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Social Emotional Learning 
Programs focus on 
some mechanisms. 
These mechanisms 

consist of social cognition, 
emotions and self regulation 
variables. I know that every 
part of these variables is highly crucial. 
However, “focusing on emotions” is the most 
interesting one for me. Therefore, the aim 
of  this article is emphasizing significance 
of focusing on emotions. I will explain my 
thoughts which are about focusing on 
emotions based on two subtopics. These 
subtopics include labeling emotions and 
reliable relationships with caregivers.
Firstly,  as indicated in literature emotional 
process has an important role on social 
emotional development (Bierman & 
Motamedi, 2015). Differential emotions 
theory is one of the theory which focus on 
this process. It is mainly based on verbal 
explanation of the differentiated emotions. 
I think labeling these emotions is highly 
important for this verbal process and support 
the self regulation skill which is important 
part of the social emotional development. 
However, the emotion labeling process 
takes a long time because  it is also related 
with language and executive functions 
development. In addition to this, I think it 
requires many practices in daily routines 
of children. For instance, more activities 
which are about emotion labeling can be 
integrated to preschool programs. Turtle 
technique is one of the implementations 
which is appropriate for this issue. It helps 
children how to use language for regulating 
their strong emotions by using appropriate 
behaviors. 

On the other hand, labeling emotions 
process requires long time not only for 
children  but also for adults. For instance, 
teachers and parents also need to label their 
emotions while they are  trying to regulate 
their emotions and solving some problems. It 
is also important and significantly related to 
modeling issue. We know that comparing the 
older children preschool children need  more 
adult support so as to regulate their emotions. 
Therefore, if we can be an appropriate model 
for children by being aware of our emotions 
and labeling them , children can observe us 
and implement  for their daily lives.  
The other subtopic is about reliable 
relationships with caregivers. Attachment 
model focuses on reliable relationship 
between children and their caregiver. Based 
on this model, it is obvious that reliable 
relationship and environment  provide 
children a feeling of security. It affects 
children in terms of  regulating and managing 
emotions in positive ways. 
To conclude, focusing on emotions is 
an important part of social emotional 
development. As parents or teachers we 
should be aware of and label our own 
emotions ,then we will be an appropriate 
model for children. At the same time reliable 
relationship and environment should be 
provided. By these ways and based on 
children’s language and executive function 
development children are able to label their 
emotions and regulate their emotions.

Leman İŞBİTİREN
Preschool Teacher
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HİPERREALİST RESSAM TANER CEYLAN İLE BULUŞTUK

D.DOĞRU: Mükemmeliyetçilik 
gerçeküstücülüğün bir parçasıdır. Resim 
yaparken siz de mükemmeliyetçi misiniz 
ve mükemmeliyetçilik sizin karakteristik 
özelliğiniz midir?
T.CEYLAN: Değilim. Çok mükemmeliyetçi 
bir adam değilim. Karakteristik bir özelliğim 
de değil. Gerçeküstücülüğün özelliği 
mükemmeliyetçilik değildir. Olabildiğince 
pasaklı bir 
ressamım. 
Uykuyu çok 
severim ama 
yaptığım resim 
çok incelikli 
bir resim. 
Yani resmime 
baktığınız 
zaman 
fotoğraf mı 
resim mi ayırt 
edilemiyor 
ya, öyle bir 
resim yapmak 
için çok 
disiplinli olmak 
zorundasın 
ve çok mükemmeliyetçi olmak zorundasın. 
Ben kendim mükemmeliyetçi değilim 
ama resmim öyle olduğu için çok disiplinli 
olmak zorundayım. Çünkü ben resmim çok 
mükemmel olsun istiyorum. Sen değilsin ama 
olmadığın bir şeye sahip olmak istiyorsun. 
O yüzden resimle özel hayatım ayrı şeyler. 
Atölyeye gidiyorum ben mesela, özel 
hayatımda hiç olmadığım kadar disiplinli bir 
adama dönüşüyorum. İkinci bir Taner çıkıyor 
orda. Bir laboratuvarda çalışır gibi ince ince 
disiplinli çalışıyorum. Kendimi çok iyi eğittim. 
İşle hayatım çok iyi ayırdım birbirinden. 
Yoksa ben o kadar pasaklı bir adamım ki, 
eşyalarımı dolaba alıp koyamıyorum. Hepsini 
çıkarır atarım. Ama resimlerim öyle değil. 
Mesela resim yaparken boyalarım çok düzenli 
olmak zorunda yoksa renkleri bulamam. 
Fırçalarım çok temiz olmak zorunda. Yani işle 
özel hayatım ayrı gidiyor.
E.GÜLER: Resimlerinizde gerçekliği 
hiperrealizm olarak adlandırılan orijinaline 
çok yakın derecede çiziyorsunuz. Bu tekniği 
geliştirmek için ne kadar çalıştınız?
T.CEYLAN: İki tür gerçekçilik var resimde. 
Fotogerçekçilik var, bir de hipergerçekçilik 
var. Fotogerçekçilik, fotoğraf ile resme 
baktığın zaman ikisini ayırt edemediğin 
bir durum. Ama hipergerçekçilikte resme 
baktığınız zaman o fotoğrafın bir adım 
sonrası, yani içine elini sokmak istiyorsun 
resmin. O kadar derin oluyor. Ya da mesela 
ben boksör resmi yapmayı çok seviyorum. 
Kanlı suratta sanki orada kırmızı boya değil 
de kan akıyormuş gibi duyguyu veriyor. 
Hipergerçekçi resim, fotogerçekçi resmin bir 
adım ötesi. Daha gerçekçi. Bu çok zor teknik. 
Bu öğrenilen bir teknik. Ama dediğim gibi çok 
çalışmak gerekiyor. Bir makine mühendisi gibi 
eğitimini almak zorundasın. Bunun okulu var. 

Daha sonra geliştireceksin kendini. Eskizler 
yapacaksın, çalışacaksın, çalışacaksın. Ben 
mesela sabah 10’ da kahvaltımı yapıyorum, 
11’ de resmin başına oturuyorum. Akşam 
6’da ayrılıyorum. Biraz uyuyorum, yemek 
yiyorum sonra gece 10’ a kadar tekrar ve her 
gün böyle. Yani sıkı bir iş. 
D.DOĞRU: Hiperrealizm, fotoğraf gibi olması 
nedeniyle, bazı insanlar tarafından sanat 

olarak kabul 
edilmemekte 
ve bu sebeple 
eleştirilmektedir. 
Siz hiç böyle bir 
eleştiri aldınız 
mı? 
T.CEYLAN:  
Hipergerçekçilik 
1960 ve 
70’lerden 
itibaren ortaya 
çıkan bir akım 
ve bunun sanat 
tarihinde, 
modern sanatta 
çok önemli bir 
yeri var. Bunun 

Chuck Close, Richard Estes, bizde mesela 
Nur Koçak gibi birçok büyük duayenler ve 
ressamlar var. Hipergerçekçiliğin ustaları. Bu 
sanat tarihinde önemli bir alan. Çok da ciddiye 
alınan bir alan. Türkiye’ de de dünyada da 
çok zor kabul gören resim sanatının bir alanı. 
Eleştiri almadım ama bana çok dendi mesela: 
“Fotoğraf varken neden resim yapıyorsun?” 
ama benim resmimle karşılaşmamış birisi 
bunu söylüyor. Benim resmimle birebir 
karşılaştığın zaman onun fotoğraf gibi resim 
olmadığını görüyorsun. Orada başka bir 
gerçeklik var. 
Gerçek birisini 
görüyormuşsun 
duygusu var. 
Bu yüzden çok 
önemli orijinaliyle 
karşılaşmak.
E.GÜLER: İlk 
serginizi nerede 
ve ne zaman 
açtınız? 
T.CEYLAN: İlk 
sergimi 1991’ 
de Almanya’ 
da açtım. 
Doğduğum 
şehirde açtım. 
Ben burada güzel sanatları bitirmiştim, 
Almanya’ da doğdum büyüdüm, Üniversite 
mezuniyet hediyem olarak abim dedi ki 
“Sana bir tatil teklif ediyorum gel tekrar 
buralara” gittim ve orada ilk sergimi açtım. 
Güzel olmuştu.
D.DOĞRU: Hiperrealizmle ilgileniyorsunuz ve 
tablolarınız adeta fotoğraf gibi. Sırrınız nedir? 
Nasıl fotoğraf gibi çiziyorsunuz?
T.CEYLAN: Dediğim gibi resmin orijinali ile 

birebir karşılaşınca fotoğraf gibi olmadığını 
görüyorsunuz. Sırrım çok çalışmak. Böyle 
resim yapmak istemek. Ben çocukluğumdan 
beri mesela sizin yaşlarınızdan itibaren resim 
yapıyordum ve hiçbir zaman çocuk gibi resim 
yapamadım. Hep düzgün adamlara benzerdi, 
kadınlara benzerdi. Manzaram çubuk 
adamlar ve dört köşe ev olmazdı gerçekten 
üç boyutlu şeyler yapardım. Yani hep böyle 
resim yaptım ben. Herhalde yetenekle ilgili 
bir şey var. Ama çok çalışmak sırrım.
E.GÜLER: Türkiye’ deki ilk serginizi ne zaman 
açabildiniz?
T.CEYLAN: Yine 91 yılında İstanbul’ da açtım. 
Derimod Sanat Galerisi’nde.
D. Doğru: Resimlerinizin sabır gerektiren bir 
yönü var. Sabrınızın zorlandığı yönler oluyor 
mu? 
T.CEYLAN: Olmaz olur mu çok oluyor. Hatta 
çok özel bir anım var. Bir keresinde bir yer 
var, peyzaj yapıyorum ama olmuyor. Olmuyor 
yani. Fırçalar yetmiyor, boyalar olmuyor… 
Çözemedim, o kadar sinirlendim ki hüngür 
hüngür ağlamaya başlamıştım. Bu 95 yılında 
falan oldu. Siz kaç doğumlusunuz? (: 2004) 
Düşünün ben 95’ te tuvalin başında hüngür 
hüngür ağlıyordum. En sonunda oturdum 
fırçamı kendim yarattım. Saçımdan kestim, 
var olan bir şeyler ekledim ve o fırçayla 
istediğim dokuyu yarattım. Ama çok büyük 
bir savaş vermiştim onun için hatırlıyorum.
E.GÜLER: Resimlerinizi çizerken size 
neler ilham veriyor? Hayatınızdaki olaylar 
eserlerinizi etkiliyor mu? 
T.CEYLAN: Etkiliyor tabii, çok etkiliyor. Duygu 
olarak etkiliyor en azından mesela diyelim 
ki arkadaşınla kavga ettin o gün, kafa gitti 
ve resim yapmak zorundasın. Hadi bakalım, 

otur yap. 
Olmuyor. Yani 
iyi hissetmek 
zorundasın. 
Ya da doğayı 
çok seviyorum 
mesela, 
özellikle 
Akdeniz’ i çok 
seviyorum. 
Ormanda 
olunca, deniz 
kenarında 
olunca, sürekli 
resim yapmak 
istiyorum. Ama 
İstanbul’ un 
içinde olunca 

biraz zorlanıyorum tabii. Trafik gürültüsü vs. 
Yani güzellikten besleniyorum sürekli. 
D.DOĞRU: Dünyaca ünlü Rönesans 
tablolarındaki anatomik hataları bulup tek 
tek düzelterek kendi versiyonlarınızı sosyal 
medya üzerinden yayınlamıştınız. Eserlerin 
orijinal halleri gerçekle örtüşmeyince 
rahatsızlık duyuyor musunuz?
T.CEYLAN: Orda amaç şuydu, Rönesans 

Y
urt dışında müthiş sergiler açtı, ismi ve tabloları dünyaca ünlü oldu! 35 yaşına kadar ülkesinde sanatını icra edemezken dünyadaki ünü 
ile yaşayan en pahalı Türk ressam oldu. Bu hafta, Hiperrealist sanat eserleri ile Türkiye’ de ezber bozmuş, sanata bakış açısı ile özgün ve 
göz alıcı eserler ortaya çıkarmış olan Türk ressam Taner Ceylan konuğumuz oldu. 
“Sanat nedir? Nasıl algılanmalıdır? Neden her birimizin hayatında olmalıdır?” ı öğrencilerimize samimi ve ilgi çekici bir anlatımla öğreten 

değerli ressam Taner Ceylan, kendi sanatsal gelişimini, ona ilham veren detayları, tablolarını oluşturma hikayelerini ve kendine, sanatına dair bir 
çok hikayeyi bizlerle paylaştı. Söyleşi esnasında çocuklarımızla kurduğu sohbet oldukça hoştu. Bir sanat galerisini gezerken dikkat etmeleri gereken 
detayları çocuklarımızla paylaşan Taner Ceylan “Renk kullanımları da dahil olmak üzere her detay, size sanatçının hayatı hakkında 
bilgi verir.” dedi. Örneğin kırmızı rengi yoğun kullanan bir sanatçının agresif bir ruh hali içinde olduğunu anlayabileceğimizi, kendisinin en çok 
kullandığı rengin yeşil olduğunu ve bunun dingin ve doğasever yapısından geldiğini belirtti. Dünyaca ün kazanan tablolarının hikâyelerini, neler 
anlattığını kendi ağzından dinledik. Resim sanatına ilgi ve yeteneği olan öğrencilerimizin sorularını yanıtlarken kendileri hakkında da bilgi alıp her 
birini tanımaya çalışması ve onları sanatlarını deam ettirmeleri yönünde motive etmesi gözden kaçmadı. Öğrencilerimizle oldukça öğretici ve güzel 
bir söyleşi yapan ressam Taner Ceylan’ a teşekkür ediyoruz.
Taner Ceylan’ın, sanatsal bakış açısı, tekniği hakkında verdiği bilgilerin, hem resim sanatına ilgi ve yeteneği olan öğrencilerimize, hem de farklı 
açılardan tüm öğrencilerimize yararlı olduğundan eminiz. Öğrencilerimiz ile yaptığı keyifli röportajı sizlerle paylaşıyoruz:



resimleri ve Barok resimlerde bizim hata diye 
gördüğümüz bazı şeyler genel kompozisyon 
için çok gerekli şeyler. Mesela ben senin 
resmini yapacağım, fakat resmin şurasına 
bir leke lazım. Çünkü resmin genel dengesi 
için orda o leke gerekiyor. Yani buraya bir 
şey koymam gerekiyor seni çizerken ama 
oraya bir şey koyamıyorum ve senin bacağını 
uzatıyorum. Ressam ne yapmış, figürü 
bozmuş resmi daha mükemmel yapmak 
için. Onu anlatmak istedim orada ben. Yani 
resimde anatomiden ödün 
verebilirsin daha mükemmel 
bir resim yapmak için.
D.DOĞRU: Sizce bu hatalar 
gerçekten hata mıydı? 
Yoksa dönemin sanat akımı 
olan Maniyerizmin izlerini mi 
taşıyordu?
T.CEYLAN: Hayır hata 
değildi. Onlar resmin genel 
kompozisyonu için gerekli 
deformasyonlardı.
A.TİFTİKÇİOĞLU: Yurt dışı 
deneyim ve gözlemlerinize 
dayanarak, güzel sanatlara 
ilgi duyan çocuklara vermek 
istediğiniz tavsiyeler var mı? 
T.CEYLAN: Var tabii ki, 
sürekli resim yapsınlar. 
Güzel kurslara gitsinler ve 
güzel sanatlar okusunlar. 
Çünkü her şey olabilirsiniz 
sanatla. İstediğin her şeyi 
yapabilirsin. Deniyor ya 
hani, ressamlar zengin olmaz, bu meslek 
değildir, kariyer edinemez. Oysa bir bilgisayar 
mühendisi gibi, makine mühendisi gibi kariyer 
de edinebilirsiniz. Çok zengin de olabilirsiniz. 
Olmayabilirsiniz de ama istediğin şeyi yapmış 
olursun. Sırf resim için geçerli değil bu, 
benim abim mesela, çocukluğundan beri 
icraat yapar. Bir şeyleri bozar, yapar. Küçük 
makineler yapar. O da çok mutlu benim gibi. 
Önemli olan istediğin şeyi sonuna kadar 
sürdürmek. İnsanların sana söylediğine 
bakmayacaksın. Şunu yap daha iyi olur, şunu 
oku daha iyi olur… Sen içinden ne geliyorsa 
onu yapacaksın. 
E.GÜLER: Resimlerinizdeki hiperrealite 
kurgusal mı yoksa gerçeğin birebir yansıması 
mı?
T.CEYLAN: İkisi bir arada. Yani hem 
kurgusal, hem 
gerçeğin birebir 
yansıması. 
Bazen 
fotoğrafları 
kendim 
çekiyorum. 
O fotoğraflar 
üzerinde 
oynuyorum. 
Sonra tekrar 
tuvale 
aktarıyorum. Yani ben dünyada var olan 
gerçekliği alıyorum.
A.TİFTİKÇİOĞLU: Çocukluğunuzda 
yeteneğinizi ortaya çıkaran biri var mı? Yoksa 
bu keşif tamamen kendi çabalarınızın bir 
sonucu mu?
T.CEYLAN: Var, olmaz olur mu. Aile içinde 
hep resim yapılırdı. Abim öğretti bana neyi 
nasıl yapacağımı. Bir de ortaokuldaki resim 
öğretmenim çok önemlidir benim için. O beni 
çok desteklemiştir. Çok güzel şeyler yapmamı 
sağlamıştır. Önümü açmıştır. Öğretmenler 
önemli yani. 
E.GÜLER: Sizce bir sanatçının dünyası 
dışarıya kapalı mı olmalıdır? 
T.CEYLAN: Değil, tam tersi bence. Oldukça 
açık olması lazım. Özellikle bir ressam olarak 

bir şeyi yapıyorsun, zannediyorsun ki bunu 
ilk kez ben yaptım. Bunu icat ettim. Ama 
sonra kitapları bir karıştırıyorsun, senden 
önce yüz kere yapılmış. Onun için her 
şeyden çok haberdar olman lazım. Ama içine 
de kapanmasını bileceksin. Çünkü ilham 
dediğimiz şey senin içinden çıkıyor. 
A.TİFTİKÇİOĞLU: İleride gerçekleştirmeyi 
düşündüğünüz proje ve sergi hayaliniz var 
mı?

T.CEYLAN: Hangisini O kadar çok var ki… 
Mesela daha yeni bir anı bu ama bu yıl çok 
mutlu oldum. Yılın sanatçısı seçildim bir 
dergi tarafından. Çok büyük kalabalıklar 
önüne çıkıp konuşma yapmak zorunda 
kaldım. Çok heyecanlanmıştım. Hiç bu 
kadar heyecanlanacağımı düşünmemiştim. 
Ölecektim heyecandan! Çok güzeldi. 
A.TİFTİKÇİOĞLU: Sanatsal geçmişinize dair 
bir anınızı bizimle paylaşır mısınız?
T.CEYLAN: Sanatın katmanları var. Bir makine 
mühendisi düşün. Bu işi yapabilmesi için belli 
bir matematiğe sahip olması gerek. Dışarıdaki 
herhangi birinin o matematiğe sahip olmasını 
bekleyemezsin ama. Sanatta da öyle. Sanatın 
da aşamaları var. Sanat ne kadar halkın 
içinde olursa o kadar iyi. Çünkü sokaktaki 
evler güzelleşir, caddeler güzelleşir… Bir 
kişinin hayatında ne kadar çok sanat olursa 

hayatını o kadar 
çok güzelleştirir. 
Çünkü güzelin ne 
demek olduğunu 
biliyordur. Bir 
müteahhit 
düşün. 
Hayatında bir 
müze gezmemiş, 
bir heykel 
görmemiş, sanat 

nedir bilmiyor. O müteahhit ev yapıyor, çıkan 
evler nasıl oluyor? Dört köşe, dört köşe. Ama 
sanatla iç içe olan bir mimarın yapacağı ev çok 
estetik olur. O evin içinde yaşamak istersin. 
Hepimizin hayatının içinde olması lazım. Ama 
sanatın bir de yüksek alanı var. Yüksek sanat 
dedikleri şeye erişebilmek için bayağı bir 
gözü eritmek gerekiyor. Aynı şekilde klasik 
müziği herkese dinletemezsin. Klasik müziği 
dinlemek ve klasik müzikten zevk almak 
için bol bol klasik müzik dinlemek gerekiyor 
ki bazı isimleri ve müziğini anlayabilesiniz. 
Resimde de öyle. Bazı resimleri, heykelleri 
anlaman için çok müze gezmen lazım. Çok 
kitap okuman lazım. Yani aşamaları var. Ama 
belli bir düzeyde sanatın herkesin hayatında 
olması lazım. 
E.GÜLER: Son dönemlerde en dikkat çeken 
serginiz “I love You “ serginiz oldu. Bu 

serginizden bize biraz bahsedebilir misiniz?
T.CEYLAN: “I love you” “Seni Seviyorum”, 
İngiltere’ de oldu o sergi geçen yıl. O 
sergide ben Rönesans ve Barok ’taki İsa 
betimlemelerini aldım, tekrar yorumladım. 
Kendi istediğim gibi betimledim. Onları da 
biraz daha sert betimleyerek yaptım. İçindeki 
güzellik unsurunu çıkararak daha vahşi bir 
şekilde ifade ettim. 
A.TİFTİKÇİOĞLU: Sizi diğer sanatçılardan 

farklı kılan başarımın 
nedeni budur dediğiniz şey 
nedir?
T.CEYLAN: Öyle bir ayrım 
yok. Sanmıyorum. Bir 
sürü sanatçı arkadaşım 
var. Hepsi çok iyi.  Hepsi 
çok  yetenekli. Herkesin 
hayatı bir yöne doğru 
akıyor, benimki de bu 
yöne doğru aktı. Yani bu 
tür kıyaslamalar doğru 
değil ama bir fark varsa, 
ben çok sıkı çalışıyorum 
diyebilirim. Ama sonuçta 
çok farklı ressamlar, çok 
farklı sanatçılar var. Herkes 
kendi yolunda gidiyor. 
E.GÜLER: Almanya’ 
da büyümüş olmanızın 
sanatçı kişiliğinize katkıları 
oldu mu?
T.CEYLAN: Olmuştur tabii, 
herkesin her şeye katkısı 

var. Ömrü boyunca evinden çıkmamış bir 
adam düşünün mesela. Ömrü boyunca 
penceresinin önünde oturmuş. Şimdi sen 
o adama diyebilir misin ki ömründe hiçbir 
deneyimi yok? Mutlaka vardır. Her gün bir 
şey görüyor o sokakta hiçbir şey yapmasa 
bile. İnsanlar geliyor, geçiyor… Ben orada 
doğdum, büyüdüm. Vardır tabii ki bir sürü 
etken. Olmaz olur mu?
A.TİFTİKÇİOĞLU: Heykel sizin için ne ifade 
ediyor?
T.CEYLAN: Heykel benim için çok önemli. 
Ben de heykel yapmaya başladım 3-4 
yıl önce. Tuvalde resim yapınca gözünle 
görüyorsun ama dokunamıyorsun. Ve ben 
mümkün olduğunca çok gerçekçi yapmaya 
çalışıyorum. Hani tuvalden çıkıyormuş gibi 
görünsün istiyorum. Ama heykel yapınca ne 
oldu, birden bire elimde. Yani o figür önümde 
ve döndürebiliyorum. Elleyebiliyorum. 
Arkasını önünü görebiliyorum. Yukarıdan 
aşağıdan bakıyorum. 3 Boyutlu olması beni 
çok heyecanlandırıyor. 
E.GÜLER: Divine Ego adlı tablonuzda 
Rönesans izleri görülüyor gibi. Bu tablonuzun 
neyi anlattığını ve nasıl kurgulandığını merak 
ettik.
T.CEYLAN: (Resmin fotoğrafını göstererek 
anlatıyor) Burada arkada bir melek var. Bu 
meleğin arkasında Rönesans’ın çok ünlü, 
önemli bir ressamı Bosch’ un bir tablosunu 
tekrar resmettim. Bosch’ un tablosu da 3 
bölümden oluşuyor. Cennet, yeryüzü ve 
cehennemi tasvir ediyor. İnsanlığın dramını 
anlatıyor arkada da. Ben de önüne kendi 
meleğimi resmettim. Bu meleğin gözünün 
önünde bir peçe var ve bu peçeyi kaldırıyor 
hafiften. Diyor ki bu melek; yardıma 
ihtiyacınız var mı? Geleyim mi yanınıza diyor. 
Bize sesleniyor. Yoksa her şey aynı mı devam 
ediyor mu? Yani biraz eleştiriydi bu resim. 
Yukarıdan bize bakıyorlar, hala devam ediyor 
musunuz savaşmaya, nedir durum, yardıma 
geleyim mi diyor melekler bize. Hem bugün 
hem de geçmişi birleştiren bir karakalem 
resim oldu bu.
Röportajımıza katıldığınız için teşekkür 
ederiz.

Benim resmimin 
yakınına gelene 
kadar, onu fotoğraf 
sanırsın. 
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