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BiREYiıı iÇsıL

Defterin izi nereden aldınız?

Defterl erimi genel de salr n
a-l mıyorum. tvde, atölyede biriken

ajandalarr ya da not defterlerini
ku'l lanlyorum. Bazen tanldı klarlmln
elinde fazla olan ajanda1arı

değerl endi ı^di ği m de ol uyoı'.
Sizin için defterin anlamı nedir?
Defter]eı" ya da not alabi]eceğim
elektroni k alet] er be] leğimin
uzantl sl dl r, zaman'ı bi ri kti ri r] er.
0nl ar yok ol ui^sa hafı zaml n bi r
bölümünü kaybetmiş olurum.

Defteriniz her zaman yanınızda
mıdır, olmadığında kendinizi nasıl

hissedersiniz?

Her zaman yanımda olmayabi i iyor.
Böy11 e durumi a rda tel efonumun not
defteı^i

ni

kul l anl rı m. Daha soni^a
r'ım.

deftere aktarl

Nasıl bir defter kullanıcısısınız?
Bi nden f azl a defteı^i pa rai e-1
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lrond5elieı_ iS_-anbUl l]isan

kul I anryorum. tarkl I zamanl arda
parçal arl na yaZ] p çi zdi kl erimi
kdğl
deftere yapı ştı r] p OnUn bi r parçasl

t

haline getiriyorum ya da hePsini
defter bi çimi ne dönüşlüı'Üyorum.

Notlarınızı dijital ortamda tutmaya
nasıl bakıyorsunuz?
Dijita] ortamı da kul l anıyorum. Ama

kAğıt gibi dokunamadığım

teı'c j h etmiyorum.

için

çok

Ne zaman ilham gelir Ya da hangi
zaman aralığında çalıŞırsınız? Toplantı
ya da yolculuk esnasında bir seyler
karaladığınız olur mu?
Belli bir zamanr yoktur. Fler an her

yerde ol abi l iyoı^.
Defterinize dokunabilecek veYa
dokunamayacak kişiler var mıdır?
Defterlerime herkes dokunabil i ı^,
bakabi] ir, okuyabi] iı^. Kimsenin
dokunamadl

ğl

ortamdad ı r.

2016

yazl ] ar

djjital

Defterinize yazılabilecek en güzel ve
en kötü sey?
Yazı]an]a[a en güzeli ya da en
kötüsü diye bakamlyorum. Defteı^e

her i z di ğeı^iyl e
yarlŞmlyor. Her şey yazılabilir;
an'lam]l ya da anlamsız fark etmez.
bı rakı ] an

Kimin defterine bir seyler karalamak
isterdiniz?
Ki msen j n

;

mese'l

a sokağı n

kena r'ı na

p

kara'i amak

islerim.

veya çöplüğe bınakılmış defter ya da

kitapiarı

a1-ı

Eski ve yeni sanatcılardan birinin eskiz
defterini görmeniz mümkün olsa bu
kim olurdu?

isim söyl

emem

gerekiyoı^sa Sadegh

Hedayat, Edgaı' Al]an Poe ve David
Lynch'i n defterl eni ne gÖz atmak
fena olmazdr ama mahalledeki
çocukl arı n ı^esim defter] eri ne
tek tek bakmak beni daha fazla
heyecan-1 and'ı

rl

ı"dl

.

