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Meraklısına Notlar: Lorem Ipsum Nedir?

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipiscing elit. 
Integer dui nulla, 
rhoncus in venenatis 
et, porttitor a justo. 
DEĞİŞİM accumsan 
urna fringilla magna 
blandit sollicitudin. 
Nulla facilisi. 
Maecenas convallis 
sem ut tellus semper 
iaculis id ut nulla. 
Nunc viverra tellus 
a quam placerat, 
non rutrum velit 
sodales. Curabitur 
eros ipsum, tincidunt 
id tristique quis, 
lobortis non eros. 
METAMORFOZ feugiat 
malesuada risus, 
sit amet posuere 
odio vestibulum eu. 
Sed tempus elit et 
justo pulvinar, 
eget ultricies ante 
vehicula. Pellentesque 
habitant morbi 
tristique senectus et 
netus et malesuada 
fames ac turpis 
egestas. DOĞA semper 
dapibus mauris. Morbi 
iaculis tempor dui, 
vel pellentesque sem 
sagittis et. Mauris 
at tellus ultricies 
tortor luctus dapibus 
vel a ante. BİRLİKTE 
PAYLAŞMAK lobortis 

mollis nisi id mollis. 
Interdum et malesuada 
fames ac ante ipsum 
primis in faucibus. 
Mauris dui erat, 
tincidunt quis aliquam 
ac, blandit in purus.
Nam ullamcorper ac 
nibh porta vehicula. 
Donec eget convallis 
enim. Vivamus non 
tristique sem. Ut 
interdum sodales 
pretium. Ut tincidunt 
pellentesque urna 
sit amet placerat. 
Etiam scelerisque 
dolor nisl, nec 
placerat quam faucibus 
nec. HUZUR ultrices 
venenatis tincidunt. 
Integer tempus a massa 
dignissim lobortis. 
Nulla commodo dui 
odio, quis faucibus 
felis sagittis non. 
Nullam facilisis nisi 
vitae dolor volutpat 
gravida. Praesent 
a tortor suscipit 
augue vestibulum 
finibus. Duis aliquet 
erat egestas rhoncus 
bibendum. Mauris 
fringilla orci vel 
erat hendrerit varius. 
AŞK at porttitor 
ipsum, eu sagittis 
felis. Fusce porttitor 
vestibulum ipsum, at 
congue tortor finibus 
sollicitudin.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Lorem_Ipsum
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künye

Bu  yayın Avrupa Birliği tarafından finanse 
edilen Sivil Büyü Programı desteğiyle 
hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla “Yuka 
Blend Festival Ekibi” sorumluluğu 
altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini 
yansıtmak zorunda değildir.



S. 10 - Bir Dönüşüm Hikâyesi: Yuka Blend 
Sokak Festivali      
Yuka Blend Sokak Festivali kapsamında 
18 farklı ülkeden 100’e yakın sanatçı 
ile Surlariçi’ne 100’ün üzerinde grafitti 
kazandırıldı.        

S. 28 - Röportaj: Mattia Campo Dall’Orto 
ile Sokak Sanatı     
Mattia Campo Dall’Orto, dünyanın tüm 
sokaklarında sanatını resmediyor.   

S. 38 - Aslı Bolayır ve Alev Adil’in FMR 
Sergisi     
Kıbrıslı sanatçılar Aslı Bolayır ve Alev Adil, 
birlikte gerçekleştirdikleri FMR isimli sergi ile 
alan yaratıp bağ kurdular.  

S. 46- Bisiklet Kültürü        
Bisiklet kültürünün topluma benimsetilmesi 
hem ekolojik hem insan sağlığı açısından 
oldukça önemlidir.  

S. 56- Bisikletle Yaşamak  
Hollanda, eğlence amaçlı kullanılan bisiklet 
yolları altyapısı ile kaplıdır. Hollanda’da 
günlük aktivite olarak bisiklete binmekten 
zevk alan birçok insan bulabilirsiniz.  

S. 62- Kunduracı Arif Abi ile Eski Surlariçi    
Surlariçi’nin 51 yıllık yaşayan tarihi kunduracı 
Arif Nurak, 1968’den beri Surlariçi’nin bir 
parçası.       

S. 66- Hatırlamak Güzeldir  
“Hatırlamak Güzeldir” projesinin amacı 
“Kıbrıs toplumu için Lefkoşa’nın gündelik 
yaşamında belirgin roller üstlenen kişilerin 
hatırlanmasını sağlamaktır”.    

S. 74- Bir fotoğraf ve hikâyesi          
Her fotoğrafın hikâyesi vardır. Ozan Tezvaran 
Bellapais’te geçmişin izlerini takip ediyor.

içindekiler
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Bir Dönüşüm 
Hikâyesi:  
Yuka Blend Sokak 
Festivali  Sanat, 
Dönüşüm, Uyum 
ve Salt Sevgi

“Kıbrıs’ta kaybetmekte olduğumuz 
değerlerin, o kayıp ruhun, hâlâ burada 
saklı olduğunu düşünüyoruz.”Meraklısına Notlar: YukaBlend Youtube



http://
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Lefkoşa Surlariçi binlerce yıl birçok medeniyete ev 
sahipliği yapmış, tarihiyle ve mimari yapısıyla eşsiz bir 
bölgedir. Surlariçi’nin daracık sokaklarında yaşanmış 
ve yaşanmaya devam eden bir mahalle kültürü vardır.  
Bandabuliya’da Ali Dayı -gözleri görmez ama güven üstüne 
kurulu bir anlayışla- ufacık arabasında sebze-meyve satar. 
Yedilerin gülü Naciye Nene’miz, Mesutoğlu Bakkaliyesi 
(muhtar), ayakkabıcı Arif Abi’miz, fırıncı İlker Abi’miz 
ve Arasta’nın diğer tüm cana yakın esnafı...

Lefkoşa Surlariçi uzun 
süredir gerçek değerinin 
hatırlanmasını bekliyor 
ve Kıbrıs’ta kaybetmekte 

olduğumuz değerlerin, o kayıp 
ruhun, hâlâ burada saklı olduğunu 
düşünüyoruz.    

Surlariçi’nde yıllardır 
sürdürdüğümüz sosyal, kültürel ve 
sportif etkinliklerden kazandığımız 
deneyimleri bir araya getirdik ve 
bölgeye dinamizm katacak, eski ile 
yeninin harmanlandığı, çok kültürlü 
“Yuka Blend Sokak Festivali” projesini 
başlattık.

Yuka Blend Sokak Festivali’ni 
başlangıcından itibaren ele alırsak 
hayallerimizin ötesinde bir deneyim 
yaşadığımızı söyleyebiliriz. Uluslararası 
birçok sanatçıyla bağ kurduk; festival 
kapsamında 18 farklı ülkeden 100’e 
yakın sanatçı ile birlikte çalıştık ve 
festival süresince bölgeye 100’ün 
üzerinde grafitti kazandırıldı.

Sanatın bağlayıcı bir gücü var! 
Gelen sanatçıların birçoğuyla hâlâ 
iletişim halindeyiz ve ortak etkinler 
gerçekleştirmeye devam ediyoruz. 

Dünyada artık bir festival turizmi 
olgusu var ve Yuka Blend’in de bu 
rolü üstlenerek Adanın tanıtımı 
konusunda yeni bir dil oluşturmasını 
amaçlıyoruz. Adanın tanıtımına ve 
turizmine alternatif çözümler üretmek, 
hem var olanı -gelenekseli- koruyacak 
hem de yeniye uyum sağlamamızı 
kolaylaştıracaktır. 

Yuka Blend Sokak Festivail ile 
birlikte kazanım olarak gördüğümüz 
konular var: Halkın Surlariçi’ne geri 
dönmesi, unutulmaya yüz tutmuş 
sokak kültürünün yeniden kazanılması, 
yerli yatırımın Surlariçi’ne yönelmesi, 
kurumlar arası iş birliği ve Kıbrıs’ta 
yetişen genç yeteneklere (ressam, 
müzisyen, dj) fırsat sağlanması...

Sanatın bağlayıcı bir gücü var!

Sosyal işler: 
Barınak yardımı 

Çiçeklendirme 

Toplumsal alanların yenilenmesi
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2016 yılında Yuka Blend’in 
ruhu bizi sadece bir 
günlüğüne ziyaret etti. 

Adeta değişimin bir habercisi 
gibi Lefkoşa Surlariçi’ni saran bu 
ruh ile daracık bir sokak olan Uray 
Sokak’ta binlerce insan bir araya 
gelerek harika saatler geçirdi. 
Surlariçi gibi eski ve unutulmuş bir 

bölgenin, özellikle de Bandabuliya 
Sokağının yeniden canlandığına 
şahit olduk. 

2016 yılının etkinlikleri 
arasında adanın her yanından 
sanatçıların katıldığı canlı graffiti 
performansları, DJ’ler, atölye 
çalışmaları, standlar ve dans 
gösterileri vardı. 

Yuka Blend Sokak Festivali 2016

Yuka Blend 
Sokak 

Festivali 
2016

Fotoğraflar
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2017 yılında 
Yuka Blend 
Sokak Festivali 
20.000’den 

fazla insanı Surlariçi’nin 
sokaklarında ağırladı ve 
festivale 80’den fazla 
sanatçı katıldı. 13 ayrı 
sahnenin yaydığı enerji ile 
canlı graffiti performansları, 
dans gösterileri, 

DJ’ler, canlı müzik, 
atölye çalışmaları ve 
performanslar, Lefkoşa 
şehrinin güzel sokaklarında 
dolaştı. Sokaklar kayıp 
ruhuna kavuştu.            

Böyle bir kalabalığın 
daha önce geçilmeyen 
sokaklardan geçmelerini 
görmek ve akışı hissetmek… 

Yuka Blend Sokak Festivali 2017



Yuka Blend Sokak 
Festivali 2017
Fotoğraflar

       K ı b r ı s ’ t a  k a y b e t m e k t e  o l d u ğ u m u z  d e ğ e r l e r i n ,                o  k a y ı p  r u h u n ,  h â l â  b u r a d a  s a k l ı  o l d u ğ u n u  d ü ş ü n ü y o r u z .
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Lefkoşa Surlariçi’nin 
tarihi ve otantik 
atmosferinde bir hafta 
boyunca 30.000’den 

fazla insanı bir araya getiren 
Yuka Blend Sokak Festivali, 
2018’de, yaşamın sırlarını 
simgeleyen dört element; 
toprak, hava, su ve ateşle 
temsil edildi.    

Türkiye, Yunanistan, Fransa, 
Almanya, İtalya, Hollanda, 
İspanya, Lüksemburg, Peru, 
Ekvador, Polonya, Guetamala, 
Nikaragua ve adamızdan 
birçok önemli sanatçıyı 
ağırlandı. Festival kapsamında 
Çiçeklendirme Projesi 

başlatıldı ve bisikletlerle 
kültürel turlar yapıldı. Atölye 
çalışmaları, tematik müzik 
geceleri, sergiler, gölge 
oyunları, dans ve sahne 
gösterileri düzenlendi. 
Adamızdan katılan birçok ünlü 
müzisyen, DJ ve performans 
sanatçısının yer aldığı konser 
programında genç yeteneklere 
de sahne imkânı sağlandı. 

Festival, sufi müzik 
geleneğini çağdaş müzik 
tınılarıyla harmanlayarak 
gelenekselle yeni, doğuyla batı 
arasında müzikal bir uyum 
sağlayan dünyaca ünlü sanatçı 
Mercan Dede ile sonlandı.

Yuka Blend Sokak Festivali 2018



Yuka Blend Sokak 
Festivali 2018
Fotoğraflar

       K ı b r ı s ’ t a  k a y b e t m e k t e  o l d u ğ u m u z  d e ğ e r l e r i n ,                o  k a y ı p  r u h u n ,  h â l â  b u r a d a  s a k l ı  o l d u ğ u n u  d ü ş ü n ü y o r u z .
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Sanatın bağlayıcı bir gücü var!



Designecologist adlı kişinin Pexels’daki fotoğrafı
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Mattia Campo 
Dall’Orto ile 2018 
yılındaki Yuka 
Blend’de tanıştım. 

Festival sürecinde onu ne 
kadar az tanıdığımı fark ettim. 
Resim, kentsel sanat, graffiti/
mural, enstalasyon, baskı ve 
kaligrafi üzerine çalışmalarını 
sürdüren Mattia, hafıza 
ve kimlik temaları üzerine 
yoğunlaşıyor.   

Dünyanın birçok yerini 
gezerek sanatını duvarlara 
resmeden Mattia, serbest 
bir sanatçı olarak kendini 
tanımlıyor. Graffiti ve sokak 
sanatına üzerine araştırmalar 
yürüten İtalyan sanatçı, 
kültürel antropoloji uzmanı 

olarak çağdaş alt kültürlerde 
kentsel ifade biçimleri ve 
yaratıcılığı üzerinde çalışmış. 

Birçok sivil toplum örgütü ile 
birlikte mülteciler, göçmenler, 
engelliler ve diğer dezavantajlı 
gruplar için özel projeler 
üretmiş Mattia ile grafitti ve 
sokak sanatı üzerine Yuka 
Blend Magazine’in ilk sayısı 
için bir araya geldik.  

Sanatçı bulunduğu 
bölgeye özgü sanat eserleri, 
özellikle duvar resimleri ve 
enstalasyonlar tasarlamak 
için mekân, tarih ve yerel 
topluluklarla diyaloğun son 
derece önemli olduğunu 
düşünüyor.

Perfect Strangers 
Artwork for “The Wall” project
Acrylic and spray on wall / 28 x 4 m
Winzavod, Moscow, 2014

Mattia 
Campo 

Dall'Orto 
ile Sokak 

Sanatı

Röportaj: Gizem Kaya
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Resim yapmaya nasıl 
başladın ve Sokak Sanatı ile 
tanışman nasıl oldu?   

HipHop’un altın çağı 
denilebilecek 90’lı yılların 
sonunda tag (imza-etiket) 
atarak küçük çizimler yaparak 
başladım. Grafitti öfkeye 
tepki vermek, toplumun 
kurallarını test etmek ve takım 
arkadaşlarım ile ilişkilerimi 
geliştirmek için heyecan 
verici ve etkileyici bir yoldu. 
Yazmak tamamen sokaklarda 
aktif olmakla ilgiliydi. İnternet 
bizim için bilinmeyen bir 
şeydi. Stilimizi, tekniğimizi 
paylaşmak ve sesimizi 
duyurmak için yaptığımız 
çizimlerin baskılarını alarak 
topluyorduk. Kirli trenler, kâğıt 
dergiler ve gezici sanatçılar 
yaratıcılığımı geliştirmek için 

yeni bir ilham kaynağıydı. 
2000’li yılların başında işler 
değişmeye başladı ve sokak 
sanatı genel olarak graffiti 
yazımından daha popüler 
olmaya başladı. Benim için ise 
sokak sanatı kentin dokusu 
ile ilişki kurmanın yeni bir 
yolunu temsil etti. Graffiti 
ile karşılaştırıldığında, sokak 
sanatı politik olarak daha 
doğru bir yaklaşım, daha az 
agresif teknikleri ve bir pop dili 
var. Soyuttan figüratife, sokak 
şiirinden enstalasyonlara 
geçerek yeni bir şey denemek 
için harika bir zamandı. 
Bu aynı zamanda gittikçe 
daha fazla seyahat etmeye 
başladığım ve sokak sanatı 
akımını desteklemek için 
festivaller düzenlediğim bir 
dönemdi. 

“Genç bir 
gülümsemenin 
romantizmini 
ve imkânsız bir 
fikrin gücünü 
lütfen bana 
hatırlat!”

İlham kaynağın nedir? 
Farklı bir ülkeye seyahat 
ettiğinde ve yerel insanlarla 
tanıştığında bu seni nasıl 
etkiliyor? İnsanların sanatına 
tepkileri ne oluyor?   

Bugünlerde yaşadığım 
yaratıcılık süreci, geçmişte 
kullandığım duygusal, kişisel 
ve kendini yönlendiren 
yaklaşımdan oldukça farklı. 
Bugün ilham kaynağım yerel 
toplulukla olan ilişkilerimden 
geliyor: Yeni insanlarla 
buluşmanın, fikir alışverişi 
yapmanın ve bu insanlardan 
yeni şeyler öğrenmenin 
yaratıcılığıma büyük katkı 
sağladığını keşfettim.  

Bir sanatçıdan önce ben bir 
insanım: her seyahat ettiğimde 
kendimi bir misafir olarak 
görüyorum. Yabancı bir ülkede 
veya bir ormanda misafirim, 
bu yüzden saygılı olmaya ve 
merakımı akışa bırakmaya 
çalışıyorum. Fotoğrafçılık 
genellikle görsel bilgiler 
toplamama ve bu ilham verici 
süreci belgelememe yardımcı 
oluyor.

İnsanların sanat eserlerime 
tepkileri çeşitli ve çoğu zaman 
şaşırtıcı. İnsanların çizimlerime 
duyduğu minnettarlık içimi 
sevinçle dolduruyor, ama aynı 
zamanda birinin yaptığım 
işleri takdir etmeyebileceğini 
de önceden kabul ediyorum. 
Aslında, bu oyunun bir parçası 
ve beni hiç endişelendirmiyor. 
Sorun yok, sanat insanı 
heyecanlandırmalı değil 
mi? Korktuğum şey sanata 
ilgisizlik: eğer bu olursa, bu 
hassasiyet eksikliğinden dolayı 
çok üzülüyorum. 
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Sokak sanatı/grafitti senin 
için ne ifade ediyor?    

Grafiti ve sokak sanatı 
arasında bir fark olduğu 
düşüncesindeyim. Bu iki 
olgunun ortak değerlerine 
odaklanmam gerekirse 
benim için kesinlikle kendimi 
tanımamın yeni bağlamlarla 
etkileşim kurmanın bir yolunu 
temsil eder. Başlangıçta 
böyle değildi: Grafitti öfkeyi 
ifade etmek ve bir hareketin 
parçası olarak hissetmek için 
kullandığım bir disiplindi, 
sokak sanatı ise kamusal 
alanlarda yeni görsel dilleri 
test etmek için bir meydan 
okumaydı. 

Son zamanlarda sadece bu 
kategorilerle ilgilenmiyorum: 
Her bir sanat eserini benzersiz 
bir fırsat olarak görüyorum. 
Sokakta, terk edilmiş bir 
fabrikada veya bir galeride 
çalışmam önemli değil. Elbette 
yaratırken her iki hareketin 
gücünü, ustaların ve öncülerin 
derslerini ve şüphesiz bana 
bu kadar çok şey veren bu 
kültüre karşı olan sorumluluğu 
hissediyorum.

Kıbrıs’la yolun nasıl kesişti? 

İlk kez bir Erasmus + projesi 
(insanların seyahat etmesini, 
buluşmasını, aktivite, 
geliştirmesini ve yaygın 
eğitim araçlarıyla öğrenmesini 
sağlayan bir AB programı) 
sayesinde Kıbrıs’a geldim. 
Bunun gibi çeşitli projelere 
katıldım ve her ziyaret ettiğim 
ülkede biraz daha fazla 
kalmaya çalıştım. Lefkoşa’da 
beni büyüleyen inanılmaz 
ve dinamik bir durum 
keşfettim ve herkes beni çok 
iyi karşıladı! Kesinlikle geri 
dönmek zorundaydım ve bunu 
birkaç kez yaptım. Doğayı, 
kırsal alanları ve arkeolojiyi 
çok sevdiğim için tekrar 
kolayca seyahat edebilmeyi 
ve kuzey kesimini daha fazla 
keşfedebilmeyi umuyorum.     
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Özellikle yeni nesiller için bir süre daha etrafta olmaya çalışacağım; 
sonunda birbirimizle tanışıp birlikte öğreneceğiz. Benimle buluşur 
karşılaşırsan ve eğer unutursam; genç bir gülümsemenin romantizmini 
ve imkânsız bir fikrin gücünü lütfen bana hatırlat! 

Dünyanın her yerinde resim 
yapıyorsun. Yeni nesillere ve 
gelişmekte olan sanatçılara 
mesajın ne olurdu?   

Evet yapabildiğim kadar seyahat 
ettim… ama asla yeterli diyemem. 
Hareket halinde olmak ve 

keşfetmek hâlâ listemin en üstünde: 
Keşfedilecek çok şey var!

Tüm gençlere açık bir zihinle 
seyahat etmeyi, geziler sırasında 
karşılaştığı insanlarla ekmeğini, 
hayallerini ve sevgiyi paylaşmalarını 
öneriyorum.
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Bağ kurmak için çıkılmış bir yolda, bu 
yolu yürüyen Aslı Bolayır ve Alev Adil... 
Birlikte gerçekleştirdikleri FMR isimli 
sergi ile bunun için bir alan yaratıp 
bağ kurdular. İşte Aslı Bolayır ve Alev 
Adil’in FMR sergisi, doğuşu, oluşu ve bize 
kattıkları.

Sergen Uysal   

39
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İki yakın arkadaş Aslı ve Alev... 
Aslı Marsilya Güzel Sanatlar 
Akademisi Resim Bölümü’nden 
mezun olup, yurt içi ve yurt dışı 

birçok kişisel ve kolektif sergide yer 
aldı. Çalışmaları özel ve kamusal 
koleksiyonlarda bulunan Bolayır, 
Dışavurumcu sanat atölyelerini 
Kıbrıs ve İspanya’da devam ettiriyor.

Alev, şair ve performans 
sanatçısı. Central Saint Martins, 
University of the Arts London’da 
Multimedia Poetics ve Expanded 
Life Writing konularında doktora 
yaptı; Finlandiya’dan Azerbaycan’a 
uzanan uluslararası platformlarda 
performanslar sergiledi, birçok 
sergide eserleri yer aldı. 

Uzun yıllar İngiltere’de yaşadıktan 
sonra 2018 yılında Ada’ya dönüş 
yaptı. Çocukluğundan beri 
edebiyata ilgisi varmış. “İlk aşkım 
şiir” diyor Alev.        

Atatürk Kültür Merkezi’nde bir 
sergiye katılmışlar daha önce ve 
“biz de yapalım, karmakarışık, 
kaotik” diyerek çıkmışlar yola. Ne 
yapacaklarına karar vermişler ve 
ayrı ayrı çalışmaya başlamışlar. 
Üretim süreci için şu ifadeleri 
kullanıyor Alev; “Birbirimizin işlerine 
bakmadık, incelemedik. Sergide 
iki farklı insanın işi vardı ama bir 
kişi yapmış gibi görünüyordu. Ayrı 
gittik ama aynı şeyleri yaşadığımız 
için çok paralel ve bütün oldu, çok 
memnun kaldım.”      
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Serginin bütününde göze çarpan kırmızı kurdele teması vardı. 
Aslı’nın işiymiş bu kurdele. Şöyle açıklıyor anlamını: 

“Bağ kurmak her zaman kafamı kurcalar. Kırmızı kurdelenin 
hikâyesini yapmaya başladıktan sonra öğrendim. Çin mitolojisinde 

geçen bir hikâyeden geliyor. Hikâyeye göre herkes birbirine 
kırmızı bir kurdele ile bağlıdır. Yani hepimiz birbirimize bağlıyız.” 

Alev de ekliyor: 
“Sanat eseri yapmaya başladığında anlamını bilmezsin. 

Bilirsen reklama girer. Sanat yapmak, araştırmadır. 
Yaparken bulursun ne yaptığını.”       

“Sanat hediye 
vermektir, insanlarla 
bağ kurmaktır”
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“En güzel şeyler geçicidir” 
Neden FMR diye sorduk. 

Şöyle açıklıyor Alev: “Kadınların 
yaptıkları kalıcı olmuyor, 
hep unutuluyor. Geçmişe 
baktığımızda kadınlar hiçbir 
şey yapmamış gibi. Aslında 
tarihe baktığında kadınlar her 
zaman bir şeyler yapıyordu. Şiir 
yazarlardı, sanat yaparlardı. Fakat 
onlar gittikten sonra zamanla 
izleri silinir oldu. Yani şimdi 
bunu mu dert edeceğiz? Tamam 
benim yaptığım geçiciyse eğer, 
geçiciliği de kabul edeyim. En 
güzel şeyler geçicidir zaten.”        

Aslı için ise: “Daha önce 
de goblenlerle* çalışmıştım 
ama o çok farklı bir bakış 

açısıydı. Çalıştığım kendi 
yaşanmışlıklarımdı. Kadınların 
yaptığı şeylerin ne kadar geçici 
olduğu ama aslında olmadığı. 
Çevrelerini güzelleştirmek için 
yaparlardı bunları ama geçiciydi. 
Geçici olsa da etkisi bir şekilde 
kalır. Mesela yemek yapar sana, 
yersin ve biter. Ama tadı ömür 
boyu kalır. Yaptığı şey gider ama 
izi kalır. Geçicidir ama kalıcıdır. 
Yani o geçicilik kalıcılık durumu 
hep gidip gelen bir şeydir.” İsmin 
bulunuşu da aralarındaki bir 
konuşma sırasında oluyor. Aslı 
konuşmasının bir yerinde Fransız 
aksanıyla “FMR” derken, Alev o 
anda heyecanla serginin adı “bu 
olsun” demiş ve öyle yapmışlar.  

“Sergi, öyle yalnız yapabileceğin bir şey değildir” diye ekliyor 
Alev. “Sergiyi düzenlerken, Evren Maner, Derviş Zeybek ve 
takımının yardımı...  Aslında sanatın parçasıydı bu. Bağ kurmak 
ve birbirini desteklemek. Sergiye gelenler, yardım edenler ve o 
yardım... Gerçekten çok değerli bir şey. Sadece teşekkür etmek 
gibi bir şey değil. Çok derin ve anlamlı.”  
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Alev’in işleri de kalbe 
dokunur, etkileyicidir. 
Bir çırpıda sergide 
kurduğu dünyasını 

anlatıyor Alev; “Sergide kendime 
mekân yaratmak istedim. 
Bir sığınak. Döndüğüm yere, 
döndüğüm değil çünkü yeni bir 
yere geliyorsun aslında. Ve orada 
sığınak yaratmak istedim. Çadır 
yaptım, içine yastık koydum, 
goblenlerim* de yastığın 
üstündeydi. Ve o yastıkların içine 
sesler koydum. Nefes sesim, 
gülmem, kalp sesim ve bir de 
şiir. İzleyici çadırın içine girer, o 
yastığı kucaklar ve benim kalbim 
onun kalbine değer. Mekân 
resimleri yaptım. Hayali mekânlar 
yarattım. Ütopik, distopik.”           

İkisinin de ortak amaçları 
var diyebiliriz. Amaçları şu ki: 
gençlere alan açmak, cesaret 
vermek. Bu amaçla da değişik 

projeler gerçekleştirerek 
yapıyorlar. Aynı zamanda 
yaptıkları da bir şeylerin 
yapılabilecek oluşuna dair bir 
mesaj. “Alan derken” diyor Aslı, 
“kendin ve öbürleriyle olan 
ilişkiden doğan alan. Sergi buna 
vesile oldu. Sergide önemli 
olan orada kurduğun bağdır, 
aldığın cevaptır, geri bildirimdir. 
Herkesin bir olma biçimi varsa bu 
dünyada, benimki de böyledir.” 
Alev ise “Egosuz bir şey 
yapmaya çalıştık. Sanat aslında 
hediye vermektir, insanlarla 
bağ kurmaktır. Bunu anlatmaya 
çalıştık” diyor. 

İkisi de üretmeye ve bağ 
kurmaya devam edecekler 
anlaşıldığı üzere. Umuyoruz ki 
yeni ve yaratıcı işlerle çıkacaklar 
karşımıza. Tekrar ve tekrar...

* Goblen, resimlerin baskı yolu ile aktarıldığı, noktaları sayılabilir kumaş üzerine, eğik çizgi (/) 
şeklinde tek yönlü işleme tekniği uygulanarak renkli ipliklerle yapılan bir işleme sanatıdır.

Aslı için ise: “Sergiyi kurmak başlı başına başka bir 
hikâye. Bir şeyler paylaşmak istersin ama tek başına 
yapamazsın. Burada bize Derviş Zeybek, Evren Maner, 
Fatma ve Apo çok yardım etti.  Ansızın nasıl yapacağız 
derken, bu insanlara gittiğinde, ‘ey yahu! hemenden 
olur’ der. Sen dağ gibi görürsün olacak olanı. Yaptığın 
şeyi desteklerler ve bunu hissetmek çok güzeldir.”
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Dervish G. Zeybek 

Adamızda ve dünyada şehirlerin, özellikle şehir 
merkezlerinin en büyük sorunlarının başında 
gelen hava kirliliğine, görsel kirliliğe ve trafiğe 
karşı en iyi çözümlerden biri; bisiklet kullanımı 
ve kültürünün yeniden kazanılmasıdır.    

Geçmişte Kıbrıs 
kültürünün 
bir parçası 
olan bisiklet 

kullanımını yeniden 
gündelik hayatımıza 
adapte etmek; 
toplumsal bilincin 
yeniden kazanılmasını 
sağlayacağı gibi 
turizmini de olumlu 
yönde etkileyecektir.  

Kıbrıs tarihi ve özellikle 
Lefkoşa hakkında 
araştırma yapıldığında 
karşımıza birçok 
fotoğrafta yüzlerce 
farklı bisiklet çıkması 
mümkündür. 

Yakın tarihimizde 
gündelik yaşamın bir 
parçası olan bisiklet 
kültürünün yok olması 
sizce de anlaşılmaz değil 
mi?

Başta insan sağlığı 
olmak üzere faydalarının 
saymakla bitmeyeceği 
bisiklet kullanımı; doğa 
ve ekolojiye katkısı, 
ekonomiye faydası ve 
trafik sorununa çözüm 
getirmesi nedeniyle hem 
yerel yönetimlerin hem 
de devlet kurumlarının 
önemsemesi gereken 
konulardandır. 

49



50

Günümüzde internet 
kullanımının bize sunduğu 
fırsatlar ile bisiklet kültürü 
ve dünyadaki iyi örnekler 

hakkında bilgi edinmemiz çok kolay bir 
hal aldı. Özellikle Hollanda ve dünyanın 
farklı bölgelerinde başarılı bisiklet 
projeleri ve güzel örnekler görmek 
mümkündür. Nijmegen, Oslo, Amsterdam, 
Rotterdam, Vancouver, Cambridge, 
Copenhagen en başarılı örneklerdir. 

Bunların en başında gelen Amsterdam 
ve Rotterdam gibi şehirlerden yola 
çıkmak gerekirse; bugün bisiklet 
cenneti olarak adlandırabileceğimiz bu 
şehirlerde bundan yaklaşık 30 yıl önce 
arabaların hüküm sürdüğüne inanmak 
çok zor. Bununla birlikte doğru projelerle 
uzun vadede Kıbrıs’ta benzer günleri 
görmemiz mümkündür. 
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iyi örnekler

Gerçekleşen birçok başarılı 
bisiklet projelerinin 
yanında kötü örneklerden 
de bahsedilebilir. Özelikle 

Çin’de yaşanan olumsuz değişim 
bunların başında gelir. Geçmişte 
binlerce bisiklet kullanıcısının 
sokaklarda gezdiği Pekin ve benzeri 
büyük şehirlerde bugün bisiklet ve 
bisiklet kültüründen eser yok. 

Küreselleşen dünya ile birlikte 
otomotiv sektörünün yükselişine 
ayak uydurmaya çalışan Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin yürüttüğü yanlış 
politikaların sonucunda ülke 
özellikle hava kirliliği konusunda geri 
dönülemez bir noktaya gelmiştir. 

kötü örnekler
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Matheus Natan adlı kişinin Pexels’daki fotoğrafı
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Ben Dineke Verkley, Hollanda’nın 
Utrecht Üniversitesi’nde, yirmi iki 
yaşında lisans öğrencisiyim. Kültürel 
Antropoloji ve Gelişim Sosyolojisi için 
Kıbrıs’ın kuzey kesimini ziyaret ederek 
bir aydan fazla bir süredir Lefkoşa’da 
faaliyet gösteren kuruluşlar hakkında 
araştırmalar yaptım. Başlangıçta üç ay 
kalmayı planladım, ancak Covid-19 
nedeniyle Adayı erken terk etmek 
zorunda kaldım. Bu çok talihsiz bir 
durum çünkü Kıbrıs’ın kuzey kesiminde 
geçirdiğim zamandan zevk aldım, 
burada çok fazla güzellik var.

Dieneke Verkley 
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Hollanda’da 
doğdum ve 
büyüdüm. 
Utrecht Şehri 

yakınlarındaki Soest adında 
büyük bir köyde yaşadım. 
Yürüyebildiğim andan 
itibaren bisiklet sürmeyi 
öğrendim. Tam olarak 
hatırlamıyorum ama üç veya 
dört yaş civarında olmalı. 
Sokaktaki her çocuğun bir 
bisikleti vardı ve mahallenin 
çevresinde saatlerce bisiklet 
sürüyorduk.

Beş yaşında ilkokula 
gittiğimde, annem beni 
bisikletle okula götürürdü. 
Okula olan mesafe yaklaşık 
iki kilometreydi, o yaştaki 
kısa bacaklar için gerçekten 

çok uzaktı. Annem bir süre 
sonra bana eşlik etmeyi 
bırakacaktı çünkü bisikletle 
güvenli bir şekilde geri 
geleceğimi biliyordu. 

Hollanda’da neredeyse 
herkes çocuklarını bisikletle 
okula getiriyor. Okulun 
önünde en fazla on tane 
araba sığacak bir park yeri 
hatırlıyorum. Bu otopark 
asla tam olarak kullanılmadı. 
Bisiklet, Hollanda’da popüler 
bir ulaşım yolu olduğundan, 
belediyeler bisiklet 
yollarının iyi tanımlanmasını 
ve vatandaşlar için iyi 
korunmasını sağlar. İyi 
tanımlanmış bir yolda 
bisikletçi olarak her 
zaman trafikte nereye 

ait olduğunuzu bilirsiniz, 
çünkü arabaların sürüldüğü 
yollardan ayrı tutulur. Bu, 
bisiklet sürmeyi çok güvenli 
hale getirir. Bisiklet şeritleri 
renkle ayırt edilir, çoğu 
durumda bu renk koyu 
pembedir.

 
Benim için bisiklete 

binmek başlıca ulaşım 
şekli. Araba kullanmıyorum 
ve treni sadece yirmi 
kilometreden daha 
uzun mesafeler gitmek 
gerektiğinde kullanıyorum. 
Bisikletimi her gün okula 
gitmek, çalışmak ve 
neredeyse her şey için 
kullanıyorum. 

Bisikletle ilgili ilk deneyimim    
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Hollanda’da bisiklet 
kültürü 

Burada bisiklet bakımları 
kolay ve maliyeti 
düşüktür. Ekolojik olarak 
çok dost olduklarından 
bahsetmiyorum bile; 
çünkü sadece üretim için 
doğal kaynaklar ve CO2 
kullanılıyor. Bu nedenle 
devlet, bisikletlerin 
birincil ulaşım şekli olarak 
kullanılmasını teşvik ediyor. 

Hollanda, eğlence amaçlı 
kullanılan bisiklet yolları 
altyapısı ile kaplıdır. Örneğin, 
burada günlük aktivite 
olarak bisiklete binmekten 
zevk alan birçok emekli çift 
bulabilirsiniz. Ayrıca spor 
için kullanılır ve burada 
fazlasıyla bisiklet yarışı 
etkinliği görebilirsiniz. Fazla 
sayıda dağ bisikletçimiz 
olmasına rağmen aslında 
durum oldukça komik, çünkü 
Hollanda’da neredeyse hiç 
dağ yoktur. Sadece çok 
büyük ve engebeli ormanlar 
var.  

Tüm eğlencelerin yanı sıra, 
evsiz insanların iş bulabildiği 
bisikletleri çevreleyen 
büyük bir ekonomi var. 

Her Hollandalı kişi en az 
bir bisiklete ve bazen 
daha da fazlasına sahip 
olduğundan, büyük şehirler 
bisikletlerin park edileceği 
yerleri düzenlemekte 
zorlanıyor. Başlıca ulaşım 
aracı olduğundan birçok 
bisiklet ihmal edilip terk 
edilebiliyor. Evsiz veya işsiz 
insanlar zamanla eski ve terk 
edilmiş bisikletleri bulur ve 
aslında bisikletlere yeni bir 
amaç vererek bir bisiklet 
ekonomisi yaratırlar. 

Lefkoşa’da bisiklet 
sürmek  

Hollanda’dan araştırma 
ortağım olan Malou’yla 
Lefkoşa’ya varışımızın ilk 
haftasında iki bisiklet aldık. 
Bisikletleri satın almayı 
zaten planlamıştık, çünkü 
kat etmemiz gereken 
tüm mesafelerin yirmi 
kilometreyi geçmediğini 
biliyorduk. Gelmeden 
önce kiralık bisiklet ve 
istasyonların olduğunu 
fotoğraflardan görmüştük. 
Bu nedenle iyi umutlarımız 
vardı. Lefkoşa’daki bisiklet 
kültürünün bildiğimiz 
kültürle aynı olmadığını 
anladık. 

Çoğunlukla Devpa 
Süpermarket’ten Eski 
Lefkoşa’ya kadar yaklaşık 
on kilometrelik mesafeler 
kat ettik. Hayattaki çoğu 
şeyde olduğu gibi, kuralları 
izleyerek öğrenirsiniz. 
Bu yüzden, Lefkoşa’da 
bisiklete binmenin kurallarını 
diğer insanları izleyerek 
öğrenmeye hazırdık. Ancak 
Lefkoşa’da bisiklet kullanan 
neredeyse hiç kimse 
yoktu. Gördüklerimizde 
ya yolda ya da kaldırımda 
bisiklet sürüyordu. Bu 
durum trafikte nereye ait 
olduğumuz konusunda 
aklımızı karıştırdı. 

Bir hafta sonra kendiniz 
ve yoldaki diğer insanlar 
için olabildiğince güvenli 
olmaya çalıştığımızdan emin 
olmanızın önemli olmadığını 
fark ettik. Lefkoşa’nın kuzey 
kesimindeki ana yollar 
Hollanda’daki yollardan 
daha geniştir. Bu, arabalar 
ve bisikletlilerin aslında yan 
yana olmaları için yeterli 
alanı sağlar. Arabaların 
yanında bisiklete binmeye 
alışık olmadığımız için ilk 
başta oldukça üzüldük, 
ancak mecburen alıştık. 
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Lefkoşa’nın bisiklet 
altyapısının kalkınması  

Lefkoşa’da bisiklete binen 
çok az insanı var. Daha fazla 
insan bisiklet kullanırsa, 
trafikteki bisikletçilerin 
varlığı konusunda daha 
fazla farkındalık olacak 
ve insanlar dikkat etmeye 
başlayacak. Bu da bisiklet 
için daha güvenli bir 
ortam oluşturacak ve 
altyapıya önem verilmesini 
sağlayacaktır. Ayrıca, 
özellikle ana yollarda, yoğun 
saatlerde daha az araca yol 
açılabilir. Lefkoşa’da daha 
fazla insanın bisiklet sürmesi 
için büyük bir potansiyel 
olduğuna inanıyorum. 
Bunun için devletin ve 
yerel yönetimlerin insanları 
bisiklet sürmeye teşvik 
etmesi gerekir. Örneğin 
insanlar için halihazırda 
var olan bisiklet yollarını 
uzatarak başlanılabilir. 
Zaten oradalar, ancak onları 
genişletmek sadece araba 
sürücülerinin trafikteki 
bisikletçileri sadece fark 
etmekle kalmayacak, aynı 
zamanda bisikletçiler için 
güvenli bir alan yaratacaktır. 
Lefkoşa’da bisiklet sürmek 
keyifli bir hale gelebilir ve 
eminin daha fazla insan 
eğlenmeye başlar.
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Surlariçi’nin 51 yıllık yaşayan tarihi kunduracı 
Arif Nurak, 1968’den beri Surlariçi’nin 
bir parçası. Arif Nurak’tan, Surlariçi’nde 
gözlemlediği değişimi ve dönüşümü dinledik.  

Sergen Uysal 
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Arif Nurak 1968’de ai-
lesi ile birlikte Vadili 
/Vatili Köyü’nden 
Surlariçi’ne gelmiş. 

“Vadili /Vatili’den ‘tahta kasa’ 
otobüsle geldik. Otobüs hem 
haremlik hem selamlıktı,” diyor 
Arif Abi. Haremlik ve selamlık 
kadın ve erkekler için otobüsün 
ikiye ayrıldığı anlamına geliyor. 
Kadınlar ve erkekler o zaman-
lar beraber seyahat edemiyor-
du. Şimdi Küçük Kaymaklı’da 
bulunan otobüs terminali ise 
o dönem Surlariçinde’ymiş. 
Arif Abi, Surlariçi’nin tarihî 
Asmaaltı bölgesindeki bir kun-
duracının yanında çırak olarak 
mesleğe başlamış. 

“O dönem 
Dereboyu yoktu.” 

Zamanla o eski kalabalığın 
Surlariçi’ni terk ettiğini dile 
getiriyor. “O dönem Derebo-
yu da yoktu,” diyor Arif Abi 
ve ekliyor “İnsanlar sadece 
ekmek almak için bile buraya 
gelirdi.” Uray Sokak’ın iki 
meşhur bakkalı olan Mesut 
ve Şişman Bakkal’dan “yok 
yokçu” olarak bahsediyor. Saat 
ikiyi görmeden bakkalda her 
şey bitermiş. Bandabuliya’da 
cuma günleri kadın pazarı 
kurulurmuş. Etrafta nargileciler, 
gaveciler varmış ve eğlenmek 
için Taksim Pavyonu’na gider-
lermiş. Orada atari, langırt gibi 
oyunlar varmış. Bir de oldukça 
rağbet gören üç farklı açık 
hava sineması... 

“Eskiden kanun 
ve nizam vardı.”  

Belediye’nin o dönem keskin 
kuralları olduğunu söyleyen 
Arif Abi “cumartesi günleri 
iş yerleri öğlene kadar açık 
kalabiliyordu ve pazar günleri 
kesinlikle açılmıyordu. Ola ki 
açık olursa belediye zabıta-
sı hemen ceza kesiyordu,” 
diyor. Yaz mesailerinde ise 
saat 13.00’den 15.00’e kadar 
zorunlu olarak kapalıymış 
dükkânlar. “Yazda saat 
15.30’da belediyenin su tankeri 
Atatürk Heykeli’nden başlayıp 
açardı çeşmeleri ve yolları 
sulardı Bandabuliya’ya kadar. 
Ortalık serinlerdi,” diyerek eski 
Bandabuliya’yı gözümüzde 
canlandırıyor. İnsanlar köyden 
yumurta, tavuk, hellim getirip 
satarmış. Tabii belediye bunlar-
dan da vergi alırmış. “Eskiden 
kanun ve nizam vardı, Selimiye 
Camisi’ne ve Bedesten’e 
girecek olan turist para öderdi. 
Selimiye Camisi’ne iki şilin Be-
desten’e bir şilin alırdı Mehmet 
Dayı.” Mehmet Dayı Vakıflar’ın 
çalışanıymış ve toplanan para 
ile Selimiye Cami’sinin bakımını 
yapıyormuş. 

 

“Tüm ürünler yerli 
üretimdi.”  

O zamanın en canlı bölge-
leri Arasta ve Uray Sokak’mış. 
“Toptancılar Bandabuliya’da 
bulunmaktaydı. Tüm ürünler 
yerli üretimdi, insanlar köyde 

yetiştirdiklerini getirip burada 
satardı. Buzluk çıkınca her şey 
değişti,” diyor Arif Abi.  “Gün 
çok erken başlardı, saat sabah 
altı dedin mi sokak canlanırdı. 
Burası merkezdi,” diye ekliyor. 
Seyyar arabalar hellim-nor bö-
reği satarmış. “Simit helvası da 
satan şişman bir adam vardı; 
‘Yarım önge yarım şilin,’ derdi 
ve saat dokuzda ellerindeki-
leri bitirip giderlerdi,” diyor. O 
dönem kilo değil okka kulla-
nırlarmış ve dört önge bir kilo 
edermiş. “Şu anda Zeppelin adı 
ile işletilen kafe eskiden sıcak 
demirciydi. İnsanlar oraklarını, 
nacaklarını orada yaptırır, 
orada tamir ettirir, gidip hazır 
almazlardı. Şimdi saat sekiz 
olur etrafta kimseler olmaz.”

“Tüm ürünler yerli 
üretimdi, insanlar 
köyde yetiştirdiklerini 
getirip bura
da satardı.”

“Bölge şimdilerde 
yeniden canlanmaya 
başladı.”  

Bu cıvıl cıvıl kalabalık nasıl 
gitti diye sorduk Arif Abi’ye; 
“Ne zaman ki terminal buradan 
alıp dışarıya taşındı kalabalık 
yavaş yavaş dağıldı. Bölge 
şimdilerde etkinliklerle, festi-
vallerle yeniden canlanmaya 
başladı.”
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Studio 21cc ile 
Lefkoşa Türk 
Belediyesi’nin 
(LTB) birlikte 

yürüttükleri “Hatırlamak 
Güzeldir” projesi 
kapsamında Surlariçi’nin 
bilinen yüzlerinin portreleri 
yapıldı ve farklı bölgelere 
yerleştirildi. Küreselleşme 
karşında dünyadaki 
değişimlere karşı toplumların, 
kendi iç dinamikleriyle 

hareket etmesi, öz 
değerlerini koruyarak 
yeniliklere cevap vermesi 
ve kültürel farklılıklarını 
muhafaza etmesi önemlidir. 

Bu amaçla hareket ederek 
başlatılan “Hatırlamak 
Güzeldir” projesi Kıbrıs 
toplumu için Lefkoşa’nın 
gündelik yaşamında belirgin 
roller üstlenen kişilerin 
hatırlanmasını sağlamaktır.

“Hatırlamak 
  Güzeldir”
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“Hatırlamak Güzeldir” projesi ilk olarak 
2017 yılının haziran ayında Studio 
21cc’nin finanse ettiği ve bölge halkının 
katkı sağladığı Asya, Hakan ve İbrahim 
abimizin portreleri ile başladı. 

Lefkoşa’nın Surlariçi Arasta bölgesinde 
bulunan Büyük Han’ın arkasındaki Lef-
keliler Hanı’na yapılan duvar resmi ile 
İtalyan sanatçı Mattia Campo Dall’Orto 
ve Fransız sanatçı Mathieu Devavry 
bu üç güzel insanı ve topluma kattığı 
değerleri ölümsüz hale getirdiler.

01
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Projenin ikinci adımında Studio 21cc 
ve LTB iş birliği ile toplam 5 portre Lef-
koşa Surlariçi bölgesinde yapıldı. Şefik 
Zağlul, Saffet Anibal, Ali Özyamacı 
(Ali Dayı), Ahmet Kanan ve Ahmet 
Akdal (Ciğerci Ahmet) gibi Lefkoşa’nın 
tanınmış simalarını sanatçılar Elias 
Zaarour ve Mattia Campo Dall’Orto 
şehrin farklı noktalarına resmettiler. 
Son olarak Yuka Blend Sokak Festivail 
2018 kapsamında Arif Nurak (Kundu-
racı Arif) portresi Samanbahçe Evleri 
bölgesine yapıldı.

02
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2019 Aralık ayı içerisinde gerçekle-
şen Yuka Blend Market Arabahmet 
etklinliği kapsamında LTB iş birliği ile 
Lefkoşa’nın bilindik simalarından Resa 
Budak, Hüseyin Çağlayan ve Lefkoşa 
Surlariçi Yediler bölgesinin simgesi 
haline gelen Naciye Nene’mizin port-
relerini Lübnanlı sanatçı Elias Zaarour 
hayata geçirdi.

03
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Antik enerjiyi içselleştirmek ve 
modern dünyamızın güzelliği 
ile harmanlamak için Kıbrıs’taki 
Bellapais köyüne gittik. Bu köy, 

“Kıbrıs’ın Acı Limonları” adlı kitabında Kıbrıs’ta 
ki yaşam hakkında yazan Lawrence Durrell’in 
birkaç yıllığına ev sahipliği yaptığı tarihi bir 
mekândır. Yazar bu köyde ‘Tembellik Ağacı’nın 
altında kahve içerken zaman geçirdiğinden 
bahsediyor... Burada acı limonların tadı ile gün 
doğumu boyunca zeytin ağaçlarına rehberlik 
ederek, modern/geleneksel lezzetlerin uyu-
munu yakalarız.

Bir Fotoğraf 
ve Hikâyesi 

Fo
to

ğr
af

: O
za

n 
Te

zv
ar

an
 



Marcelo Miranda adlı kişinin Pexels’daki fotoğrafı



Yuka’ isminin bizim için 
iki farklı anlamı vardır. 
Yuka’nın, sıcak, kuru 
ve çorak bölgelerde 

yetişen, bulunduğu ortama uyum 
sağlayabilen bir bitki olması 
bizim için ilk önemli unsurdur.  
Studio21 ve bizler de tıpkı Yuka 
bitkisi gibi Surlar İçi’nde yıllarca 
devam eden sosyal ve kültürel 
etkinlik kuraklığına direndik. 
Şehre dinamizm katacak yeni ve 
multi-kültürel etkinlikler üreterek 
değişim ve dönüşüm için umutla 
ve gönülden çalıştık.       

Tüm bunlar olurken bir grup 
araştırmacı  tarafından Sibirya 
taraflarındaki buzullarda 39.000 
yıllık bir Mamut bulundu. 
6-11 yaşları arasında olduğu 
düşünülen bebek Mamut’a Yuka 
ismi verildi. İşte Yuka’nın ikinci 
anlamı da doğmuş oldu. Yuka’nın 
bebek oluşu bizim için yeniden 
doğuşu ve büyümeyi sembolize 
eder. Bu Yuka Ruhu’dur; 
büyümekte olan ama aslında çok 
yaşlı ve bilge bir bebek, saf ve 
sevgi dolu…  

‘Blend’ kelimesinin 
eklenmesinin de özel bir anlamı 
vardır. ‘Blend’ kelimesinin 
Türkçedeki anlamı karışım, 
harmanlanmak ve uyum 
sağlamaktır. 

Yuka adında çok eski bir 
Mamut ve Lefkoşa adında çok 
eski bir şehir…

Yeniden doğuşa, değişime ve 
dönüşüme atılan adımlar… Yani 
“eski” ile “yeni”nin buluşması, 
harmanlanması ve iç içe 
olabilmesi.      

İşte bu, Yuka Blend’in altında 
saklanan hikayesidir; değişim, 
dönüşüm, uyum, birleşim ve 
salt sevgi. 

https://www.facebook.com/YukaBlend/
https://www.instagram.com/yuka.blend/
http://
https://www.instagram.com/studio21cc/
http://
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