve Rodrigo Garcia Gonzalez bu yolda bir 
araya gelmişler. “Her yıl on dört milyon ton 
plastik okyanuslarımıza giriyor. Çözümün de 
okyanuslarımızda olduğunu keşfettiğimizde 
Notpla’yı kurduk. Halihazırda denizlerimizin 
başına bela olan plastiği değiştiriyoruz ve 
çevreye, yerel ekonomiye katkı sağlayan 
deniz yosunu çiftlikleriyle çalışıyoruz. 
Bir sonraki büyük adımımızı atarken ve 
tek kullanımlık plastiği tamamen ortadan 
kaldırırken bizi tanıdığınız için teşekkür 
ederiz” diye ekliyor Pierre Paslier. Ürettikleri 
deniz yosunu ürünlerinin her zaman doğal 
olduğuna ve tamamen biyolojik olarak 
parçalanabilir ve sıvıları tutmak için 
bir balon, gıda kapları için bir kaplama, 
kozmetik ve moda endüstrisi için kağıt 
gibi bir dizi ambalaj ürünü oluşturmak için 
kullanılabileceğini belirtiyorlar. 

Üçüncü 
kategorinin 
finalisti 
Avustralya 
Queensland’den 
“Büyük Bariyer 
Resifi’nin yerli 
kadınları”. 

44.01 kurucusu 
Talal Hasan. 



Ürettikleri 
deniz yosunu 
ürünlerinin her 
zaman doğal ve 
tamamen 
biyolojik olarak 
parçalanabilir 
olduğunu 
savunan 
Notpla. 

odaklanmış. Şirket, adını karbondioksitin 
moleküler ağırlığı olan 44.01’den alıyor 
ve karbondioksiti Umman’ın yanı sıra 
Amerika, Avrupa, Asya ve Avustralya’da 
bol miktarda bulunan bir kaya olan 
peridotitte mineralleştirerek kalıcı olarak 
uzaklaştırıyor. 44.01, atmosferimizdeki 
karbondioksiti kaya içinde mineralize 
ederek kalıcı olarak çıkarmayı hedefliyor. 
Karbonatlı suyu yeraltının derinliklerindeki 
peridotit damarlarına pompalayarak süreci 
hızlandırıyor. Günümüzde birçok şirket 
karbondioksiti atmosferden yakalama 
konusunda ilerleme kaydetmiş olsa da 
milyonlarca tonu ucuz ve güvenli bir 
şekilde depolamak -veya daha iyisi 
ortadan kaldırmak- hala çok büyük zorluk 
olarak devam ediyor. Bunun sebebi ise 
bu sürecin karmaşık ve gerçekten çok 
pahalı olması. Diğer yandan ise peridotit 
mineralizasyonunun doğal bir süreç 
olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda 
ancak doğada az miktarda karbondioksiti 
bile mineralize etmek uzun yıllar alabiliyor. 
44.01 kurucusu Talal Hasan “Gezegenimizin 
karşı karşıya olduğu sorunların yanıtları 
genellikle dünyamızın doğasında. 44.01’de 

karbonu yok eden doğal bir süreç bulduk ve 
onu hızlandırdık. Bu sürecin küresel olarak 
tekrarlanabileceğine ve gezegenimizin 
iyileşmesine yardımcı olmada önemli bir rol 
oynayabileceğine inanıyoruz. The Earthshot 
Prize’a teşekkür ederim” diyor. 
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Earthshot Ödülü. 



İpek böceği 
kozasının 
yapısal 
mantığını bir 
kubbe 
tasarımında 
kopyalamayı 
deneyen Neri 
Oxman, 
yaklaşık 
26.000 ipek 
böceğini dört 
hafta boyunca 
besleyerek 
tasarlanacak 
yapının CNC 
teknolojisiyle 
üretilen 
çerçevesine 
yerleştirdi. 
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İnşaat sektörünün zararlı ekolojik 
etkilerini azaltmanın olası bir yolu, 
biyomalzemelerin kullanılmasından 

geçiyor. Biyomalzemenin arkasındaki 
temel fikir, organizmaların karmaşık 
sistem tasarımlarını yönetmelerine olanak 
tanırken aynı zamanda geniş bir zaman 
aralığında değişen çevresel faktörlere yanıt 
olarak sürekli değişmelerine izin veren 
adaptasyondur. Biyomalzemelerle yapılan 
yeni uygulamalar, gelişen tasarım ve üretim 
teknolojileri sayesinde gelecek nesillere 

doğaya adapte olmuş bir yapılı çevre 
bırakmamızı sağlayabilir.

Biyoekonomi, iklim krizi karşısında 
inşaat sektörünü daha sürdürülebilir hale 
getirme çabasının kilit bir bileşeni olarak 
ortaya çıktı. Net-sıfır karbon emisyonlu 
mimari henüz mümkün görünmese de 
gerçekleşmesini sağlayacak dönüşüm, ortaya 
çıkan yenilikçi uygulamalar sayesinde olacak 
gibi görünüyor. Bitki, hayvan, mantar gibi 
canlı organizmalardan elde edilen yapı 

Yazı Esra Kağıtçı Dede

Canlı organizmalardan
Biyomalzeme ve mimari ortaklığının 
merkezinde algler, mantarlar ve ipek 

böcekleri gibi ekolojinin yaşayan canlıları 
yer alıyor. Peki net sıfır karbon emisyonlu 

mimari, biyomalzemeyle gerçeğe 
dönüşebilir mi?



Toprağın altında yetişen miselyum, 
mantar tarafından üretilen, ince 
kök benzeri liflerdir. Kurutulduktan 

sonra oldukça güçlü, suya, küfe ve yangına 
dayanıklı bir biyomalzemeye dönüşebilir. 
Ambalajlama gibi çeşitli alanlarda 
kademeli olarak geliştirilen bu organik 
malzeme, son zamanlarda potansiyel 
uygulamaları nedeniyle mimarlık ve inşaat 
endüstrilerinde merak uyandırdı. Miselyum, 
organik atıkların etrafında büyüyerek 
kökler ve lifler salgılayarak malzemeleri 
sindiriyor. Parçalandıktan ve kalıplara 
konarak preslendikten sonra, ortaya 
çıkan katı madde birçok farklı amaç için 
kullanılabilir. 

Miselyum, inşaat sektöründe henüz 
deneysel aşamada. Miselyum tuğlaların 
yaygın olarak kullanılan beton gibi bir 
yapı malzemesine dönüşmesi için uzun 
bir zamana ihtiyaç duyulmaktadır. Fakat 
miselyum ürünleri, tamamen organik olarak 
parçalanabilir ve yeniden kullanılabilir 
olması ve yaşam döngüsü boyunca üretilen 
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malzemeleri olan biyomalzemeler de bu 
bağlamda ortaya çıkan başlıca yenilikler.

Biyomalzemelerin çevre dostu 
özellikleri ve ölçeklenebilir 
oluşları, mevcut mimari ürünlerin 

performanslarının geliştirilmesine ya da 
yeni malzemelerin ortaya çıkarılmasına 
olanak sağlar. 

Hy-Fi Mantar Kule, The Living, MoMa
New Yorklu mimar The Living’den 
David Benjamin tarafından MoMA PS1 
Genç Mimarlar Programı kapsamında 
tasarlanan Hy-Fi, parçalanmış mısır 
sapı ve mantar miselyumundan organik 
olarak üretilen 10.000 tuğladan oluşan 
ve modern biyoteknolojiyle üretilen 12 
metreden uzun bir grup dairesel kuleden 
oluşuyor. Miselyum tuğla üretimi ise enerji 
gerektirmiyor ve hiçbir atık ya da yan 
ürün üretmiyor. Yapı, üç aylık kültürel 
faaliyetlerin ardından sökülmüş ve tuğlalar 
komposta dönüştürülmüştür.

Hamburg’ta bulunan BIQ (Bio Intelligent Quotient) House, alg bazlı biyo-reaktif yosun cephesiyle  
dünyanın ilk pilot projesi.
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minimum atık miktarı sayesinde gelecekte 
inşa edilecek çevre dostu yapılar için bir 
fırsat sunuyor.

BIQ House, Arup Almanya, Hamburg, 
Almanya
Hamburg’ta bulunan BIQ (Bio Intelligent 
Quotient) House, alg bazlı biyo-reaktif 
yosun cephesiyle dünyanın ilk pilot projesi. 
BIQ evi, uluslararası tasarım danışmanlığı 
ve mühendislik firması olan Arup, Alman 
şirket SSC Strategic Science Consultants 
ve Avusturyalı ofis Splitterwerk Architects 
iş birliğiyle 2013 yılında Hamburg 
Uluslararası Yapı Fuarı’nda (IBA) 
tanıtıldı. Sahip olduğu cephe sistemini 
geliştirmek için üç yıl harcanan 15 katlı 
beton apartman kompleksi, bütünsel enerji 
yaklaşımıyla tasarlanmış ve dış cephesi alg 
biyokütlesiyle kaplanmıştır. Mühendislerin 
tanımıyla “güneş enerjisi, jeotermal 
enerji, yoğuşmalı kazan, bölgesel ısıtma 
ve biyokütle üretimi” tek bir sistemde bir 
arada.

Yapı, çeşitli yenilenebilir enerji 
kaynaklarını entegre ederek biyokütle 
ve ısı üreten, cepheye entegre 

edilmiş alg esaslı foto-biyoreaktörlere 
sahip. Cephelerde kullanılan mikroalgler 
2,5 mx0,7 m ölçülerindeki düz panel cam 
biyoreaktörlerde yetiştirilmekte olup dört 
katlı konut binasının güney batı ve güney 
doğu cephelerinde toplam 129 biyoreaktör 
bulunmakta. Baş tasarımcılardan Jan 
Wurm’a göre, biyoreaktörlerde üretilen 
enerji ısıya dönüştürülerek sıcak su için 
kullanılabilir veya binanın yeraltı jeotermal 
sisteminde depolanabilir. 

İpek Böceği Pavilyonu, Neri Oxman MoMa
MIT Media Lab’de Mediated Matter 
topluluğunun eski bir üyesi olan Neri 
Oxman, dijital modelleme ve üretim 
teknolojisinin madde ve çevre arasında 
nasıl arabulucu olarak görev alabileceğimizi 
ve bunu inşa edilen dünyamıza nasıl 
aktarabileceğimizi araştırmaya adamış 
planlamacı, mimar ve sanatçı. “Bir 
Organizma olarak Dünya” yaklaşımını 
benimseyen Oxman, doğal dünyanın en 
karmaşık yapılarından biri olan ipek böceği 
kozasını tasarımla bütünleştirerek “İpek 
Pavilyonu” nu tasarlıyor. 

İpek böceği kozasının yapısal mantığını 
bir kubbe tasarımında kopyalamayı 
deneyen Oxman, yaklaşık 26.000 ipek 

böceğini dört hafta boyunca besleyerek 
tasarlanacak yapının CNC teknolojisiyle 
üretilen çerçevesine yerleştirir ve üç hafta 
boyunca yapı çerçevesini kaplayacak ipek 
kumaş üretilmesini sağlar. İpek böcekleri tek 
ve sürekli bir iplik dokuyarak pavilyona son 
şeklini verir. İpek böcekleri pupa evresini 
tamamladıktan sonra götürülmüş. Bu sayede 
güveler üreyerek 250 pavyon daha inşa 
etmeye yetecek kadar yumurta üretmiş. 
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Yazı Uğur Ugan 

Koleksiyonerlerin odağında

En prestijli sanat fuarlarından biri olarak 
kabul edilen BRAFA 2023,  

29 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında  
Brüksel Expo’da gerçekleşecek. 

eserlerini bir araya getirmeye, keşfetmeye, 
sanatsal konu başlıklarını tartışmaya özel 
etkinlikleriyle beraber devam ediyor. Bu yıl 
68. edisyonu düzenlenecek fuar, 5 bin yıllık 
tarihi kapsayan, Tunç Çağı’ndan günümüze 
kadar uzanan kaliteli ve nadir parçaların 
sergileneceği sıra dışı bir platform sunuyor. 

1956 yılından beri dünyanın sayılı sanat 
fuarları arasında yerini alan BRAFA Art 
Fair bu yıl da davetlilerini yine kendi 

sanatsal atmosferine çekiyor. Farklı çağlara 
ait ender bulunan sanat eserleri ve antikalara 
dair bir vitrin sunan fuar dünyanın dört bir 
yanından sanatçıların ve ünlü galerilerin 
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Sanat ve antika sektörünün ilk beş 
fuarından biri olarak gösterilen BRAFA 
Art Fair koleksiyonerleri, yeni alıcıları ve 
sanatla ilgilenen herkesi bu yıl da Brüksel’de 
buluşturacak. Farklı lokasyonlardan 130 
galerinin katılacağı fuar; yüzde 40’ı Belçika, 
yüzde 60’ı diğer ülkelerin katılımcılarını 
ağırlayacak. Fuarda bu yıl Avusturya, Belçika, 
Fransa, Almanya, İngiltere, Yunanistan, 
İtalya, Japonya, Lüksemburg, Monako, 
İspanya, İsviçre, Hollanda, Birleşik Arap 
Emirlikleri ve ABD olmak üzere 15 ülke 
temsil edilecek. 

Klasik arkeoloji, kabile sanatı, Asya sanatı, 
mücevher, gümüş eşyalar, madeni paralar, 
Orta Çağ’dan günümüze uzanan mobilya ve 
sanat objeleri, eski ve modern tablolar, çağdaş 
sanat ve tasarım, heykel, seramik, çağdaş 
cam ve porselen, halı ve tekstil, çizimler, 
orijinal karikatürler, gravürler, nadir bulunan 
kitaplar, fotoğraflar ve imzaların damga 
vuracağı fuarın bu yılki ana temasının ise “Art 
Nouveau Yılı” olacağı duyuruldu. 

Sanat piyasasının nabzını belirleyen 
fuarla ilgili BRAFA Başkanı Harold 
t’Kint de Roodenbeke; “Ocak ayıyla 

birlikte fuarın normal takvimine dönüş 
olmasını ve Brüksel Expo mekanının 
kullanımıyla tarihimize yeni bir sayfanın 
yazılmasını istiyoruz. Bu yılki hedefimiz 
mekanın potansiyelini geliştirirken ritmimize 
ve sadık müşterilerimize geri dönmektir” 
diyerek bu yılın hedefini özetledi.

BRAFA Art Fair özeti 
Dünyanın en uzun süre devam eden sanat 
ve antika fuarlarından biri olan BRAFA 
veya Brüksel Sanat Fuarı her yıl kar amacı 
gütmeyen Belçika Antika Fuarı Derneği 
tarafından düzenleniyor. İlk kez 1956 yılında 
Galerie Louise’in Arlequin Salonu’nda 
düzenlenen fuar, dönemin Antikacılar 
Odası’nın girişiyle Belçika Antika Fuarı 
veya o zamanki adıyla “Antiekbeurs” olarak 
organize edildi. Fuarın artan başarısı ve her 
geçen yıl sayısı çoğalan katılımcıları göz 
önüne alındığında, gelişimine daha iyi uyum 



sağlayan bir mekan bulma zorunluluğu ön 
plana çıktı. Sergilenen sanat objeleri yelpazesi 
de her geçen yıl genişlemeye devam edince 
fuar 1967’den 2003’e kadar Brüksel’deki 
Palais des Beaux-Arts’ta düzenlendi. 

Fuarın en büyük değişimi, 1994 yılına 
kadar o zamanlar tamamen ulusal bir 
etkinlik olan fuara yalnızca Kraliyet 

Antikacılar Odası üyesi Belçikalı antikacılar 
katılabiliyorken 1995 yılında Christian de 
Bruyn’ün fuarı ilk kez yabancılara açmasıyla 
gerçekleşti. Bu, Belçikalı antikacılar 
tarafından devrim niteliğinde bir adım 
olarak görüldü. Fuar kısa sürede Palais des 
Beaux-Arts’ı geride bıraktı ve 2004 yılında, 
Brüksel’in kuzeyinde, Willebroek Kanalı’nın 
yanında bulunan, Belçika endüstriyel mimari 
mirasının bir yapıtı olan Tour&Taxis alanına 
taşındı. Artık daha büyük bir sergileme 
alanıyla donatılan fuar, aktif olarak katılımcı 
sayısını artırmaya çalıştı. En fazla 40 
Belçikalı antikacıyla başlayan bu süreç, hem 
Belçika’dan hem de yurt dışından yaklaşık 
130 katılımcıyı bünyesine kattı. 

2023 BRAFA Art Fair 

BRAFA Art Talks 
Fuar bu yıl, bir dizi seminerden oluşan 
BRAFA Art Talks ile katılımcılarına bir 
tartışma platformu sunuyor. 28 Ocak 
Cumartesi’den 5 Şubat 2023 Pazar’a kadar 
(30 Ocak 2023 Pazartesi hariç) her gün 
saat 16.00’da müze küratörlerinden sanat 
piyasası uzmanlarına ve koleksiyonerlere 
kadar sanat dünyasının önemli isimlerinin 
gerçekleştireceği konuşmalar şimdiden merak 
uyandırıyor. BRAFA Art Talks; ziyaretçilere 
sanatçıları, dönemleri, sanat eserlerini 
ve sanat dünyasının ünlü karakterlerini 
keşfetmek ve sanat piyasası hakkında daha 
fazla bilgi edinmek için bir fırsat sunuyor.

BRAFA Sanat Turları
Fuar, tüm ziyaretçilere sanat eserlerinden 
oluşan seçkiler hakkında daha derin bir 
anlayış kazanma fırsatı sunuyor. Ziyaretçilere 
yönelik gerçekleştirilen sanat turları eserleri 
daha yakından tanıma ve anlama imkanı 
sağlıyor. Alanında uzmanlaşmış rehberler 
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tarafından gerçekleştirilen turlar, kültür 
yelpazesinden önemli sanat eserlerine 
odaklanarak fuarın öne çıkanları arasında bir 
yolculuğa çıkarıyor.

Kulüp ve Müze Günleri 
Fuarın bir diğer programı, kulüpler ve müze 
grupları için özel bir karşılama ve özel 
etkinlikler düzenleme olarak göze çarpıyor. 
Kulüp ve müze günleri, iş kulüpleri ve müze 
grupları için düzenlenen özel etkinliklerden 
oluşuyor.

Öne çıkanlar 
2023 edisyonu için en göze çarpan unsurların 
başında bu yılın Art Nouveau’ya adanacak 
bir yıl olması geliyor. Bu akım, Brüksel 
Başkent Bölgesi’nin girişimiyle bağlantılı 
bir tema olarak seçildi. BRAFA 2023’teki 
etkinliklerin çoğu Art Nouveau akımını 
vurgulayacak şekilde organize edildi. King 
Baudouin Vakfı ve bu alanda uzmanlaşmış 
bazı galeriler özel Art Nouveau eserlerini 
sunarken konuşmaların çoğu da Art Nouveau 
akımıyla ilgili olacak. 

Bu yılki edisyon için bir dizi galeri 
fuara geri döndüğünü açıkladı. Fuara 
katılacak en dikkat çeken galeriler 

arasında ise 19. yüzyılın sonlarındaki 
ustalardan bir seçki sunacak olan Présidence 
(FR) geliyor. 

Dikkat çeken bir diğer başlık ise 
BRAFA’ya bu yıl 13 yeni galerinin katılıyor 
olması. Fransa’dan Franck Anelli Art, 16. 
yüzyıldan 19. yüzyıla kadar eski Flaman, 
Hollanda ve Fransız resimlerini sergileyecek. 
Paris’te sanatın altın dönemi kabul edilen 
18. yüzyıldan nadir işlemeli mobilyaların 
yer alacağı Milano merkezli Ars Antiqua 
ise eski tabloları, mobilyaları ve heykelleri 
sergileyecek. Bir diğer önemli galeri Galerie 
Nicolas Lenté ise katılımcılara 17. yüzyıldan 
18. yüzyıla kadar antika tablolar ve mobilyalar 
önerecek. Bir başka yeni gelen ve dikkat 
çeken galeri ise koleksiyonları Kuzey Avrupa 
romantizmindeki eserlere uzanan 19. yüzyıl 
Avrupa sanatında uzmanlaşmış Van der Meij 
Fine Arts olarak görülüyor.

Son olarak bu yılki fuarda konsiyerj 
hizmetinin yanı sıra Hiscox tarafından 
desteklenen çeşitli dillerde düzenlenen 

özel turlar göze çarpıyor. Küratörlerin, 
uzmanların, gazetecilerin, Belçika ve 
uluslararası sanat dünyasının diğer tanınmış 
simalarının sanatla ilgili çeşitli konularda 
ilham verici seminerleri ise yine öne çıkan bir 
etkinlik olarak dikkat çekiyor.
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Karel Appel, Untitled, 1968, 162x129.5 cm.  
Tuval üzerine yağlı boya, Galerie des Modernes/Paris. 

Marisa Merz, Untitled, 2009, 70x125x5 cm.  
Bernier/Eliades Gallery–Yunanistan.



Yazı Metin Gezgin

Katar 2022’nin ardından

Tartışmalarla başlayan turnuvanın ardından 
Messi önderliğindeki Arjantin’in zafere 
giden yolculuğunu ve kupanın diğer öne 

çıkanlarını mercek altına alıyoruz.

olması şöyle dursun, kimse kışın yapılacak 
bir turnuvaya sıcak bakmıyordu. Üstelik 
hem kupayı düzenleme hakkının Katar’a 
verilmesinin perde arkasında yaşanan rüşvet 
iddiaları hem de maçların oynanacağı 
stadyumların inşaat sürecinde yaşanan çok 
büyük olumsuzluklar bu futbol şölenine 
gölge düşürüyordu. Fakat Katar 2022 pek 

Zamanda geriye doğru bir yolculuğa 
çıkalım ve günümüzden yaklaşık 
bir buçuk ay öncesine gidelim. En 

büyük futbol tutkunları dahi yaklaşmakta 
olan Dünya Kupası’na mesafeliydi. Oyuncu 
ve takımların form tutmasına paralel 
olarak ulusal futbol liglerindeki heyecan 
seviyesinin ciddi anlamda sekteye uğrayacak 
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çok unutulmaz maça, akıllardan çıkmayacak 
sürprizlere sahne oldu hatta belki de tüm 
zamanların en büyük futbolcusunun tahta 
oturmasını sağladı. Yani bugün gelinen 
noktada rahatlıkla söyleyebiliriz ki bu 
turnuva tüm zamanların en heyecan verici 
Dünya Kupaları arasına adını yazdırdı.

Messi, fedaileri, tutku ve 36 yıl sonra 
gelen kupa
Spor yazarı Jonathan Wilson, Türkçeye 
Futbol Taktikleri Tarihi olarak çevrilen 
ve bu sporun çağlar boyunca yaşadığı 
dönüşümü büyük bir ustalıkla anlattığı 
kitabında Güney Amerikalıların söz konusu 
oyunu benimserken sergilediği tutumu; 
tarif ederken daha artistik, daha hoş, daha 
zekice gibi ifadelerle tanımlar. Ona göre 
bu yaklaşım, Latin insanının hayatının her 
alanına sirayet eden tutkudan kökenini alır 
ve taktik disipline dayalı “doğru” oyundan 
farklı bir noktada konumlanır. Günümüzde 
futbol alanındaki herhangi bir başarılı 
taktikten bağımsız şekilde konuşmak 
ya da açıklamak elbette mümkün değil 
ama Arjantin’in 2022 Dünya Kupası’nı 
kazanışını bu açıdan ele almak çok da yanlış 
görünmüyor.

Arjantin, Katar 2022’ye 36 maçlık 
bir yenilmezlik serisiyle geliyordu. 
Bu etkileyici performansın altında 

yatan öncelikli nedenin diğer oyuncuların 
Messi ile önemli bir uyum yakalaması olarak 
gösteriliyordu. Bu belki son yıllardaki en 
yetenekli Arjantin kadrosu değildi ama 
Messi’yi belki de olabilecek en iyi şekilde 
destekleyip tamamlıyordu. Kazanılan Copa 
America da bunun net bir göstergesi gibiydi. 
Üstelik bu uyum, sadece sahada gösterilen 
performansla sınırlı değildi. Kaleci Emiliano 
Martinez, Messi’nin takımın % 99,9’u 
olduğunu söylerken kendisini de kapsayan 
% 0,1’lik kısmı işler iyi gitmediğinde bir 
şey yapan oyuncular olarak tanımlıyordu. 
Hatta işleri biraz daha ileri götürüp gerekirse 
sahada Messi için ölebileceğini söylüyordu. 
Hem yenilmesi serisi hem de bu takım 
ruhu turnuva başlarken Arjantin’i önemli 

favorilerden biri haline getiriyordu. Üstelik 
Messi, Cristiano Ronaldo ile tutuştuğu tüm 
zamanların en iyisi olma yarışında bu kupayı 
kazanarak ipi göğüsleyebilirdi. Ama işler 
pek de iyi başlamadı.

Turnuvanın grup aşamasındaki ilk 
maçında Arjantin’in rakibi, Suudi 
Arabistan’dı. Kağıt üzerinde kolay 

görünen bu maç, aşağı yukarı beklendiği 
gibi başladı. Arjantin çok iyi oynamasa 
da 10. dakikada Messi’nin penaltı golüyle 
öne geçti; önemli gol fırsatları Suudi 
Arabistan’ın iyi hazırlanmış ofsayt taktiğine 
takıldı. Fakat bu maçın ikinci yarısı Arjantin 
için tam bir kabustu. Devrenin başında 
gelen iki gole reaksiyon veremedikleri 
gibi psikolojik anlamda da büyük çöküş 
yaşayarak kaybettiler ve turnuvanın ilk 
büyük sürprizi bu şekilde ortaya çıktı. 
Büyük favori Arjantin, Suudi Arabistan’a 
kaybetmişti. Alınan bu olumsuz skorla 
birlikte sıradaki Meksika karşılaşması, 
Tangocular için bir “Tamam mı? Devam 
mı?” maçına dönüşmüştü; alınacak bir 
mağlubiyet, Messi ve Arjantin’in daha ilk 
turdan eve dönmesine neden olabilirdi. Maç 
da gergin bir atmosferde başladı. Arjantin, 
Meksika’nın katı savunmasını bir türlü 
aşamıyor, stres seviyesi gittikçe artıyordu. 
Derken Messi, 64. dakikada kendine has sihir 
anlarından birini yarattı ve rakibin kilidini 
açtı. Bu golün ardından artık teknik direktör 
yardımcılığı yapan efsanevi futbolcu Pablo 
Aimar’ın yedek kulübesinde göz yaşlarına 
hakim olamaması hem yaşanan stresin 
hem de Arjantin’in kupayı kazanmak için 
hissettiği tutkunun bir simgesine dönüştü. 
Bu maçın ardından Arjantin, gruplardaki 
üçüncü rakibi Polonya’yı ve ikinci turda 
son bölümünde ölüp ölüp dirildiği bir maçta 
Avustralya’yı yenerek çeyrek finale ulaştı. 
Bu kez rakip, turnuva boyunca pek iyi 
bir futbol oynamasa da bir şekilde turları 
atlamayı başaran Hollanda’ydı.

Maçın büyük bir bölümü Arjantin’in 
üstünlüğünde gitti. 35’te Molina yaptığı akıl 
almaz asistle yarı finalin kapısını aralayan 
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Messi, sonrasında bir de penaltı golü atarak 
işleri takımı için iyice kolaylaştırdı. Fakat 
son bölümde gidişat tam anlamıyla tersine 
döndü. Beşiktaş’ta forma giyen Wout 
Weghorst’un oyuna girişiyle uzun topa dayalı 
fiziksel bir oyunu tercih etmeye başlayan 
Hollanda bir anda oyunda hakimiyeti ele 
geçirdi ve bu oyuncunun 83 ve 90+11 de 
attığı iki golle eşitliği sağladı. Arjantin, 
yeniden elenme tehlikesiyle karşı karşıyaydı; 
Suudi Arabistan maçında gördükleri kabusu 
bir kez daha karşılarında buldular. Fakat 
bu kez hem Messi hem de Arjantin rakibin 
sertliği karşısında geri adım atmadı; aynı 
şekilde karşılık verdi. Neredeyse tamamı 
büyük bir gerginlikle geçen maçı penaltı 
atışları sonunda kazandıklarında Messi, 
Hollanda teknik direktörü Van Gaal’a çok 
konuştuğuna dair bir el hareketi yapıyor, 
verdiği röportaj esnasında kendisine bakan 
rakip oyunculara adeta çatıyordu. Artık 
dünya kamuoyu, gerektiğinde itiş kakıştan 
çekinmeyen, kazanmak ve tüm zamanların en 
iyisi olmak için elinden geleni yapmaya hazır 
yeni bir Messi’yle tanışıyordu. Hollanda 
maçıyla işleri iyice rayına oturtan Arjantin 
bir sonraki turda 2018’in finalistlerinden 
Hırvatistan’ı fazla zorlamadan 3-0’la geçti 

ve finalde Mbappe önderliğinde çok iyi bir 
turnuva geçiren Fransa’nın rakibi oldu.

Finalin, en azından ilk 80 dakikası 
Arjantin’in dominasyonu altında 
geçti. Henüz ilk yarıda 2-0’ı bulan 

Tangocular, sahada her istediklerini 
yapıyor, 70. dakikaya Fransa’ya şut bile 
çektirmiyordu. Hatta öyle ki bunun şimdiye 
kadarki en rekabetten uzak Dünya Kupası 
finallerinden biri olduğu bile söylenebilirdi. 
Lakin dakikalar 80’i gösterdiği andan 
itibaren maç tam anlamıyla kontrolden 
çıktı. Önce Otamendi’nin basit bir hatasıyla 
gelen penaltıda Mbappe farkı 1’e indirdi. 
Ardından aynı isim, sadece 1 dakika sonra 
turnuvanın en güzel gollerinden biriyle 
beraberliği getirdi. Bir bakıma Arjantin, 
Hollanda maçındaki senaryoyu yeniden 
yaşıyordu. Hazırlıklıydı ama rakip bu kez 
çok daha güçlüydü. 2-2’lik beraberliğin 
adından gelen uzatma bölümü Messi–
Mbappe düellosu tadında dakikalara 
sahne oldu. Bu dakikalarda top bir o 
kalede, bir bu kaledeydi. Messi 108’de 
takımını öne geçirdiğinde ibre Arjantin’e 
dönse de Fransızlar pes etmedi; 118’de 
Mbappe’nin hat trick’ini tamamladığı 
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penaltı golü geldi. İki taraf için de müthiş 
fırsatların kaçtığı uzatmaların ardından iş 
seri penaltı atışlarına kaldı. Bu bölümde, 
turnuva boyunca Messi’nin en büyük 
yardımcılarından olan kaleci Emiliano 
Martinez, bir kez daha sahneye çıktı ve 
Coman’ın kullandığı ikinci atışı kurtardı. 
Kazandığı bu avantajı iyi kullanan 
Arjantin, 1978 ve 1986’dan sonra üçüncü 
kez Dünya Kupası’nı kazandı. Bu başarı, 
önemli bir tartışmayı da sona erdirmiş gibi 
görünüyor. Hem turnuva boyunca hem de 
finalde görkemli bir oyun ortaya koyup 
toplamda 7 gol ve 3 asist üreten Messi, 
kupa koleksiyonuna bu en prestijli parçayı 
eklemesiyle birlikte artık tüm zamanların en 
iyi futbolcusu!

Hayal kırıklıkları ve sürprizler
Messi ve arkadaşlarının yazdığı başarı 
hikayesinin yanında Katar 2022 elbette 
ki bazı hayal kırıklıklarına da sahne oldu. 
Bu listenin en başına yazabileceğimiz 
ilk isim elbette ki Messi’nin ezeli rakibi 
Cristiano Ronaldo. Bakıldığı zaman en 
başta Portekiz’in Arjantin kadar büyük 
bir favori olmadığı dolayısıyla turnuvaya 
çeyrek finalde veda etmesi çarpıcı bir 
sonuç gibi görünmeyebilir. Lakin her ne 
kadar sahadayken yetersiz bir performans 
sergilemesi de Ronaldo’nun son iki 
maça yedek kulübesinde başlaması ve 
ülkesinin Fas’a kaybederek elenmesinin 
önüne geçememesi bir hayal kırıklığı 

olarak yorumlanabilir. Üstelik bunun 
Messi’nin kupaya uzandığı ve Ronaldo’nun 
turnuvanın hemen öncesinde kulübü 
Manchester United’a adeta savaş açarak bir 
meydan okumada bulunduğu bir ortamda 
gerçekleştirmesi, bu sonucun üzerindeki 
kara bulutları daha da artırıyor. Takım 
bazında baktığımızda ise turnuvaya daha 
grup aşamasında veda eden her dönemin 
favorisi Almanya’yı ve artık son büyük 
organizasyonun sahaya çıkan Belçika’nın 
altın jenerasyonunu hayal kırıklıkları olarak 
niteleyebiliriz. Benzer şekilde son 16 
turunda Fas’a penaltılarda kaybeden İspanya 
ve en büyük favori olarak Hırvatistan’a 
çeyrek finalde elenen Brezilya da bu 
kategoride kendine yer bulabilir.

Fas’tan söz açılmışken; bu Kuzey 
Afrika ülkesinin turnuvadaki 
en büyük sürprize imza attığını 

rahatlıkla söyleyebiliriz. Belçika ve 
Hırvatistan’ın olduğu grupta kalesinde 
sadece 1 gol görerek lider çıkan Fas, sonraki 
aşamalarda önce İspanya’yı sonra da 
Portekiz’i saf dışı bırakarak Dünya Kupası 
tarihinde yarı final oynayan ilk Afrika ülkesi 
olmayı başardı. Az gol yemesiyle ilk bakışta 
bir savunma takımı algısı yaratan Fas’ın bu 
performansı son derece kompleks bir yapı 
ve modern bir dizilimle ortaya koyması, 
yazılan peri masalının temelini oluşturdu. 
Bunun yanında Japonya da Almanya ve 
İspanya’nın olduğu grubundan lider çıkıp 
2022 Dünya Kupası’nın bir diğer önemli 
sürprizine imza attı. 

Bireysel ve takım performanslarının 
ötesinde turnuvanın geneline baktığımızda 
da bu Dünya Kupası’nın başlı başına bir 
sürpriz olduğunu ifade etmek yanlış olmaz. 
Zira büyük soru işaretleriyle ve olumsuz 
bir atmosfer altında başlayan şampiyona, 
grupların son maçlarıyla birlikte “delilik” 
olarak nitelenebilecek pek çok ana ve başta 
final olmak şimdiden klasikler arasına giren 
maçlara sahne oldu. Hatta bu turnuva gelmiş 
geçmiş en iyi Dünya Kupalarından biri 
olarak görenlerin sayısı da hiç az değil.
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Katar 2022 ve futbolun geleceği
Genel kanı şudur ki Dünya Kupası gibi 
büyük turnuvalar; futbolun geleceğine, 
sonraki dönemde alacağı şekle ışık tutar. 
Ama bunu Katar 2022 için söylemek güç. 
Zira bu kupada taktiksel anlamda pek çok 
takımı etkileyen bir yönelime şahit olmadık. 
Arjantin’in Messi eksenli oyunu, Fas’ın 
kompakt savunma planı, Hırvatistan’ın 
orta saha odaklı sistemi ve Fransa’nın 
atletizmi çok başka hikayeler anlattı 
turnuva boyunca. Ama teknolojik anlamda 
baktığımızda bu kupanın, futbol ve teknoloji 
ilişkisi üzerinden gelecekle bağ kurduğu, 
dolayısıyla oyunun gidişatına dair fikirler 
oluşturduğu kesin. Turnuvada kullanılan 
ve tasarımıyla göz kamaştıran top Al Rihla, 
içinde bulundurduğu top sayesinde hem 
VAR sistemini daha işlevsel kılıyor hem 
de sunduğu veriler sayesinde her geçen gün 
istatistiklerin daha önemli hale geldiği bu 
oyun için paha biçilmez bilgiler sunuyor.

Son olarak veriler ve gelecek üzerinden 
saha içine bakıp 8 kez fileleri 
havalandırarak turnuvanın gol kralı 

unvanını kazanan Kylian Mbappe’ye bir 
parantez açalım. Henüz 24 yaşındaki Paris 

Saint Germainli yıldız, sahaya çıktığı 
iki Dünya Kupası’nda da final gördü, 
toplamda 12 gol attı ve şimdiden bu en 
büyük turnuvanın efsanelerinden biri oldu. 
Messi’nin unvanını elinden alması çok zor 
görünse de 2022 final maçının son düdüğüyle 
birlikte birçok insanın Mbappe’nin 2026’daki 
kupada ne tür mucizelere imza atacağını 
beklemeye de başladığı da bir gerçek. 
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kazandı.



Lamborghini’nin 
off-road anlayışı 
1980’li yılların 
sonunda 328 
adet üretilmiş 
LM002 
modeliyle 
başladı ve yakın 
geçmişte Urus 
modeliyle 
devam etti. 
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Sınırları aşmak ve yolların dışına 
çıkmak, artık yalnızca zor şartlarda 
bulunma durumu gözetilerek üretilen 

sportif amaçlı araçların değil geçmişi motor 
sporlarına dayanan ve asfalt üzerindeki 
kabiliyetleriyle akıllara kazınan markaların 
modellerinde de odak noktalardan biri. 
Sportif DNA’larını off-road platformuna 
taşıyan farklı markalar, sıra dışı ve bir 
o kadar da heyecan verici modelleriyle 
yeni sayfalar açmak konusunda son 
derece cesur adımlar atıyor. Bunun en 
somut örneklerinden biri İtalyan üretici 
Lamborghini ile karşımıza çıktı.

Lamborghini için off-road kavramı elbette 
ki yeni değil. 1980’li yılların sonunda 328 
adet üretilmiş LM002 modeliyle başlayan 
süreç, yakın geçmişte Urus modeliyle devam 
etmiş, marka asfaltın dışına bu modelle bir 
kez daha çıkmıştı. Daha farklı bir tanıtım 
ise 2022’nin son aylarında yapıldı ve 
Lamborghini Huracán Sterrato, heyecan 
verici dinamikleriyle geldi.

İtalyancada “toprak yol” anlamına gelen 
Sterrato uzantısıyla gelen model aslında 
Lamborghini Huracán’ın üzerine geliştirilmiş 
ve o, Huracán’ın asfalt bittiğinde de sınırları 
zorlamak için tasarlanmış bir versiyonu 

olarak tanımlanabilir. Ancak elbette ki 
otomobil daha ilk bakışta temelini paylaştığı 
versiyondan son derece agresif bir şekilde 
kendini ayrıştırmayı başarıyor. 

Huracán Sterrato, dış tasarımında 
sahip olduğu ön gövde altı 
koruması, eşikleri ve çamurluk 

bombeleri sayesinde Huracán’ın kaslı 
duruşunu daha da ön plana çıkaracak 
eklentilerle farklılaşıyor. Arka kaputunda yer 
alan ikonik hava girişi, otomobilin sportif 
ve cüretkar karakterini vurgularken, farklı 
yol şartlarına adapte olabilmesi için gereken 
daha fazla süspansiyon hareketi, Huracán 
EVO’dan 44 mm daha yüksek yapısıyla 
sağlanıyor. Bununla birlikte artan iz genişliği 
de eklenince otomobil üzerinde hem tasarım 
hem de mühendislik açısından kayda değer 
değişikliklerin olduğunu söylemek gerekir.

Modelin iç tasarımı, her Huracán modeli 
için benimsenen “pilot gibi hisset” felsefesini 
yansıtıyor. Sportif detaylarla örülmüş iç 
mekan, sürücüye macera için yaratılmış bir 
alan vadederken günümüz teknolojilerinden 
faydalanarak yerleştirilmiş ekranlar da 
sürücüye aracın tüm bilgilerine sahip 
olabileceği ve bunu sezgisel bir biçimde 
yapabileceği bir tasarım diliyle ulaştırılıyor. 

Yazı Efe Uygur

Asfalt ve toprak dengesi 

Hız kadranlarıyla eşleşen markalar, 
rotalarını off-road segmentine de çevirerek 

farklı yol şartlarına uyum sağlıyorlar. 



Elbette ki konu nihayetinde söz 
konusu bir Lamborghini olduğunda 
geleceği yere, otomobilin performans 

değerlerine geldiğinde, otomobil kendinden 
bekleneni fazlasıyla karşılayacak 
verileri sunmakta son derece kararlı 
davranıyor. Otomobilin hayat damarlarını, 
Lamborghini’nin alamet-i farikalarından 
biri olan V şeklinde yerleştirilmiş 10 
silindirli 5.2 litrelik motor besliyor ve bu 
motor 610 beygir güç ve 560 Nm tork 
üretebiliyor. Sahip olduğu bu yüksek gücü 7 
ileri çift kavramalı şanzımanla birleştirerek 
4 tekerleğiyle yere aktaran Huracán 
Sterrato, tüm bu veriler neticesinde saatte 
maksimum 260 km hıza ulaşabilirken 0’dan                   
100 km/sa hızlanmasını da yalnızca 3.4 
saniye içinde gerçekleştirebiliyor. 2023 
yılının ilk çeyreğinde sahiplerine ulaşacak 
otomobilin yalnızca 1.500 adetlik limitli bir 
üretim olduğunu da not olarak düşmek gerek.

Avrupa Kıtası’nın bir diğer önemli spor 
otomobil üreticilerinden Stuttgart merkezli 
Porsche’nin bu konsepte Lamborghini’den 
daha yakın olduğunu söylemek mümkün. 

Markanın ikonik modeli 911 üzerine 
geliştirilen Porsche 911 Dakar versiyonu, 
tıpkı İtalyan rakibinde olduğu gibi tüm yol 
koşullarında yüksek performans sunmak 
amacıyla geliştirilen özel bir otomobil. 
Markanın dünyanın en büyük maceralarından 
biri ve zorlu bir dayanıklılık testi olan Dakar 
Rallisi’ndeki başarılarından ilham alan ve 
1984’ün efsanevi galibi 911 Carrera 3.2 
4x4 Paris-Dakar (953)’ın izinden gitmeyi 
hedefleyen yeni model, orijinal otomobilin 
yerini alan ve onun yüksek prestijle 
şekillendirdiği tarihini yeniden canlandırmayı 
hedefleyen önemli bir görevle birlikte 
geliyor.

Otomobili, dış tasarımında standart 
bir 911 modelinden ayıran pek çok 
farklı element olsa da elbette ki ilk 

dikkat çekeni yükseklik. Spor süspansiyonlu 
asfalt modellerine göre 50 mm’lik bir 
yüksekliğe sahip olan 911 Dakar, bunun da 
yeterli olmadığı durumlar için özel olarak 
geliştirilmiş kaldırma sistemi sayesinde 
30 mm daha da yükselebiliyor ve bu 
ekstra yüksekliği saatte 150 km hıza kadar 

Urus, 0–100 km/sa hıza 3.2 saniyede çıkmakta ve 305 km/sa maksimum hızı ile dünyanın en hızlı  
SUV’si unvanına sahip.
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0’dan 100 km/sa hızlanmasını 3.4 saniyede tamamlayabilen 911 Dakar, maksimum süratte ise saatte, arazi koşulları 
göz önünde bulundurularak 240 km ile sınırlandırılmış olarak geliyor. 

911 Dakar’a güç veren 3 litrelik 6 silindirli çift turbolu motor, 480 beygir güç ve 570 Nm tork sunuyor.



sürdürebiliyor. 911’in diğer versiyonlarıyla 
paylaşılan iç mekanında ise “Rally” tasarım 
paketiyle daha özgün hale getirilebilen 
farklılıklar söz konusu olsa da temelde 
otomobilin sportif ruhunu gerektiği şekilde 
taşıyor. 

Sportif ruhun en büyük temsilcisi ise hiç 
şüphesiz motor kaputunun altında yer alıyor. 
911 Dakar’a güç veren 3 litrelik 6 silindirli 
çift turbolu motor, 480 beygir güç ve 570 
Nm tork sunuyor. Sahip olduğu güç ile 
0’dan 100 km/sa hızlanmasını 3.4 saniyede 
tamamlayabilen otomobil, maksimum 
süratte ise saatte arazi koşulları göz önünde 
bulundurularak 240 km ile sınırlandırılmış 
olarak geliyor. 4 tekerlekten çekiş sistemi, 
arka aks yönlendirmesi ve PDCC sistemi 
gibi ekstra donanımları sayesinde asfaltta 
ve kumda yüksek performans sunabilme ve 
dinamik bir otomobil olabilme özelliklerini 
gayet başarılı bir şekilde hayata geçiriyor. 
Tabii ki tüm bu verilerin artan yüksekliğe, 
arazi için gereken bazı ekstra donanımlara 
rağmen sağlanabilmesinin de aerodinamik 

açıdan son derece başarılı geliştirmeler 
neticesinde olduğunu da vurgulamak gerek. 

Porsche 911 Dakar ve Lamborghini 
Huracán Sterrato gibi her türlü yol 
şartına uygun spor otomobilin yakın 

geçmişte tanıtılmasının peşi sıra, bu sahneye 
çıkması olası diğer adaylar da sorgulanmaya 
başladı. Bu iki özel otomobille toprakta, 
kumda ve çamurda savaşmak için aday 
arayışında pek çok kişinin aklına gelen ise 
Avrupa Kıtası’nın ötesinde Amerika Kıtası 
üzerinde tek bir model üzerinde sabitlendi: 
Chevrolet Corvette. Öyle ki bunun üzerine 
yapay zeka kullanılarak tasarımlar dahi 
oluşturuldu ancak GM’nin böyle bir araç 
düşündüğüne dair herhangi bir söylenti 
maalesef yok. Diğer yandan işlevselliğin ön 
plana çıktığı ve otomobil dünyasının önemli 
değişimler yaşadığı bu yıllar, yeni fikirlerin 
hayata geçirilmesi için en uygun zamanlardan 
biri. Hal böyle olunca da spekülasyonlar 
üzerine şekillenen bazı fikirlerin gerçekleşme 
ihtimalini göz ardı etmemek yapılacak en 
doğru şeylerden biri olabilir.

Huracán Sterrato, İtalyancada “toprak yol” anlamına gelen Sterrato uzantısıyla gelen model aslında  
Lamborghini Huracán’ın üzerine geliştirilmiş. 
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Huracán 
Sterrato, saatte 
maksimum 260 
km hıza 
ulaşabiliyor ve 
0’dan 100 km/sa 
hızlanmasını da 
yalnızca 3.4 
saniye içinde 
gerçekleştiriyor.



AJANDA 64

Ocak ayının kültürel  
sanat notları 

Amie Siegel’s The Architects,  
New York  

Amie Siegel’in film enstalasyonları, nesnelerin, malzemelerin ve alanların anlam ve değer 
kazanma mekanizmalarını araştırarak mimari ve tasarımın ardındaki gizli anlatıları ortaya 
çıkarır. The Architects, birden fazla mimarlık firmasının iç işleyişine dair fikir vermek için 

sanatçının imzası olan yavaş, paralel izleme çekimlerini kullanarak mimari yaratım süreçlerini 
inceliyor ve bir mimarın kesit planı gibi yanal olarak dilimliyor. The Architects, her çalışma 
alanının pencerelerinden görülebilen New York manzarasını işaret ederken, küresel mimari 

üretim sistemlerinden bahsediyor. Küçük ölçekli stüdyolardan çok uluslu kurumsal firmaların iş 
yeri tipolojilerine uzanan bir tablo çizen film, kentsel dokumuzu oluşturan binaların tasarımının 
ardındaki geniş, görünmeyen emek ağını gözler önüne seriyor. Bu şekilde Siegel, yalnızca tekil 
“usta mimar” mitini delmekle kalmıyor, aynı zamanda yaratıcı özerklik, emeğin sosyopolitikası 

ve sermayenin dolaşımı hakkında sorular soruyor. Amie Siegel’s The Architects,  
2 Ocak tarihinde MoMA’nın dijital platformunda gösterimde. 

https://artsandculture.google.com/event/g11s85nygjg
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The Five Directions: Lacquer Through East Asia, 
Los Angeles

Los Angeles County Museum of Art’ın dijital platformunda 
16 Nisan tarihine kadar ziyaret edebileceğiniz seçki, Asya 
bölgesindeki malzeme ve fikir akışının izini sürüyor. Ağaç 

özünden elde edilen doğal bir polimer olan cila, yaygın ve değerli 
bir malzemeydi. Stilistik farklılıklar bölgeleri birbirinden ayırsa 
da tekniklerin, malzemelerin ve görsel sözlüklerin dinamik akışı, 
göreli izolasyon dönemlerinde bile kesintisiz olarak devam etti. 
Kuzey, Güney, Doğu ve Batı’nın beşinci bir yön olan merkez 

alanıyla birleştiği mekansal bir anlayıştan ilham alan sergi, ticaret, 
haraç ve hazine gibi bu değiş tokuşların doğasını açığa çıkarıyor. 
Ziyaretçiler, mikro hikaye adalarının çevresini dolaşmaya ve çok 

yönlü bir süreç olarak cila sanatının gelişimini izlemeye davet 
ediliyor. LACMA’nın koleksiyonundan 80’den fazla önemli eseri 
içeren seçki; Japonya, Kore, Çin ve Ryūkyū krallığını (Okinawa) 

hem buluşma noktaları hem de kendi başlarına merkezler 
olarak kutlayarak, bölgedeki cilanın nüanslı bir şekilde yeniden 

düşünülmesini tetikliyor.
https://artsandculture.google.com/event/g11s840sq0g

Himali Singh Soin: We Are Opposite Like That,  
Chicago  

The Art Institute of Chicago’nun online platformunda 1 Mayıs tarihine kadar ziyaret 
edebileceğiniz seçki; şiirleri, arşiv malzemelerini ve yüksek Kuzey Kutbu arazilerinin 

görüntülerini bir araya getiriyor. Kutup bölgelerinin -iklim değişikliğinin ortasında giderek 
daha savunmasız hale gelen buzul manzaraları- kolonyal geçmişlerini ve dekolonyal 

olasılıklarını yansıtıyor. Videoda, parıldayan giysiler giyen bir uzaylı figürü (Soin tarafından 
canlandırılıyor) buzdan çıkıyor ve bir kömür madenine giriyor; o buzla kişileştirilmiş, 

eriyen bir fosil. 19. yüzyıl İngiliz dergilerinden alınan resimlere dayanan animasyon araları, 
imparatorluğu kaplayacak yeni bir buzul çağının korkularını anlatıyor. Londra ve Delhi 

arasında Soin, ekolojik kayıp ve kolonyal suç ortaklığı temalarını ele almak için spekülatif 
anlatım ve insana ait olmayan sesler kullanıyor. We Are Opposite Like That Kuzey ve Güney 

kutupları için kurgusal mitolojiler yaratan performans, şiir, tekstil, video ve heykel gibi 
disiplinler arası bir dizi çalışmadan oluşuyor.

https://artsandculture.google.com/event/g11k3kl7xqx



66AJANDA

Cy Twombly: Making Past Present, Boston
Savaş sonrası Amerikan sanatının öncülerinden Cy Twombly (1928–2011), Antik Yunan, Roma 
ve Mısır kültürlerinden ilham aldı. Kariyeri boyunca seyahatler, okumalar ve geçmiş kültürlerden 

etkilenerek binlerce resim, heykel, çizim, fotoğraf ve baskı yarattı. Museum of Fine Arts, 
Boston’da 14 Ocak tarihinden itibaren çevrim içi ziyaret edebileceğiniz seçki, sanatçının antik 

çağın mitolojisi, şiiri ve arkeolojisine ömür boyu duyduğu hayranlığı araştırıyor ve bunun yaratıcı 
vizyonunu nasıl şekillendirdiğini ortaya koyuyor. Antik sanat, Twombly’nin çalışmalarında 

genellikle incelikli, edebi olmayan biçimlerde ve jestlerde kendini gösterir. Sergi, onun ruhunu 
-içini dolduran duygu ve fikirleri- nasıl özümsediğine ve onu kendine özgü modern tarzında 

uyandırmaya çalıştığına odaklanıyor.
https://artsandculture.google.com/event/g11s88xrt1z

Lynette Yiadom-Boakye: Fly in League  
with the Night, Londra

Lynette Yiadom-Boakye, hayali insanların 
esrarengiz portreleriyle tanınan bir İngiliz 

sanatçı ve yazar. Tate Britain’ın online 
platformunda 26 Şubat tarihine kadar ziyaret 
edebileceğiniz sergi, sanatçının kariyerinin 
bugüne kadarki en kapsamlı araştırmasında 

2003’ten günümüze yaklaşık 70 yapıtı bir araya 
getiriyor. Sanatçının çalışmalarındaki figürler 

gerçek insanlar değil; Yiadom-Boakye’nin 
tasvirleri hayal gücüyle yaratılıyor. Hem 
tanıdık hem de gizemli, izleyicileri kendi 

yorumlarını yansıtmaya, kimlik ve temsile 
dair önemli soruları gündeme getirmeye teşvik 
ediyor. Genellikle kendiliğinden ve içgüdüsel 

patlamalarla resmedilen figürler, belirli bir 
zaman veya yerin dışında var gibi görünüyor. 

Resimleri, Tie the Temptress to the Trojan 
(2016) ve To Improvise a Mountain (2018) 

gibi şiirsel başlıklarla birleştirilmiştir. Yazmak, 
Yiadom-Boakye’nin sanatsal pratiğinin 
merkezinde yer alır, şöyle açıklamıştır: 

‘‘Resmini yapamadığım şeyler hakkında 
yazıyorum, hakkında yazamadığım şeyleri 

resmediyorum.’’
https://artsandculture.google.com/event/g11ry5c00k5



Vision of Naval Might A Marine Painting  
for the Great Elector, Berlin 

Berlin Staatliche Museen zu Berlin’in 
Gemäldegalerie koleksiyonundaki unutulmaya 
yüz tutmuş eser, 170 yılı aşkın bir süre sonra 

bir kez daha halka sunuluyor: Olfert de Vrij’in 
(1635–1699) Dreimaster auf leicht bewegter See 
(Three-Master on Lightly Moving Sea) tablosu. 

Hassas bir şekilde işlenmiş bu tablo, pul pul 
dökülmüş boya bölümleri, şiddetli sararma ve 

renksiz üst boya lekeleri nedeniyle büyük ölçüde 
tanınmaz hale geldi ve bu yüzden bir süredir 
depoda kalıyordu. Kapsamlı bir restorasyon 
çalışmasının ardından eser, tüm güzelliğiyle 
bir kez daha hayranlıkla izlenebilecek ve bu 

etkinliği kutlamak için özel bir stüdyo sergisinde 
gösterimde. Sadece sanat tarihi için değil, aynı 
zamanda Margraviate of Brandenburg’un tarihi 

için de önemli: Resminin karakteristiği ve büyük 
olasılıkla Great Elector tarafından yaptırılan 

oldukça özel bir tekniğe sahiptir. De Vrij 
profesyonel bir sanatçı olmasa da  

17. yüzyılın sözde “penschilderijen” deniz 
ressamları arasında en yetenekli ve teknik olarak 

kabiliyetli sanatçılarından biri. Seçki için son 
gösterim tarihi 16 Nisan. 

https://artsandculture.google.com/event/g11tm_q2p88

Documentary Genealogies  
Photography 1848–1917,  

Madrid  
Museo Reina Sofia’nın dijital platformu 
üzerinden 27 Şubat tarihine kadar ziyaret 
edebileceğiniz seçki, Walter Benjamin’in 

The Work of Art in the Age of Its 
Technological Reproducibility (1936) adlı 

makalesinde fotoğrafın ve sosyalizmin 
paralel olarak ortaya çıkışıyla ilgili 

sözleriyle start alıyor. Böyle bir paralelliği 
takip etmek, işçi sınıfının günlük yaşamını 

temsil etmek için kullanılan fikir ve 
ikonografiler, 1840’ların görsel kültüründe 

zaten gizli ya da aktif bir rol oynuyor. 
Sergi, fotoğrafın doğuşundan yüzyılın 

başına kadar uzanan ve tarihçi André’nin 
adlandırdığı çerçeve içinde, madun 

kimliklerin temsillerinin ortaya çıkışını  
ve evrimine ilişkin pratiklerin bir 

haritasını sunuyor.
https://artsandculture.google.com/event/g11tdqg9v66
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Casablanca, 1970’lerin jet sosyetesinden 
ilham alan zarif bir koleksiyon oluşturmak 
için lüks bagaj lideri Globe-Trotter ile 
iş birliği yapıyor. Deri süslemelerle 
güçlendirilmiş koleksiyon, dayanıklı 
alüminyum kaplı vulkanize lif levhadan 
yapılıyor. Ayrıca üstte ve yanlarda bambu 
kulp detayları ‘70’lerin estetiğini bir nevi 
günümüze taşıyor. Köşe ve kenarlar ise 
pirinç donanımla sabitleniyor. Öte yandan 
koleksiyonu özgün kılan bir diğer nokta ise 
üç renkli motifle astarlanmış olması. Farklı 
ebattaki bavul tasarımları hakkında detaylı 
bilgiye https://casablancaparis.com üzerinden 
ulaşabilirsiniz. 

Eminiz ki her birimizin havaalanlarında 
pozitif ya da negatif bir anısı vardır. 
Uçağa geç kalmamak ya da son 

dakika değişen kapı numarasına yetişmek için 
koşulan maratonlar aklımıza gelen ilk sportif 
eylemler. Tabii bir de madalyonun bavul 
kısmı var: Etiketlere rağmen karıştığı gibi 
bir süre sonra bant üzerinde dönen bavullar 
arasında sizinkisinin yer almadığı gerçeğiyle 
yüzleşmek zorunda kalıyor oluşunuz… 
Bavulunuzun bir başka ülkede kalması 
senaryosunu bir kenara bırakırsak, bantlarda 
birbirini takip eden bavullar arasında-
karıştırılmayacağı kesin tasarımlardan 
bahsediyoruz- farklılaşmak da mümkün. 
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Jet-set kontuarı 
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