


devir
isim
1. Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası
   eş anlamlısı: çağ
2. Aktarılma, taşınma
3. Bir malın mülkiyetini veya bir mal üzerindeki 
    hakkı bir başkasına geçirme 
4. Bir görevin bir kimseden bir başkasına geçmesi 
5. Sürekli ve düzenli değişme
    eş anlamlısı: çevrim 
6. Eskimiştir dönme, dönüş 
7. Eskimiştir dolaşma 
8. Fizik terimi Bir hareket, birbirinin aynı olan ve 
    eşit zamanlarda yapılan başka hareketlerden 
   oluştuğunda  hareketlerin her biri veya bunların 
    yapılması için geçen her zaman aralığı
    eş anlamlısı: periyot



“Galeri 5, Ümraniye’de Sanayi Mahallesi’nde Anel isimli 
bir iş merkezinin giriş katında kar amacı gütmeyen bir 
sanat mekanı. 2010 yılında iş merkezinin sahibi Anel 
Grup tarafından genç sanatçılara destek olmak amacıyla 
açılan bu mekânın, 2015 yılından beri sergi programını ve 
organizasyonunu ben yapıyorum. Merkez dışında bir mekân 
olduğu için sergileri gezmeye sanat çevresinden çok fazla 
insan gelmiyor ama iş merkezinin içinde bir çok şirket var, 
o yüzden sergiler alışkın olmadığımız bir izleyici kitlesi 
tarafından geziliyor, görülüyor.”

2015 - 2018 yılları arasında Galeri 5’de düzenlediğimiz 13 
sergiye sanatçıları davet ederken mekânı tanımlamak için 
aşağı yukarı bu cümleleri kullandım. Bu dört senelik süreçte, 
gerçekleştirdiğimiz sergilerin ana izleyici kitlesi, Anel İş 
Merkezi çalışanları ile çok az karşılaşma ve geri dönüş alma 
fırsatım oldu ve bir süre sonra yaptığımız sergileri uzayda 
bir boşluğa bırakmıyormuş hissine kapılmaya başladım. 
Devir projesi bu duruma bir çözüm ararken ortaya çıktı: 
izleyici ve üreticinin karşılaşmasına olanak sağlayacak bir 
ortam yaratmak. 

2015 yılında Galeri 5’te gerçekleşen Defne Tesal’ın Koza 
sergisi, beyaz iplerle ürettiği ve mekânın tamamını 
kaplayan bir yerleştirmeden oluşuyordu. Sergiyi 
kurgularken, işin üretim sürecini de sergiye dahil etmeye 
karar verdik ve böylece sergi alanı bir ay boyunca açık 
bir atölyeye dönüştü. Defne’nin Galeri 5’teki üretim 
sürecinde,  iş merkezi çalışanları ile sık sık iletişim halinde 
olduğunu  hatırladım.

Bu modeli biraz da esneterek ve büyüterek her ay bir 
sanatçı olmak üzere toplamda 12 sanatçıyı sergi mekanını 
bir atölye olarak kullanarak mekâna özgü işler üretmek 
üzere davet etmeye karar verdim. Sürece dayalı bir 
projenin, sanatçı seçimleri de süreç ile ilerlerse nasıl olur 
diye düşünürken projenin kurgusu bana gittikçe bir oyun 
kurgusunu anımsatmaya başlattı. 

Aklıma, 1925’te Sürrealistler André Breton, Yves Tanguy, 
Jacques Prévert ve Marcel Duchamp’ın Paris, şimdi yıkılmış 
olan 54 rue du Chateau’daki eski binada gerçekleşen ritüel 
buluşmalarında oynadığı Müstesna Kadavra / Cadavre 
Exquis oyunu geldi. Viktorya döneminin çok rağbet edilen 
oyunlarından Consequences’ın bir çeşitlemesiydi bu oyun. 
Türkçe’de “kim/kiminle/nerede/ne yapıyor” olarak 
bilinen Consequences kuralları ise şöyle: daire şeklinde 
dizilen oyuncular, birtakım soruların yazılı olduğu 
kâğıtları, kafalarından geçen ilk cevabı yazdıktan sonra 
katlayarak yanlarındaki kişiye veriyorlar. Tüm sorular 
bittikten sonra katlanmış kâğıtlar açılıyor ve ortaya çıkan 
rastgele cümleler yüksek sesle okunuyor. Sürrealistlerin 
Müstesna Kadavra’sı aynı oyunun çizime aktarılmış hali. 
Serbest oyun, tahmin edilemezlik ve iş birliğine dayanan 
bu üretim biçimi Sürrealistler için bir ilham kaynağı oldu. 
Breton bu oyunun “oyuncularını birleştiren bağları” 
güçlendirdiğini ve “ortak arzularımızı dikkate almalarını” 
sağladığını söylerken, Kahn, Müstesna Kadavra’dan elde 
edilen görüntüleri “tek bir beyin tarafından düşünülemez” 
olarak nitelendiriyordu. 



Neredeyse bir asır sonra, Müstesna Kadavra’dan ve 
Sürrealistlerin oyuncu ve işbirlikçi üretme biçimlerinden 
ilham alarak, sanatçıların bir kağıdı değil de bir sergi 
mekânını elden ele geçirerek bir sergi üretme fikri beni çok 
heyecanlandırdı. Böylece sanatçı seçimlerinin bir “devir” 
sistemi ile belirlenmesine karar verdim. Ocak ayında projeyi 
başlatmak üzere seçtiğim sanatçı, Şubat ayında mekânı 
kendisinden devralacak sanatçıya karar verirken, Şubat 
ayında çalışacak sanatçı, Mart ayında kendisi takip edecek 
olanı vs. belirleyecekti. 

Artık bir sergiden çok oyun olarak düşündüğüm bu 
projenin, ben de küratörü değil oyun kurucusu olmuş oldum. 
Oyunun kurucusu olarak da projenin çerçevesi belirlemek 
ve sanatçıları / oyuncuları yönlendirmek amaçlı kurallar 
belirledim. Bu kurallar, sanatçıların üretecekleri işlerin odağı 
(içinde bulundukları mekâna, onu çevreleyen insanlara, 
ilişkilere ve dinamiklere odaklı ve kendilerinden  önce 
üretilen işlerin farkında bir üretim), mekânda geçirecekleri 
vakit, bütçe yönetimi gibi konuları kapsıyordu. Sanatçıların 
özgürlük alanlarını ve sınırlarını belirliyordu.

***
Projenin ve serginin ismi Devir en bariz haliyle sanatçı 
seçim sistemine, yani “bir görevin bir kişiden bir başkasına 
geçmesine” referans veriyor. Devir’in “kendine özgü bir 
özellik taşıyan zaman parçası, çağ” olarak kullanılan bir 
diğer anlamı da bu proje için yerinde bir tanım çünkü 
projenin kurgusu, günümüz kültür üreticilerinin çalışma, 
düşünme, hareket etme biçiminin bir yansıması. Devir, 

birbirine alan açma, birlikte düşünme, birbirinden öğrenme, 
oyun oynama devri. Sonucu değil süreci önceleyerek, iş 
birliği içinde üretme, yan yana durma devri. Bir bütünün 
parçası olma devri. 

***
Sergide olduğu gibi bu yayın için de güzergâhı hazırladıktan 
sonra sözü ve alanı süreçlerini ve işlerini anlatmak 
üzere sanatçılara bırakıyorum. Devir’in kurallarından biri 
sanatçıların haftada en az iki kere olmak üzere mekânda 
toplam 8 gün geçirmeleriydi. Bu yayında da her sanatçıya 
süreçlerini diledikleri gibi aktarmaları için sekizer sayfa 
tahsis edildi. Yayının sonunda ise sanatçıların birbirlerine 
sordukları sorularla işlerini anlattıkları bir röportaj yer alıyor. 

Son olarak, bir süre bilinmezlikten oluşan bir projeye onay 
verdikleri ve bir sene boyunca Galeri 5 sergi alanını bir 
oyunun kullanımına açtıkları için Anel Yönetim Kurulu’na, 
sadece bu proje süresince değil geçtiğimiz beş senedir tüm 
sergi hazırlıklarındaki işbirlikleri, destekleri ve anlayışları 
için Anel Kurumsal İletişim ekibinden Gökçe Babayiğit ve 
Sandra Erdemanar’a ve bir oyun kurgusu olarak başlayan 
bu projeyi zamanları, emekleri ve üretimleriyle bir sergiye 
dönüştüren sanatçılar Merve Ünsal, Lara Ögel, Sena Başöz, 
Merve Ertufan, Burcu Yağcıoğlu, Sibel Horada, Gül Ilgaz, 
Melis Bilgin, Özgür Demirci, Ayşe İdil İdil, Burak Kabadayı 
ve Berkay Tuncay’a çok teşekkür ederim.

Gizem Karakaş
Ocak 2020, İstanbul



DEVİR | KURALLAR
1. Proje koordinatörü Gizem Karakaş, Ocak ayı için belirlediği ilk sanatçı 

dışında davet edilecek sanatçıların seçimine müdahale edemez.
2. Projeye davet edilen her sanatçı, mekanda çalışmaya başlamadan  

önce proje koordinatörüne kendisinden sonra davet edeceği sanatçıyı  
iletmelidir.

3. Her sanatçıya Galeri 5’te geçireceği 1 aylık süreç için eşit bir bütçe 
tahsis edilecektir. Sanatçı bütçenin yönetiminden kendi sorumludur.

4. Mekanın boyası, elektrik işleri gibi teknik konular bütçe dışındadır. 
Sanatçı bu tip konularda desteğe ihtiyacı olduğu takdirde proje 
koordinatörünü 1 hafta öncesinden bilgilendirmelidir.

5. Sanatçıların üretimleri içinde bulundukları mekana (her ölçekte: 
Galeri 5 sergi mekanı, Anel İş Merkezi, Ümraniye) ve onu çevreleyen 
insanlara, ilişkilere, dinamiklere odaklı olmalıdır.

6. Sanatçılar, üretimlerini kendilerinden önce yapılan işlerin devamlılığını 
düşünerek ele almalıdırlar.

7. Her sanatçı, 1 aylık atölye süreci boyunca haftada en az 2 gününü 
Galeri 5 mekanında geçirmelidir. Bu iki günü kendi üretim ritmine, 
pratiğine göre istediği şekilde değerlendirebilir.

8. Her sanatçı atölye sürecinin sonunda mekanı, en az bir işi sergide yer 
alacak son haliyle yerleştirerek, bir sonraki sanatçıya devretmelidir. 
Sanatçının bıraktığı işi diğer sanatçıların müdahalesine açık bırakmak 
kendi inisiyatifindedir. 

9. Her ay başında, bir sanatçı mekandan ayrılıp bir diğeri mekana    
girerken bir devir teslim söyleşisi düzenlenecektir. İzleyiciye açık 
olarak yapılacak bu söyleşide, ayrılan sanatçı işi ve süreci ile ilgili bir 
sonraki sanatçıyı bilgilendirirken yeni gelen sanatçı ona sorularını 
iletir. Bu söyleşiler dizisinin moderatörlüğünü proje koordinatörü 
üstlenecektir.

10. Her sanatçı atölye sürecinden sonra en fazla 2 hafta içinde ürettiği 
işi, sürecini, referanslarını vs anlattığı metin(ler) ve görsel(leri) 
proje koordinatörüne teslim etmelidir. Bu içerik devamında proje 
için hazırlanacak katalogda yer alacaktır. Proje koordinatörü        
sanatçıların teslim ettiği tüm içeriği katalogda kullanmak zorundadır.

11. Sanatçılar Galeri 5 sergi mekanında hasar (duvarları, tavanı ve zemini 
yıkmak, çıkarılamayacak bir malzeme dökmek, boyamak) yaratacak  
işler üretemezler.

12. Sanatçılar Galeri 5 sergi alanında yer alan piyanoya müdahale 
edemezler.
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gibi anlar içeren videolarım aracılığıyla olmayanı 
oldurmaya yemin etmiş gibiydim. Ait olmaya, mekana 
kök salmaya çalışıyordum. Bu yaptığıma şimdi 
durup bakınca sürekli kafamı aynı duvara vurmaya 
benzetiyorum. Açığa çıkan, plazanın sert yüzeyleri 
ve mekanın dayattıklarına dair bir hakikatti. Plazayı 
yenemeyecektim ama sonunda oradan çıktım ve 
kendi yoluma gittim.

Mart ayı sanatçısı olmam nedeniyle Galeri 5’e girdiğimde 
ortam büyük ölçüde boştu. Sadece Merve Ünsal’ın ve 
Lara Ögel’in işleri vardı. 

Lara Ögel’in beyaz mermerin üstüne kırmızı yün koyan 
işi Yalnız Selviler plazalarının parlak ve iz tutmayan 
yüzeylerinde 3 yıl hareket etmiş olan bedenimi 
hatırlattı. Mayo giyip ofiste yüzmeye kalktığımda ofis 
halısı sürtünme nedeniyle tenimi yakmıştı. Halı sertti, 
tenim yumuşak. Aynı bunun gibi mermer soğuk ve 
sertti. Kırmızı yün ise sıcak ve yumuşak. 10 yıldan uzun 
bir zaman sonra, bir plazada, beden-mekan ve aidiyet 
ekseninde yeniden düşünmeye başladım.
Plazaya ait olma konusundaki ısrarımı yeniden 
değerlendirdim. İlla her yere kök salmak mı lazımdı? 
Milyonlarca insan kök salmadan nasıl devam ediyordu? 
Plaza hayatının en vazgeçilmez sohbetlerinden biri, 
beyaz yakalı hayatı bırakma fantezileri üzerineydi. 
Reuters’da çalışırken öğle yemeği sonrası kahve 
sigara eşliğinde çok konuşulan bir konuydu bu. Ama 
her bu konuda konuşan, bunu yapmayı ciddi olarak 

HAYATTA HER ŞEYİN BİR ZAMANI VAR

Buraya gelir gelmez 2004-2007 yılları arasında İş 
Bankası Kuleleri’nde geçirdiğim zamanı hatırladım. 
Lisans mezuniyetimden sonra İş Kuleleri’nde bulunan 
Reuters’da 3 yıl çalışmıştım. Galeri 5 bir ofis plazasının 
içinde yer alıyor ve dünyanın her yerinde ofis plazaları 
birbirine benziyor. 

O zamanlar bulunduğum ortama yabancı hissediyordum. 
Adeta sudan çıkmış balık gibiydim. Aidiyet geliştiremediğim 
için mutsuzdum. Benim için dünya ofisin içi ve dışı 
olarak keskin çizgilerle ikiye ayrılıyordu.

Kurumun ve mekanın dayattıkları bedenimi ve 
hareketlerimi sınırlandırıyordu. Yaptığım işe ilgi duymaya 
ihtiyaç duyuyordum. Bir yandan yaptığım iş de bana 
ihtiyaç duysun istiyordum. Oysa ki işe başladığım ilk 
gün müdürüm “Kimse vazgeçilmez değildir” demişti. 
İşin aslı istifa edip sanatçı olmak istiyordum ama bunun 
için uygun şartlar ve daha önemlisi yeterince cesaretim 
yoktu. İçeride tutsak gibi yaşıyordum.
O dönem ofiste bir dizi video ürettim. Bunlar 
plazadaki hayatıma ve gözlemlerime dayanıyordu. 
İlk olarak güç mücadelesi içinde, ofis ortamında 
eskrim yapan iki iş kadınını belgeleyen eleştirel bir 
video yaptım.  Sonraları ofise getirdiğim çocukluk 
çarşaflarım ve yorganımla yerde uyumam, x-ray’den 
geçen çantama koyduğum metal balıklar ve yarışçı 
mayosu ile ofisin zemininde yüzmeyi denemem 



düşünmüyordu aslında. Bana dayanılmaz gelen, 
dirseklerimi, dizlerimi yara bere içerisinde bırakan bu 
sürtünmeden onlar da bahsediyordu Bana dayanılmaz 
gelen, dirseklerimi, dizlerimi yara bere içerisinde 
bırakan bu sürtünmeden onlar da bahsediyordu ama 
yaralanmıyorlardı, tekrar tekrar kafalarını duvara 
çarpmıyorlardı. Peki o zaman ne yapıyorlardı?

Bu sorularıma cevap bulmak için Merve Ünsal’ın işiyle 
başlayan bu 12 aylık süreci, beyaz yakalıların katılımına 
açarak aynalamaya karar verdim. Beyaz yakalı lise 
arkadaşlarıma çalıştıkları mekanda beden-mekan ilişkisi 
gözeten bir fotoğraf çekip yollamaları için bir çağrı 
yaptım. Whastapp üzerinden yolladığım çağrı metnine 
o an Galeri 5’te çektiğim bir fotoğrafı ekledim. Bu çağrı, 
şahsen tanımadığım çalışanlara kadar ulaştı. Katılımcı 
sayısı sanatçı sayısıyla eşitlenip 12’yi bulunca süreci 
durdurdum.

Elimdeki fotoğraflara künye oluşturmak istedim. 
Künye katılımcıların takma isimleri veya ilk isimleri, 
çalıştıkları plazanın yeri ve fotoğrafın isminden oluşuyor. 
Katılımcılardan fotoğraflarını isimlendirmelerini istediğimde 
uzun cümleler ortaya çıktı. Belli ki söyleyecek sözleri vardı. 
Ne fotoğraflara ne de künyelere müdahale etmedim. 
Böylece duvarda bir diyalog ortaya çıktı. 

Lara’nın jestinin bir devamı olarak bu cümleleri kırmızı 
mürekkeple fotoğrafların altına yazdım. Direkt duvara 

yazmak yasak. “İşte, İş Kuleleri gibi bu mekan da benim 
hareketimi kısıtlıyor” diye düşündüm. Sonra, çözüm 
odaklı davranıp cümleleri fotoğrafların altına çektiğim 
kağıt bandın üzerine yazdım. Aslında bu geçici çözümler 
de plaza ruhunun ve estetiğinin bir parçası.

Fotoğrafları mümkün mertebe büyük bastım ve aralıklı 
olarak astım. Galeri 5’teki boşluk kışkırtıcıydı ama 
fotoğrafların arasındaki boşlukları asıl devir sanatçıları 
için bıraktım.
Bu bir diyalogsa beyaz yakalılarla sanatçıları tanıştırmak 
istedi. Hayatta Her Şeyin Bir Zamanı var bu fotoğrafların 
ve cümlelerin coğrafi lokasyon gözetilerek duvara 
yerleştirilmesinden oluşuyor. 

Lara Ögel Yalnız Selvi’de Galeri 5’in krokisini çıkarmıştı. 
Bu enstalasyon ise “dışarı”yı haritalandırıyor ve tüm 



ofisler birbirine benzese de dikey olarak mekanlara 
köklenmeyip zamana yayılan bağlara, sıcaklığa ve hafiflik 
olasılıklarına işaret ediyor. Kök salmadan devam etmenin 
yolları var ve bu bir yoksunluk olarak yaşanmayabilir.

Katılımcıların fotoğraflarında ve künyelerinde 
gözlemlediğim hafif ton bence buna yarıyor. Geçiciliği, 
mekanın ve iş ortamının kayganlığını kabul etmek, böyle 
bir ortamda kendi bedenine, becerikli ellerine tutunmak 
da öyle… Fotoğrafları ve künyeleri inceledikçe aidiyeti 
mekanın izin verdiği bir olanak değil, insanın içinden 
yükselen uçucu bir his olarak yeniden düşündüm. 

Galeri 5’e son gittiğimde Sibel Horada’nın eserinden 
bir parçanın yerleştirmenin içine uzanarak diyaloğa 
katıldığını gördüm.
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Gün 3:

Günlük biraz geriden geliyor. Yengeç burcuyum. Yengeç 
burçları için anılara ve geçmişe çok bağlı olurlar derler. 
Bence bu doğru değil. Daha doğrusu bu okuma yanlış. 
Ben sadece bayağı yavaşım. Çok geç tepki veriyorum. 
Başkasına geçmiş gibi gelen hikayeye ben daha yeni tepki 
verir oluyorum. O yüzden de günlük sarkıyor. Bugün 3. gün 
değil, 4. gün. Dördüncü günde üçüncü günü yazıyorum. 
Üçüncü gün ikiyi, ikinci gün biri yazmıştım. Bugünü yarın 
yazacağım.

Gelelim üçüncü güne. Bugün Cumartesi, omzum ve 
boynum çok fena tutuk. Sanırım halıları yıkamışlar ve 
kuruması için stüdyoya koymuşlar. Artık stüdyo olarak 
kabul ettim. Halılar hiç rahatsız etmedi. Sena’nın işini 
düşünüyorum bugün. Farklı insanlardan ‘input’ alması 
hoşuma gitti. Konuşmada Gizem de katılıma yönlendiren 
yani ‘participatory’ işlerin bu mekanda çok tuttuğundan 
bahsetmişti. Aynı şekilde ilk gün izlediğim videoya 
göre en çok parayı bu tarz sanat işi yapan sanatçılar 
kazanıyormuş. Neden olmasın? 

Sena’nın işinde devam ettirdiği Lara’nın kırmızı çizgisini 
alan belirlemek değil de, topluca yapılmış kocaman bir 
çizim yapmak için kullansak fena olmayabilir. Bu aralar 
‘self’ denilen benliğin aslında var olmadığı iddiasına 
kafayı takmış durumdayım. Belki bu özelliğimiz üzerine 
çalışsak yeni başarılı bir komünizm elde ederiz, kim bilir. 
Kocaman bir beyaz sayfa. Bir sürü kırmızı kalem. Kural 
basit: Bir önceki çizginin bitiminden başlayabilirsiniz. 
Sizin çizginizin bittiği yerden bir sonraki devam edebilir. İlk olarak ortaya bir spiral çizebilirim. 



Gün 4:

Lara’nın işinin önündeki bitkiyi kaldırmışlar sağ olsunlar. 
Selviyi suladım. 

Neuropath diye bir kitap okudum, manyak bir şey. 
Scott Bakker diye biri yazmış. İki günde bitti, çok 
akıcı. Bir suç romanı ama tam da 3. günde bahsettiğim 
benlik noksanlığı ile alakalı. NSA tarafından beyinleri 
ile oynanan insanlar hem deneyimlerini şaşırabiliyor 
(acı duymak yerine zevk almak gibi) hem moralite, 
utanç gibi duygu ve değerlerden kopabiliyor, hem de 
benliklerinin olmadığını, özgür iradenin bir illüzyon 
olduğunu görebilir hale geliyorlardı. Neler neler oluyor 
romanda. Bir önceki günkü katılımlı proje, bambaşka 
bir yön aldı. Ben aslında iyimserim ama kitabı yeni 
okudum, etkisiyle karamsar şeyler yapasım var. Birkaç 
güne etkisi geçer. Bir duvara kağıt asıp, kalemler verip 
izleyiciden bir soruya cevap vermelerini isteyeceğim: 
“Senin olan ne var?”

Neuropath’e göre senin olan hiçbir şey yok. Sena’nın 
bir yandan bireysellik ifade ederken bir yandan 
tekrarlarıyla ne kadar birey olamadığımızı gösteren 
yerleştirmesine yakışır bir devam olur. Ama insanlar 
yaratıcı. Sokak şiirleri gibi cevaplar gelebilirse çok 
mutlu olurum.

Geçen günkü mekan benim-senin kavgası ayrı bir 
anlamlı oldu. 



Gün 5:

Merve Lara’ya olan mektubunu imzalarken soyadını 
koymamış. Ters çevirip aynısını yazarsam nasıl bir şey 
olur acaba. Sonuçta benim adım da Merve.

Tarihi değiştirmedim, çünkü (1) ileride hangisini hangi 
Merve’nin yazdığı karışabilsin diye; (2) bu yazıyı 
kopyaladığım anda 1 Şubat’taki Merve’yi bünyemde 
barındırdığım için.

Tarihi değiştirmedim, çünkü (1) ileride hangisini hangi 
Merve’nin yazdığı karışabilsin diye; (2) bu yazıyı 

kopyaladığım anda 1 Şubat’taki Merve’yi bünyemde 
barındırdığım için.

Gün 6:

Gün 4’te düşündüğüm “Senin olan ne var?” sorusunu 
nereye asmalı, nasıl yazmalı derken yeni bir concrete 
poetry şekli bulduk. Eşim telefonuna yüklü çeviriciyi 
kullandı: 



Gün 7:

Bugün soruyu duvara asma ve bu günlüğü bitirme zamanı! 
Yarın son gün. Konuşma olacak. Sabahtan günlüğü basıp bir 
örnek götürebilmek istiyorum. Yarının tarihiyle bir versiyon 
olmuş olur. Sonra isteyene müdahaleye açık zaten. Bir şey 
değişirse yenisi basılır belki tekrar sonra. 

Neuropath’in etkisinden çıktım. “Senin olan ne var?” 
sorusuna cevabım “özgür irade”. Kitapta ‘özgür irade 
yapılan hareketten sonra gelir, aslında hareket otomatikti. 
Daha sonra bu iradesizce yapılmış harekete anlam yükleriz’ 
gibi bir teori vardı.

Aslında Nature vs. Nurture (yani Genler vs. Çevre) mantığı 
içindeki soru da buna benzer: “bizi biz yapan genlerimiz mi, 
çevremiz mi?” Hadi öyle ya da böyle diyelim, gen veya çevre 
dışında hareket edemiyor muyuz anlamında mı bu? Tabii bir 
şeyin varlığından haberin yoksa onu nasıl yapacaksın ama o 
zaman da yeni bir şey üretmek mümkün olmaz. İyice karıştı 
ortalık.

Basitleştirirsem şöyle düşündüm: 
Eğer özgür irade olmasaydı kararsız kaldığım anlar olmazdı. 

Öyle mi yapsam böyle mi yapsam dediğim, iki ya da daha 
fazla seçenek arasında seçim yapamadığım zamanlar 
olmazdı. Kararsız kalıp kaçırdığım imkanlar hiç olmazdı. Şüphe 
olmazdı, hatta belki merak olmazdı. O zaman benim olan şey 
en azından özgür irade olmalı.

Gün 8:

Kitapçığı şimdiden basmış olmalıyım. Buraları dün yazdım. 
Gün 8’de, yani 27 Nisan 2019’da saat 15:00’te bir konuşma 
eşliğinde galeriyi / stüdyoyu Burcu Yağcıoğlu’na devredeceğim. 
Kitapçık o zamana kadar basılıp mekanda yerini almalı.

Kimse bu günlüğe müdahale etmek ister mi onu bilemem 
ama günlüklerin o güne ait olma, sonradan dokunulmama gibi 
özelliklerine, arşivsel bir şahit olma gibi değerlerine ben hiç 
saygı göstermedim. Bir gün diğerini, öbür gün bunu yazdım. 
O yüzden baştan çürük bir günlük bu. Kim isterse gönül 
rahatlığı ile yapıyı, içeriği, hatta günlüğün tümünü bozabilir. 
Hatta biri girse tamamen silse ne güzel olur. Bugün baskı ve 
dijital dosya olarak birer kopyalarını alıyorum. Sadece 8 günü 
tamamlayabildim diye. Bulunsun bir yerde dursun kafası.

Günlüğe gelecek müdahaleler için: https://bit.ly/2XLL0bl
Olur da bu link çalışmazsa diye, uzun link adresi:
https://docs.google.com/document/d/1oKNidEUFydYowt
EmMCJmlj3PLWegvb8bj4bckR-l17A/edit

Devir projesi bitene kadar açık kalacak ama zaten sonrasında 
kapamayı unuturum. 

Sevgiler, Merve. 

https://bit.ly/2XLL0bl 
https://docs.google.com/document/d/1oKNidEUFydYowtEmMCJmlj3PLWegvb8bj4bckR-l17A/edit 
https://docs.google.com/document/d/1oKNidEUFydYowtEmMCJmlj3PLWegvb8bj4bckR-l17A/edit 
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1. Gün

Kızımı okuldan erken almam gerekince, ilk gün buraya 
birlikte geldik. Dışarıdaki kırtasiyeden defter, kalem, 
bant, sticker ve balon alıp galerideki masaya karşılıklı 
oturduk. Kafamda yapacağım işe dair bir fikir vardı 
ama işe girişmeden önce bir iki gün mekanı duymaya 
çalıştım. Merve Ertufan burada tuttuğu  günlüğün bir 
çıktısını masaya bırakmıştı. Okumaya başladım. Sera 
da aldığı malzemelerle bir arkadaşı için doğum günü 
hediyesi yapmaya… Çok temel, hatta basit bir soru 
ama onun önündeki işe ilgisini izlerken bir yandan 
da masada bulduğum günlükle ilişki kuruyor olmak 
bana şunu düşündürdü: Burada bırakmamız istenen 
‘‘hediyeler’’, mekanla, birbirimizle ve binada çalışan 
diğer insanlarla nasıl ilişkilenmemize sebep olacak? 
Merve’nin hediyesini aldım ve her gün onun bir gününe 
tepki vermeye karar verdim.

Bir ofis binasında sanat üretme durumu, konunun 
paradan açılmasını kaçınılmaz kılmış. Ben de 
tanıdığım pek çok sanatçı gibi, ‘başka bir şey’ 
uğruna beyaz yakayı ‘reddetmiş’ biriyim. 13 yıl evvel 
böyle bir denemem olmuştu. O dönemde beni en 
çok rahatsız eden şey belirli saatler arasında ofiste 
oturma zorunluluğuydu. Bence ‘özgür’ olsam daha 
iyi çalışırdım… 3,5 yaşındaki bir kız çocuğunun 
enerjisi gibi keyifle, coşkuyla, ilgiyle... sanırım her 
yaptığım işin bir noktasında bu dalgayı yakalamaya 
çalışıyorum. 

Kızım bana yaptığı hediyeyi bitince banklara müdahale 
ederek üzerlerinde bir performansa girişiyor. Galeride 
oldukça yer kaplayan, kahverengi boyalı metal banklar 
bunlar. Dokunulması yasak olan piyanoya yakın 
duruyorlar. Benden evvel gelen bütün eserler, bu 
nesnelerden kaçar gibi, galerinin öbür yarısına 
yerleşmiş. Serra’nın performansı, bana mekana  
müdahalenin, aidiyet namına anahtar bir kavram 
olabileceğini düşündürüyor. İngilizce’de agency diye 
bir kelime var. Tam karşılığı yok:
 
AGENCY
The state of being in action or of exerting power; 
operation. A means of exerting power or influence; 
instrumentality.
 
Valie Export’un 70’lerde yaptığı  beden  konfigürasyonları 
aklıma geliyor. Export bu fotoğraf/performanslarda, 
müdahale kabul etmeyen insan yapımı (manmade) 
kentsel dokularla ilişki kurabilmek için bedenini çeşitli 
şekillere sokuyor. 



2. Gün

Binanın    rutin temizlik rejiminin, benim mekana bıraktığım 
izlere nasıl müdahale ettiğine dikkat ediyorum. Serra’nın 
bank düzenlemesine dokunulmamış, masadaki kurşun 
kalem izleri silinmemiş ve masaya yapıştırdığı yara 
bandı çıkarılmamış. Bir tek silgi tozları süpürülmüş 
ve masa toplanmış. Biraz daha ileri gitmek adına 
piyanonun üzerindeki kırmızı gül vazosunu da masaya 
alıyorum. Kuyruklu piyano üzerindeki gül son derece 
klişe. 
 
Serra bankları tren gibi, uç uca dizmişti. Bu düzenleme, 
genellikle sergilerde birkaç kişinin bir video işi karşısında 
oturabilmesi için yerleştirilen uzun banklara benziyor. 
Galeriyi temizleyen ekibin de hoşuna gitmiş olmalı.

Bank düzenlemesinin neleri izlemeye olanak 
sağladığını görmek için oturuyorum. Örneğin 
Merve’nin işine bakmak daha rahat oluyor. 2 
kişinin uç uca yatabileceği kadar uzun olan bank 
düzenlemesine uzanıyorum ve tavana boylu boyunca 
yayılan led aydınlatmayı fark ediyorum. Potansiyel 
bir müdahale yüzeyi daha... Üstelik banklara yatmak, 
kurumsal alandan katiyen men edilmiş bir rahatlığı 
davet ediyor. Oturmaktan ağrıyan belime iyi geliyor. 
Acaba iş olarak, burada çalışanların azıcık uzanacağı 
bir alan mı yaratsam? 
‘‘Bir ağacın gelecekteki gölgesinde veya gelecekteki 
bir ağacın şimdiden tahayyül edilmiş gölgesinde 

uzanıp yapay ışığı izlemek veya yapay bir gökyüzü 
soyutlamasının dijital yapraklardan süzüldüğünü hayal 
etmek.’’ 
 
Bir görevli yanıma gelip iyi olup olmadığımı soruyor. 
Doğrusunu söylemek gerekirse hala akşamdan 
kalmayım ama ‘‘düşünüyorum’’ diye cevap veriyorum… 
ki bu da doğru.  Mladen Stilinović’in, Merve’nin günlüğünde 
resmini paylaştığı işi aklıma geliyor ‘‘Artist At Work’’ 
(1978). Ayrıca sanatçı olduğum için bu mekanda 
istediğim gibi davranabilirim. Bu kazanılmış özgürlük 
beni mutlu ediyor. Tabii duvarın arkasında, dışarıdan 
geçenlere hiç görünmeden takılmak daha iyi. Nasıl 
olsa galeriye pek girmiyor kimse.

3. Gün
 
Haziran’ın ilk 2 haftası yurt dışında olduğum için Devir 
sözleşmesinde belirtilen 8 günü tamamlamak için kalan 
iki hafta boyunca neredeyse her gün mekana gelmem 
gerekiyor. Bu çok tuhaf bir durum yarattı, geçmişteki ofis 
deneyimime benziyor (orası da Anadolu yakasındaydı). 
Her gün sabah uyanıp, Serra’yı okula bırakıp buraya 
geliyorum.
 
Kırmızı gül ve vazo piyanonun üzerine geri gitmiş, 
masa toplanmış ama Serra’nın resmi duvarda duruyor. 
Ayrıca Burcu’nun günlüğü de masaya gelmiş. Belki biri 
gelip masaya oturmuş, onu incelemiştir. Banklar hala 
Serra’nın bıraktığı gibi duruyor.  
Banklara bakıyorum, aklıma yeni iş fikirleri getirerek 



sinirimi bozuyorlar. Üzerlerine uzanmak için yumuşak 
ve davetkar bir döşek iyi olur. Yüzeye müdahale etmeyi 
denemek için evden malzemeler getirdim, yepyeni bir 
iş yapmaya çalışıyorum ancak pek vaktim yok. Devir 
davetini, aklımda bu sıkışık zamanda bitirebileceğim 
bambaşka bir projeyle kabul etmiştim. 

Sözleşme gereği burada geçirmem gereken zamana 
musallat olan döşek fikrine sinir olmak için başka 
sebeplerim de var. Franz West’in ilk olarak 1992’deki 
Documenta için yaptığı divanları hatırlatıyor. Bir işin 
özgün olması için bir diğerinden ne kadar ayrışması 
gerekli? Sanat eserinin özgün olması şart mı?

Sanat eserlerinin özgün olmasına dair beklenti, modern 
dönemde bireye ve bireyselliğe olan inançla birlikte 
şekillenmiş bir şey. Bugün tam olarak bundan muaf değiliz 
ama aslında kopya ve taklit üzerine düşünmek de ilginç. 
Merve’nin Merve’yi aynalaması muhteşem mesela. Taklit 
gölgeleşiyor. Bir de taklit her çeşit insan davranışının ve 
öğrenmenin temelinde yatan mekanizma olarak ilgimi 
çekiyor. Ben de yapabilirim hissi, daha da geriye gidersek 
bir çocuğun dünyayı taklit yoluyla öğrenmesi...
 
Örneğin Serra’ya istediğim şeyleri yaptırmak için bu 
mekanizmayı aktif olarak kullanıyorum. Aksi takdirde 
ona hiçbir istediğimi yaptıramam çünkü bireyselleşmeye 
çalışıyor. Direktiflerime baştan hayır demek konusunda 
da programlanmış. Belki ‘birey’ diye bir şey yok ama 
süregelen bir eylem olarak, bir pratik olarak  ‘bireyselleşme’ 
var. Banklardan birini getirdiğim yumuşak malzemeyle 
dokumaya çabalarken, kendimi bu gibi düşüncelerle ikna 
etmem gerekiyor. 
 
Bu çabadan bir iş doğarsa, Franz West’in koltuklarına ne 
kadar yakın / uzak olur?

8. Gün 
 
İşlere dalınca vaktim her gün aklımdan geçenleri yazmaya 
yetmedi. Vaktim, bankları daha çekici, üzerine uzanma isteği 
uyandıracak kadar rahat bir hale getirmeye de yetmedi. 
5. gün, iş istediğim gibi akmayınca, buraya gelmeyi kabul 
etmemi sağlayan orijinal fikri devreye soktum: 



Ümraniye, hayatımdaki en uzak yerlerden biri. Her gün 
arabayla galeriye ulaşmam 20-30 dak’mı alsa da, daha evvelki 
Devir konuşmalarına veya arkadaşlarımın sergi açılışlarına 
gelmem hiç mümkün olamadı. Burada vakit geçirdiğimde, 
evime Taksim’den çok daha yakın olmasına rağmen neden bu 
kadar uzak olduğunu daha iyi anladım. Bence burası, sanat 
dünyasının en ücra koyu. Bu yüzden, dalgaların en uzağa 
taşıdığı atık malzeme olan straforlarla çalışmaya karar verdim.

Strafor parçalarını, Burgazada’nın arkasında, yalnızca 
denizden ulaşımı olan bir koyun içindeki mağaradan 
topladım. Deniz bu malzemeyi buraya biriktirmiş, belki 
senelerce içeride döndürmüş. Kayalara çarptıkça aşınarak 
çakıl taşı gibi şekiller almışlar. Bir kısmının üzerinde de 
deniz kuşlarının gaga izlerini görmek mümkün. Strafor 
parçalarını atölyeme getirip yıkadım. Sonra onları 
galerideki vitrine yığdım. Aralarından seçtiğim parçaları 
kürdan yardımıyla bir araya getirerek rölyefler yaptım. 
Seçtiklerimi yerleştirmek için galerideki en zor duvarı 
seçtim: piyanonun arkası! Piyanonun üzerindeki gülü son 

bir kez çalışma masasına aldım, artık işe müdahale ediyor.
Çakıl taşı formundaki straforları ise üst üste dizerek duvarın 
önünde, yere yerleştirdim. Keyifle çalıştığım bu iş, bir ücra 
sayfiye pratiğini Ümraniye’deki bir iş binasının giriş katındaki 
galeride deneyimlememi sağladı. 

Yapamadığım işi ise mekanla birlikte Gül’e devretmeye 
karar vererek, ona şöyle bir not yazdım

Sevgili Gül, 
Burada geçirdiğim günler boyunca bu banklarla bir hayli uğraştım. 
İçeri ilk girdiğimde dokunulması yasak olan piyanoyla beraber, 
galerideki görsel hacmin yarısını kaplıyorlardı. Bütün işler itinayla 
galerinin öbür yarısına yerleşmişti. Onları bu şekilde uç uca dizmek, 
o gün bana eşlik eden 3,5 yaşındaki kızımın fikriydi. Bu şekilde, 2 
kişinin kafa kafaya vererek buraya uzanması, dalıp gitmesi veya 
kuytuda azıcık kestirmesi mümkün. 
 
Mekanı ortalayan duvarın arkasına yerleşeceklerini öngördüm, 
çünkü burası dışarıdan pek görülmediği için galerideki en konforlu 
yer.
 
Bu bankları yumuşak süngerler ve renkli kumaşlarla kaplamayı 
hayal ettim ancak bana ayrılan süre buna yetmedi. Bu yüzden, tam 
olarak çözümleyemediğim bu işi sana devrediyorum. Dilersen 
devam edebilir ya da bir sonraki sanatçıya aktarabilirsin.

 Sibel Horada 
Ümraniye, Haziran 2019
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İlk izlenimim tanımsız bir yerde olmam oldu. İstanbul’un 
hatta dünyanın herhangi bir yerinde olabilirdim. 
Havaalanlarının birbirine benzemesi gibi bir durum.

Kendimi bu mekanda oyunsu bir deneyimin içinde 
buldum. Bana bırakılan ipuçları ile doluydu mekan, 
Merve’nin günlüğü ve yazısı, bir selvi fidanı, selvinin 
gelecekteki gölgesi, ofis odalarında çekilmiş fotoğraflar 
ve onlarla ilgili yazılar, denizin dalgalarla şekillendirdiği 
straforlar, “bana ait olanın ne olduğunu” soran bir yazı, 
Merve’nin Merve’ye mektubu, el değmeden çalınan 
bir müzik aleti, hatta dokunamadığımız bir piyano ve 
vazodaki gül de dahildi bu ipuçlarına.

Ayrıca koca duvarda bana Sibel tarafından bırakılmış bir 
mektup vardı. Bana düşünüp de gerçekleştirmediği bir 
projeyi devrediyordu. Bana bıraktığı proje ilgimi çekti.

Sibel’in ekleme yaptığı Merve’nin günlüğünü okudum. 
Onların düşüncelerinin izini sürdüm. Bazıları bende 
çağrışımlar yaptı, ilham verdi. Günlüğün bir sayfasındaki 
spirali devam ettirdim. Merve’nin sözünü ettiği “müdahale” 
üzerine düşündüm. Günlükteki “Uyuyan Sanatçı” ve 
Sibel’in bana bıraktığı not ve banklar ilgimi çekti. Daha 
ilk günden bu bankları birleştirip bir yatağa dönüştürme 
fikri zihnimde canlanmıştı zaten. Hatta “Selvi Gölgesinin” 
altına girip orada uyumak fikri bile geçti aklımdan.

Lara’nın selvisinden sorumluydum. Küçük Prens’in 
kavanozdaki gülünden sorumlu olduğu gibi.

Küçük Prens‘in en çok sevdiğim sözü aklıma geliyordu 
“Asıl olan göze görünmezdir, o ancak gönül ile 
görülebilendir.”

Bu “asıl olan” diğer bir deyiş ile “asıl olan” bu kitabı 
okuduğumdan beri peşimi bırakmamıştır. Nedir asıl 
olan? Biçimler mi? Sayılar mı? İlişki mi? Sıfatlar mı? Akıl 
mı? Sezgi mi?

Aslında “Bana ait olanın ne olduğunu” soran soru da 
biraz bunu soruyordu sanki...

Selvi’nin biraz boynu bükük olduğundan ona destek 
olabilecek bir çubuk bulmayı düşündüm. Bir çubuk 
bulabilmek amacı ile dışarı çıktım.

Plazaların arasında oto sanayi mahallesini andıran 
tamirciler vardı etrafta. Şöyle bir tur attım ama şekli bozuk 
bir borudan başka bir şey bulamadım. Mekanda bulunan 
bankları ikişerden yan yana getirip ölçüsünü aldım.

Bankları bu şekilde dizmek onları tam bir tek kişilik 
yatak haline getirdi. Üstüne bir şilte yaptıracaktım. 
Başta aklımda olan; her gelişimde orada yatmak belki 
de uymak, ve oradan birinin bunu fotoğraflaması 
olacaktı. İki gün sonra 3 Temmuz’da mekana geldiğimde 
şilteyi yaptırmıştım.

Masada oturup cep telefonuma bakarken uzun 
zamandır hasta olan Küçük İskender’i kaybettiğimizi 
öğrendim. İyi ki onu tanımışım. Sosyal medyada onun 
şiirleri dolaşıyordu. Bir şiirini not aldım.



Hiç konuşmaz bazen gül susar
Yaprak titrer acıyla düş yanar
Orada o güzel uykuda hüzün
Büyür büyünün sonsuzluğuna

Bu şiirdeki gül, yaprak ve uyku sanki mekandaki 
nesnelere işaret ediyordu. Mekana 3. gelişimde Lara’nın 
selvisi için bir çubuk bulup getirmiştim. İlk iş onu 
yerleştirdim. 

Artık selvinin büyümesi için bir dayanağı vardı.

Yatak ve döşek hazırdı, üzerine koyacak çarşaf için 
ölçü aldım.

4. gelişimde selviye su verdim. Yastık ve çarşaf ile 
yatağı yapıp öylece bıraktım.



Acaba kimse yatacak mıydı? ‘Yatak’ yatak olarak mı 
kalacaktı? Yoksa üstünde yatar halde kendi fotoğrafımı 
mı basmalı mıydım? 

Üzerinde yatar halde kendi fotoğrafımı çarşafa basmak 
beni daha önce yapmış olduğum işlere de bağlıyordu. 
Ayrıca, her zaman fotoğrafı sadece kağıdın üzerine 
basılan bir şey olmaktan da çıkartma çabam da vardı. 
Bu durum bana bu imkanı sunuyordu. Daha önce bir 
perde üzerine basmış olduğum “Tutunmak” adlı bir 
iş yapmıştım. Son zamanlarda da tül üzerine fotoğraf 
baskı ile uğraşıyordum.

Mekana bir sonraki gelişimde fotoğrafı çarşafa basmayı
deneyecektim. 2009 yılında “Çarşaf Katlama” adlı 
başka bir iş yapmıştım.

Yastığımı ve çarşafımı alıp fotoğraf stüdyosuna gittim. 

Birkaç farklı çekim yapıldı. Birini seçip üzerinde 
bilgisayarda çalıştım.

Bankları birbirine sabitlemem için plastik kelepçeler 
aldım.

Bir de Küçük İskender’in şiiri vardı aklımda. Onu el 
yazısı ile tek bir çizgi oluşturacak şekilde yazıp 
fotoğrafını çektim. Onu da bilgisayarda istediğim 
hale getirdim. Sticker üzerine bastırdım.

Bu arada Difo’ya teslim ettiğim görselin çıkmasını 
merakla bekliyordum. Oranları tutturabildim mi? 
Renkler nasıl çıkacak gibi.

Mekana gidip yazıyı yerleştirdiğimde yazının çok 
fazla ön plana çıktığını gördüm. Galeride oturup 
düşündüm, yazı için başka bir yer aradım. Benden 
önceki sanatçıların işlerini tekrar gözden geçirdim.



Sonra gözüme pencere ilişti. Camı düşündüm ancak 
pencerenin çerçevesinin beyaz bir satır gibi olduğu 
gözüme ilişti. Yerini bulmuştum. Hemen Lara’yı mesaj 
attım. Onun işinin arkasında olması onu rahatsız 
eder mi diye sordum. Lara bana samimi bir şekilde 
memnun dahil olacağını söyledi. Ben de işe koyuldum. 
Yazıyı pencere pervazına yerleştirdim. Böylece yazı 
hem benim işim ile hem de çevredeki yazı işler ile 
ilişkiye girerek kendi başına bir iş oldu. 

Fotoğrafı çarşafa bastırıp mekana yerleştirdim.

Sonuçta Gizem’in sunmuş olduğu oyun alanında 
benden önceki sanatçıların izini sürmüş, oradan kendi 
izime varmıştım. Kendi “izim” de aslında yaşamımda 
olan yüzlerce, binlerce izden oluşan ‘izler toplamı’ gibi 
bir şey... Sanat da öyle.

Gül Ilgaz, 
31 Temmuz 2019
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7 Ağustos Çar. 17:40 
Anel halkı servislere gidiyor.

karton bambi alışveriş torbası. topuzlar. at kuyrukları. 
yazlık elbiseler. siyah kol çantası. decathlon sırt çantası. 
mavi saç. [decathlon çantanın] morlusu. sneakers. 
basket şortlu adam ve basket şortlu oğlu. 

selvinin gölgesinde ayak izi var. sağ ayak. 
takriben 44 numara. pull & bear marka. 

Selviyi suladım. Biraz kuru kalmış.

Yalınayak oturuyorum. 
beklenen asansör. 
çantası ağır. 
kafası yoğun. 
ayağı aksıyor yükten.
tepsi toplayan starbucks çalışanı. 

iş çıkışı, bayram tatiline üç gün var, boyunlar hafif 
eğik, sırtlar hafif bükük ama genel bir hafiflemişlik var 
herkeste. gün sonu + haftanın 2. yarısı + ha gayret + 
tatil

19:00 tüm galeriyi fotoğrafladım. Tavanı unutmuşum. 
Onu da yapayım.

19:30 Gül’ün [işinin] üstünde sinek geziyor.

Görsel günlük tutuyorum.
Boşluk ve benlikle ilgili bir sorum var. 2. Merve’nin 
(böyle yazınca padişah adı gibi oldu!) “Senin olan ne 
var?”ına “Boşluğum” yazdım; en tepede, bomboş olan 
yere.

boşluk = room to grow. room to stretch. room to fill. 
room to test. room to echo. room to be home. room to 
host. potential. potent. 



18 Ağustos 19 Pazar 
Bayram tatili ertesi
Binada neredeyse kimse yok. 
“Senin olan ne var?” “Boşluğum”
onaylarcasına.

Selviye su verdim.
Yanında bir sinek ölüsü yatıyor.
Bacakları rüzgârda dağılmış çadır çubukları.

Karasinekler ölse bile gözlerinin fer fer rengi
Gül’ün üstü başı dağılmış;
zaten deli deli yatıyor.
başında biri oturmuş herhaldeki (-ki ayrı olacak)
eli kolu iki şilte arasına girmiş, 
az buçuk kül var üzerinde. 
(sanki birisi keyif sigarası içmiş 
ya da bayram tatilinde ne işim var benim burada
diye diye dışarıda içtiği sigaranın üstüne vuran külünü 
oturduğu yerde bırakmış)

7 Ağustos’ta en son ben ekleme yaptığımdan beri 
kimse “senin olan ne var?” sorusuna ekleme yapmamış. 
Kalemler bile aynı konumda. Senin olan değişmez 
mi? Yeni insan gelmez mi? Okumak cezbetmiş ama 
yanıtlamak içinden gelmemiş herhalde görenlerin. 
Mekâna girip, “bir şey değişmemiş” demiş olmaları da 
mümkün. Şurayı atölyeye mi çevirsem? 

Spor salonuna gelen var. Üye değillermiş. 17:46 
 yok, değiliz  Selamün aleyküm Pazar günü 

en çok pembe polo giyenler geldi

18:10 simli ayakkabılarıyla
bir kız çocuğu annesiyle 
geldiği iş merkezinden çıktı. 

Pazar gününü ebeveynin iş yerinde geçirmek. Ben 
çocukken de şantiyeye giderdik. Öff diye diye. 

22 Ağustos 2019 Per.
Galeriye diye yola çıktım. Eve geri döndüm. Evde 
malzeme testleri yaptım. BOŞLUK BANA KONUŞUYOR. 
EV ÇOK DOLU.

23 Ağustos 2019 Cuma
Malzemeler galeride. Öten turnikelerin yanı başında. 
Güvenlikten Ülkü Hanım yardımcı oldu. Malzeme 
çantasıyla yol yorucuydu. Ortopedi randevuma gidip, 
geri geleceğim. Sonrasında astar at, kurusun, kabasını 
füzenle, fiksle ancak ardından boya & su & malzeme. 
Yolu uzun. 



Boşluğun kendisi süreç. 
Tüm genesis (yaradılış) hikayeleri böyle başlamaz mı? 

25 Ağustos ‘19 Pazar
Ve mekânı atölyeye çevirdim. Alanı geniş bulunca yere 
yayılmak, yerde desen yapmak, boyamak iyi geldi. 
Ama ne çok insan, ne çok ses, ne çok uğultu var! Yankı 
çok yorucu.

26 Ağustos ‘19 Pzt.

20:30 geliş. Sakin. Oh, ne ala.
23:30 çıkış. Sakin. Boş mekanın ferahlığı ayrı güzel.

Mesaiye gelir gibi gelir 
oldum. Tercihen başka 
saatlerde. Boşluk üzerine bir 
şey çiziktiriyorum ama çok 
memnun değilim henüz.
Çalışırken hep huysuzum.

27 Ağustos Salı
11:20 Sürekli turnike sesi. Sürekli yankılanan konuşmalar, 
öksürükler ve kart biplemeleri. Dehşet bir uğultu. 
Güvenliğin işi çok zor. Bu kadar ses beni darmaduman 
ediyor. Onlar nasıl dayanıyor? 

Yere muşamba serip, boya yapmaya başladığımdan 
beri birileri mekâna yeniden girmeye başlamış. Bir 
hafta boyunca “Senin Olan Ne Var?”a yeni bir şey 
eklenmemişti. Oysa bugün yeni eklemeler olduğunu 
fark ettim. Bu mekân biz çalışırken yarı boş haliyle 

insanlara atıl geliyor bence. Keşke daha interaktif 
bir iş yapsaydım. Neyse, zaten okula git, galeriye gel 
derken zamanlama olarak tutturamazdım. 

İnsanlar hâlâ yaz modunda burada. Tuhaf geliyor. Yeni 
akademik yıl başlıyor ve ben dahil, çevremdeki herkes 
Eylül depresyonunu yaşıyor şu anda. Beş yaşımdan 
beri her Eylül aynı terane. 

28 Ağustos 2019 Çar.

Cep telefonuyla 
uğraşmak için Gül’ün
başucuna oturmuş 
kadın. Kısmi bir saygısı
var ama kısmi: popoyu
başa değmeyecek
şekilde koymuş.”

Dün gündüz çalışırken gelip, inceleyenler, soranlar 
oldu. Bir gençle sohbet ettik. Apaydınlık bir suratı vardı. 
İşitme engelli olduğunu ifade etti. Serginin bilgilerini 
gösterdim, el yordamıyla anlattım. En doyurucu sohbet 
onunlaydı sanırım. 

İki kadın geldi, soru sordular, anlattım; “Kovalamaca 
gibi” dedi biri. Hoşuma gitti tanımı. 

O kadar çok kurumda çalıştım ki bugüne kadar kimisi 
son derece kurumsaldı, kimisi Türk tarzı kurumsal. 
Burada da aynı durum var; kimi gelen geçenin üzerine 



sinmiş, okuyabiliyorum.

Çekirge sürüsü gibiyiz. Bu kadar 
çok insan bir arada, eşzamanlı aynı 
eylemleri yapıyor, aynı yerlerde 
çalışıyor, aynı yerde yaşıyoruz. 
Her mekanın atmosferini emen, 
sömüren bir canlı türüyüz aslında. 
Tuhaf bir “sürü” yapımız var.

Aynı anda 10 milyon tatile gidip, aynı anda 10 milyon 
kurban kesiyoruz. Aynı anda 18 milyon trafiğe dökülüp, 
aynı anda 18 milyon yiyoruz. Aynı anda bu kadar insan. 
“Kendinize iyi bakın çünkü siz buna layıksınız.” Sanırım 
Dünya bizi sırtından öyle pis atacak ki ne olduğunu 
anlayacak zamanımız olmayacak.

29 Ağustos 2019 Perşembe
Mekandaki uğultu, turnike sesi, alarm, bipleme, kapı dönmesi, 
ucuz babet gıcırtısı ve dursuz duraksız telefon konuşması çok 
yordu beni. Güvenliğin nasıl dayandığını kimse fark ediyor 

mu acaba? Galeri içerisinde müthiş güzel klasik müzik çalıyor 
sürekli ama ana girişin gürültüsünü, uğultusunu bastırmıyor 
ne yazık ki. 

Bugün daha rahat gelen gidenler; uzun hafta sonu tatili 
dolayısıyla muhtemelen. Sesler, gülüşler, yürüyüşler daha 
gevrek. Kalabalıkta bir ferahlık. Yığında bir içsel boşluk.

“senin olan ne var?”
boşluğum.

maddenin %99’u boşluk. ruhun neden olmasın?
amorf boşluk. potansiyel.
hissi aslen çok ferahlatıcı

ama dolduruyoruz.
ve sonra bulabildiğimiz her boşluğu da

hep birlikte her türlü şeyle, işle,
birbirimizle

dolduruyoruz. 
boşluk, boşluk olmaktan

çıkıyor.
böyle anlarda çok fazla bir yığınız.

·
boşluk

·
yığın

benim %99’um boşluksa ve herkesin %99’u
boşluksa, yan yana, üst üste geldiğimizde
boşluğumuz artmaz mı? ferahlatmaz mı?
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1. Gün  (02.09.2019)

Mekana girip hemen kendime göre bir düzen oluşturmaya 
çalıştım prizin konumundan dolayı piyanonun yanında 
köşeye yerleştim.

Bırakılmış notları ve günlükleri okudum. Şimdilik kimin 
yazdığını bilmediğim (Merve Ertufan) bir not üzerine 
bir şeyler  okuyorum. Goldsmiths’te profesörlük yapan 
Suhail Malik’in konuşma notlarına bakıyorum. Son 
dönemde çalıştığım konularla epey ilgili meseleler. 
Sanatçının hayatta kalma mücadelesi, sanatın kara 
para aklama işlerinde kullanılması gibi şeyler. Yanıma 
kulaklığımı alamadığım için eve geçtiğimde sunumu 
izleyeceğim. Önümden gelip geçen insanları izlerken 
duyduğum turnike sesleri mekan içinde sürekli çalan 
klasik müzikle birlikte rutin bir gürültü hali yaratıyor. 
Alışmam zaman alacak.

2. Gün (12.09.2019)

Uzun zamandır mekana gelemedim, Saha’daki etkinlikler, 
bienal, arter, fuar derken ancak bugün gelebildim mekana. 
Gelir gelmez ağaca su verdim, mekandaki en büyük 
sorumluluğum bu galiba. Galeri tahmin ettiğimden 
uzakmış, gidiş geliş 2 saati geçiyor neredeyse. Bu 
yüzden almam gereken her şeyi önceden alıp mekana 
taşıdım bugün. Müdahale etmemem gereken piyanonun 
etrafını güvenlik bandıyla çevirdim. Artık daha 
güvenli :) Mekana ilk girenlerin yüzlerinde ilk başta 
beliren korku hali bir anda buranın bir sanat mekanı 
olmasından dolayı gerçekliğini kaybediyor. Hiç kimse 
bana bir şey sormuyor, mekana yaptığım müdahaleye 
tepki vermesini beklediğim güvenlik görevlileri yanıma 
gelmediler bile, yokmuşum gibi hissediyorum. 

3. Gün (13.09.2019)

Galeri sınırlarının biraz dışına taşırdığım işe kimse 
müdahale etmemiş, bıraktığım gibi duruyor her şey. 
Hala yok gibiyim mekanda :)



Kullandığım “Olay Yeri İnceleme” bandı tanımladığı sınır 
içinde başka bir alan yaratıyor. Bu alanda konumlandırdığım 
parçaları numaralandırdım. Olay yeri inceleme alanı içinde 
işaretlediğim parçaların videolarını çektim.

1-Lara Ögel, A3 boyutunda saman rengi kağıt üzerinde 
toplamda 18 sayfa üzerine alınmış bir baskı. Notlarda 
mekanda bulunan selvi ağacının eskiz çalışmaları, ve 
yazılar bulunmakta.

2-Sibel Horada’nın denizden topladığı strafor yerleştirme-
sinden bir adet bulunmakta. 4cm x 4cm alan içerisinde 
farklı boyutlarda 6 strafor parçası üst üste yerleştirilmiş.

3-Melis Bilgin’in çalışma sürecini gösterdiği 10x9 cm 
boyutunda kraft kağıda alınmış renksiz baskı fotoğraf 
bulunuyor. Fotoğrafta galeri içinde bulunan beyaz 
masanın üzerinde yer alan kağıt kalem ve çeşitli boyalar 
bulunmakta. Sandalye üzerine konumlandırılmış bir 
sırt çantası bulunmakta.

4. Gün (14.09.2019)

Temizlik görevlileri tarafından mekana çöp kutusu 
ve kurumaya bırakılan paspas yerleştirmesi yapılmış. 
Sanat mekanı içinde işlenmiş gerçek suçlar meselesini 
araştırdım. Yakın zamanda Ankara’da 2016 yılında 
Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov, El Nusra bağlantılı 
çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş tarafından 
Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapılan bir sergi 
açılışında vuruldu.

2015 yılında Art Basel Miami’de Siyuan Zhao arkadaşını 
fuar alanı içinde bıçaklıyor. Sergiyi gezenlerin yaşanan 
saldırıyı performans olarak algılamasından dolayı yaralı 
kadına bir süre kimse yardım etmiyor. 



https://news.artnet.com/market/chaos-woman-
brutally-stabbed-art-basel-miami-beach-386204

Mekanın yarattığı gerçeklik algısından dolayı yaşanan 
şiddetin boyutu ya da gerçekliği farklı bir düzlemde 
algılanıyor. Gerçeklikten uzaklaşıyor. Buradaki durum 
biraz daha farklı gerçek bir mekanın içinde kurmaca bir 
alan var. Piyanonun etrafına yerleştirdiğim olay yeri bandı 
başta bir gerçeklik algısı yaratsa da kısa sürede galeri 
mekanı ile bağdaştırılarak gerçeklikten uzaklaşıyor.

Sanat mekanlarında işlenmiş suçları Google’da tararken 
bu işe rastladım. Sanatçı Ti-Rock Moore, Chicago’da 
Guichard Galeri’de sergilediği Michael Brown 
yerleştirmesi bulunuyor. Michael Brown 2014 yılında  
Missouri’de sokakta polis tarafından vuruluyor. 

https://www.reuters.com/article/us-usa-police-shooting-art/
chicago-art-exhibit-stirs-controversy-with-ferguson-replica-
idUSKCN0PP25C20150715

Aslı Çavuşoğlu Murder in Three Acts işi de Frieze fuarı 
için bir performans olarak gerçekleşmiş sonra video 
olarak sergilenmişti.

https://news.artnet.com/market/chaos-woman-brutally-stabbed-art-basel-miami-beach-386204
https://news.artnet.com/market/chaos-woman-brutally-stabbed-art-basel-miami-beach-386204
https://www.reuters.com/article/us-usa-police-shooting-art/chicago-art-exhibit-stirs-controversy-wit
https://www.reuters.com/article/us-usa-police-shooting-art/chicago-art-exhibit-stirs-controversy-wit
https://www.reuters.com/article/us-usa-police-shooting-art/chicago-art-exhibit-stirs-controversy-wit


5. Gün (15.09.2019)
Bugün mekanda masa başında maillere cevap vererek 
geçireceğim. Fonda çalan müziği buraya iliştiriyorum. 
Mekanın en sakin olduğu gün, bankoda duran güvenlik 
ve bendenbaşka kimse yok mekanda. Çok güzel bir 
çalışma ortamı,kütüphaneden hallice :)

Piyanonun etrafına yerleştirdiğim olay yeri inceleme 
bantlarını yarın için düzenledim. Planım sabah 8 
gibi mekanda olur müzisyen ekiplekonuşup, kabul 
ederlerse eğer bir Olay Yeri inceleme Orkestrası olarak 
Olay Yeri Senfonisi çalmalarını isteyeceğim. Epey bir 
müzik düşündüm, filmlerden soundtrackler falan ama 
birşey bulamadım. Onların çaldığı herhangi bir şey Olay 
Yeri Senfonisi olarak adlandırıp sergiye dahil etmeyi 
planlıyorum.

Bugün mekanda masabaşında maillere cevap vererek 
geçireceğim.

Fonda çalan müziği buraya iliştiriyorum.

6. Gün (16.09.2019)

Sabah epey erken kalkıp mekana geldim. Müzisyenler 
08:50’de çalmaya başlamışlar. Piyanoyu çalan kişi 

güvenlik şeridinin içinde çalmaya başlamıştı bile :) İlk 
parçadan sonra video çekmek istediğimi ve yaptığım 
işi anlattım, kabul ettiler. İki kamera kullanarak çekmeyi 
denedim, ilk kamera müzisyenleri arkadan çekerek 
iş merkezinin güvenlik kontrolünden geçenleri de 
kadraja alıyordu. Diğer kamerayla sadece müzisyenleri 
ön cepheden çektim. 

7. Gün (17.09.2019)

İki kameradaki görüntüleri izledim epey fazla görüntü 
almışım. Tek bir parçayı kullanmaya karar verdim. Çaldıkları 
parçaların isimlerini sormayı unuttum, kaydı Shazam’a 
dinlettim ama bulamadım, Ayşe belki sen sorarsın 
videoda olan şarkının adını. Videonun yerleşeceği yere 
elektrik çekilmesi için teknik ekibi çağırdım, kablo kanalı 
çekmeyi pek istemediler, yönetim tarafından pek sıcak 
bakılmıyormuş. En uygun yer olarak kapının arkasındaki 
köşeyi gösterdiler. Oraya uygun bir tablet aldım ve onun 
içine oturabileceği bir çerçeve yaptırdım

8. Gün (18.09.2019)

Bugün mekanda çalışmak için son günüm, bu gece 
Venedik’e gidiyorum ardından İzmir’de birkaç gün 
geçirip muhtemelen ay sonunda Ayşe konuşma için 
galeriye tekrar geleceğim. Kurgu bitti, çerçeveyi de 
teslim aldım mekana geldim. Teknik ekibi bekliyorum 
elektrik işlerini çözmeleri için. Bu arada küçük tableti 
oradan birileri alır mı bilemedim. :)
                                                                            Sevgiler,

Özgür

https://www.youtube.com/watch?v=DrMcLGqHyP4
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İlk günüm bir Cumartesi beklediğimden daha çok insan 
var etrafta, ilk yaptığım şey iki sandalye çekmek 
sokağa bakan camın önüne, 

Kurgulama / 
Ursula K. Le Guin’in sanırım Karanlığın Sol Eli’nin 
önsözünde dediğigibi, başka bir gerçekliğe inanma 
isteği, inanabilmek, inanmaya karar vermek, roche 
limiti

Oyun-zamanı / 
Başka gerçeklere inanmaya karar
verdiğimiz zaman dilimi, 
(Play Time - Far from Equilibrium,
Sanford Kwinter, 2007, Actar) 

Radyo / 
Zamanı mekansallaştırmak, bir
mekanı başka bir mekana
iletmek/aktarmak, bir anda farklı bir
yerde var olmak, bulunduğun beden
ve zamanın değişmesi, portal, geçit,
kapı, aralık, -mış gibi, ama tek taraflı,
kim radyoya geri konuşabilir ki?

Evimdeki radyonun anteni çok eski,
dolayısı ile benim bedenimin
uzak/yakın olması yayını etkiliyor,
vücudum bir anten görevi görüyor ve
onu oraya tanıttığım/yaklaştırdığım
anda yokluğunda yayın bozuluyor.

Ekim 2018’de, bundan bir sene önce, üç haftalığına 
Babakale’ye gitmiştim, Çanakkale’de, Türkiye’nin karaya 
bağlı en batı noktası. Poşe’deki sergiye hazırlanıyordum 
ve sınırların kayganlığı, mekanların yer değiştirebilmesi, 

nostaljinin yaratılabilen bir şey olması üzerine düşünüyordum. 
Köydeki evimizde yalnız kalacaktım. Güneş battığında 

içeri girip kapıları kapatıp ateş yakacağım ve kısa bir süre 
sonra da uyuyakalacağım birkaç haftanın ilk gününde, 
havanın kararması ile eve girip, topladığım otu-sopayı-
odunu yakmaya başladım. Pazartesi günleri Radyo 
Modyan’da önce Barış’ın, sonra benim, sonra da 

Ömer’in programları var bu sırayla. Kendimize 
“Pazartesi Sendromu” adını verdik her Pazartesi 

yaklaşık üç saatimizi birlikte geçirdiğimiz için. 
Telefonumdan Modyan’ın internet sitesine girdim 

ve Barış’ın programını dinlemeye başladım. 
Sesini duymak, ben yemek yaparken, arkadan 

ateşin çıtırtıları gelirken, sanki yanımdaymış 
hissi uyandırdı. Belki de radyo ile ilgilenmeye 

başlamamın çok geç bir noktasında bunu 
hissettim/fark ettim fakat ilk defa mekanlar arası 

birulaşım aracı oldu radyo benim için o gün. 
Onu canlı dinlediğimin farkındaydım, aynı anda 

aynı yerdeymişiz hissini uyandırdı benim için, 
fakat aslında bir kayıt da dinliyor olabilirdim, 

dolayısı ile ‘gerçeğin’ ne olduğu önemsizdi bu 
hissi uyandırmada… Bu yapay-orijinal ilişkisi ile 

düşündüğüm pek çok şeyle örtüşüyordu, küçük 
aydınlanmalar yaşadım, sebze kavurmaya devam 

tavaya yapışmasın.



Böyle yerlerde takılmaya alışığım, annem ve 
babamın çalıştığı hastanede de hep fonksiyonu 
kaymış alanlarda beklerdim, benim tarafımdan 
çalışma/okuma/oynama odasına çevrilmiş hemşire 
odaları / bekleme salonları/ofisler,

Bu yok-yerler gibi bir şey de değil, sadece zamanın 
geçmesini beklemiyorsun -fonksiyon direkt olarak 
değişiyor, olmayan kapısından geçince galerinin.

Bir kapı burayı nasıl etkilerdi acaba diye düşünürken,

Babakale’de kumsalın ortasındaki kapı geliyor 
aklıma... Çeşitli aydınlanmalar yaşarken, bütün yapı ve 

sınırların aslında kumsalınortasındaki kapı olması...

Camın önünde oturma sebebim de evdeki bir bardak 
kahve yapıp camdan dışarı bakarak radyo ile uyanma/
hayatı sorgulama zamanlarımı anımsatması. 

Camın arkasında olma ile ilgili bir şey var. Herkesi 
görebiliyorum fakat genelde fark edilmiyorum,

Birileri keko durumuna düşüyor mu? Benim bildiğim 
ve onların bilmediği şeyler var gibi hissediyorum. Hep 

birileri keko durumuna düşüyor ve kimsenin hatası 
olmayabiliyor.

Bu soruyu düşünüyorum bir süredir. Acaba mahrem 
telefon anlarını burada yaşadığı söylenen bu insanlar 
bir anda bir farkındalık (disillusionment, gözünün 
açılması, hayal kırıklığı) yaşıyorlar mı? Buraya kapı 
görevi görecek bir şey baştan yapılan bir anlaşma gibi 
olabilir mi? İlişkilere de benzetebiliriz: 

Enter at your own risk. 

2015 Şubat’ında Pierre Huyghe’nin LACMA’daki 
retrospektifini gördüm. Balkonda arı kovanı işi 

vardı. Tam dışarı çıkmadan önce, cam kapıda ‘dışarı 
çıkmanın riski size aittir’ olarak kasapça çevireceğim 

‘enter at your own risk’ yazısını gördüm.Tam da 
Şikago’nun kendi için ve kendi sayesinde var olan yeraltı 

müzik kültürü üzerine düşünürken, Jim Shomo’nun 
‘Punkand Minimalism’de bahsettiği bir ‘gerçeklerin sen 

istemediğin halde sana gösterilmesi korkusu’ ile tanıştım 
ve bu cam kapıdaki uyarı da tam oralardaydı benim için.

‘Enter at your own risk’ mi yoksa ‘kendini içerisinde 
bul ve sonra devam et’ mi?

Hayali bir kapı içeridekinin ve içeri girişin, bu alan/
zaman değişikliğinin farkındalığını yaratır mı?



Eşik, sınır, mahrem denince de insanlarla kurduğumuz 
ilişkilerde bunları düşünmek, yarı görünür olduğunda 
merak uyandırmak, 

Duş perdesi olabilir belki, hem oyuncu, hem biraz 
içerisi görünüyor, tehditkar değil (çünkü bir kapı 
koymak içeridekini tanımladığı gibi dışarıdakini de 
‘dışarısı’ ve ‘yabancı’ kılıyor. 
Amacım insanların kendini dışarıda hissetmesi ve 
girmelerini engellemek değil, iç/dış farkındalığı ile 
merak uyandırmak, 

Bir şeyi saklayarak uyandırılan merak samimi olabilir mi?

Sınırı bulanık çekmek -hala sınır diyebilir miyiz? 

3.  isim Bir şeyin yayılabileceği veya genişleyebileceği 
son çizgi, uç: Bataklığın sınırı. Ormanın sınırı.
4. isim Bir şeyin nicelik bakımından inebileceği veya 
çıkabileceği en alt ve en üst yer, limit: 
 “Hele bir de birkaç sünger bulabilse artık 
mutluluğunun sınırı olmayacaktı.” - Halikarnas Balıkçısı
5. isim, matematik Değişken bir büyüklüğün istenildiği 
kadar yaklaşabildiği durağan büyüklük, limit.
6.  isim, mecaz Uç, son.

İçini ve dışını belirlemek aradaki geçirgenliği etkilemek 
zorunda olmalı mı? 

Bu Babakale’deyken düşündüğüm pek çok şeyle 

bağdaşıyor aslında, parça bütün arasındaki semantik 
ilişki,bir şeyin içini ve dışını belirlemek, bir şeye isim 
vermek, bir şeyi tanımlamak, kategorilemek, bunların 
anlam değişikliğine uğrayamayacakları anlamına 
gelmiyor. 

Duygular bunun için güzel bir örnek olabilir; 

Argonauts’da (Maggie Nelson) karşıma çıkan bir 
Barthes alıntısı vardı, 

‘Seni Seviyorum’ diyen öznenin, yolculuk sırasında 
gemisini yenileyen ama ismini değiştirmeyen 

Argonaut gibi olduğunu söylüyordu. Nasıl geminin 
parçaları zaman içerisinde değişiyor ve ismi aynı 

kalıyorsa, biri her ‘seni seviyorum’ dediğinde 
de anlamı yenilenir, sevgi ve dilin görevi, aynı ifadelere 

hep yeni kıvrımlar katmaktır, diye devam ederken,

Sergi mekanı olarak ayrılan alanın iki eşiği var 
kapı yerine, buralara duş perdesi çekme fikri başta 
ne kadar aklıma yattıysa da bunun benim istediğim 
gibi kucaklayıcı, dahil edici ve davetkar, oyuncu 
olmayacağını hissediyorum. Bir şeyleri ‘görünür kılacak’ 
onlara ‘anlam yükleyecek’ kadar da otoriter bir yerden 
gelmiyorum ki.

İç-dış, mahrem-umumi ayrımını biraz kırabilecek başka 
ne olabilir diye düşündüğüme ise kendi rutinimi hem 
buradaki çalışanlar hem de benden sonraki katılımcılara 



İlk günlerde neden iki 
iskemleyi de alıp camın 
önüne taşıdığımı bilmiyorum, 
yalnızım.

açmak geliyor aklıma. Her geldiğimde camın önünde 
işgal ettiğim yerimin, mekanı bir şekilde kurgulaması… 
Evimde de aynı şekilde işgal ettiğim tekli koltuğu 
buraya getirmek mantıklı geliyor. Bir de bu koltuktan 
iki adet var, birinin benim evimde kalıp diğerinin Galeri 
5 mekanına geliyor olması, bir portal oluşturuyor. İkiz 
koltuklar. Merve’nin antenlerinin orada olması da bu 
geçidi aktifleştiriyordur belki.
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Merve Ertufan’dan Merve Ünsal’a
Ocak ayında, Devir projesinin ilki olarak dört 
parçadan oluşan “Araçsallaştırılmış” isimli bir iş 
bıraktın mekana. Teremin ile çalınmış bir şarkı, Clara 
Rockmore’un bir portresi, araba antenleri ve Şubat 
ayında mekanı senden teslim alacak Lara’ya bir 
not. Projenle baş başa kaldığımda, Lara’ya yazdığın 
notu birebir taklit edip bir doppelganger yaratmaya 
çalıştığım zaman düşünemediğim ama şu an aklıma 
gelen soru şu:

Ellerin uzaydaki konumundan, duruşundan, en minik 
hareketlerinden etkilenen teremin, araba antenleri 
ile oda büyüklüğüne (hayali de olsa) getirildiğinde, 
bir mekanda sen değil, ben bulunsam ya da ben 
değil sen bulunsan, tıpatıp aynı yerleri dolaşıp, aynı 
şeyleri yapsak şarkı değişir mi? Aynı zamanda, bir 
mekanda bulunup bulunmadığımız, burada değil 
şurada durduğumuz, kısa bir adım atıp atmadığımız, 
gerçeği duyamadığımız bu şarkı dışında başka ne 
tür etkiler yaratma potansiyeline sahip? 

Kesinlikle değişir! Bunun fiziksel nedenlerini bir tarafa 
bırakıyorum (hava, nem koşulları, bedenlerimizin farklı 
hacimlerde olması, boyumuzun aynı olmaması, o anda 
mekanda olabilecek başka insanlar ve nesnelerin 
ilişkilenmesi). Benim için asıl mesele, tereminin 
öznelliğin en temelindeki o hiç aynı olmama, duramama, 
temsil etme çabalarının kayganlığıyla ilgili olması. Yani, 
bir işi, her zaman her an değişen, sürekli başkalaşan ve 
aslında her zaman kendi dışındaki şeylere, durumlara, 
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hallere, zamanlara işaret eden, anlık bir bir aradalık 
olarak görmek, düşünmek, kurgulamak. Galeri 5’teki 
süreç benim için teremin metaforu üzerinden bir 
süreç başlattı: Üzerine konuşamadığımız, ağza 
alamadığımız, acı ve affect’le (duygulanım olarak 
Türkçe’ye çevrilmesine katılmıyorum, duygulanım ve 
düşün-edim gibi bir şeye tekabül ediyor bence) ilgili 
sanat ve dil üretimi denemelerinde, ima edilen beden 
ve öznellikleri, orada olmayan ve olamayacakları nasıl 
düşünebiliriz? Tereminin havayı aktive etmesi bence iyi 
bir başlangıç noktası.  

Merve Ünsal’dan Ayşe İdil İdil’e 

Alan yaratma, birbirini dinleme, kulak verme gibi 
konular üzerine düşündüğünü biliyorum. Tuttuğun 
günlük bir tarafa, mekana bıraktığın koltuk iki yönden 
işliyor: Orada vakit geçirme, üretimin bir parçası olarak 
zamanın ve durmanın önemi-yeri. İkincisi de senden 
sonra gelecekler için belli bir beden koreografisi 
önermek. Üretim alanları üzerine düşünürken, ev-sanat 
üretimi-alan-mekan tanımları üzerinden Galeri 5’teki 
devir süreci senin pratiğini nasıl dönüştürdü? 

Yaşama ve çalışma şartlarımın çok değiştiği bir 
dönemden çıktım/çıkıyorum (3-4 yıldır devam eden bir 
döneme belki de norm demek gerekir?), başka bir hıza 
alışmak zaman aldı (4 yıl önce İstanbul’a döndüğümde 
her vapurda çay içiyordum turist gibi hissetmek için). 
Devir projesine dahil olduğumda tam da evin salonunu 
çalışma alanına dönüştürmekteydim -tekli koltuklardan 

biri evde başka bir yere sığmıyordu ve salonda kaldı, 
sabahları beynin ısınma turları orada atılmaya başlandı. 
Portalların farkına vardım bu süreç vesilesiyle. 
Bir gün Galeri 5’te yine ‘ne yapacağım burada, ne 
yapacağım buradan sonra ve hayatta’ diye düşünürken, 
orada bulunan iki iskemleyi de her mekana gittiğimde 
camın önüne çekip orada oturduğumu fark ettim, 
dışarı bakarak. O koltukta hissettiğim üretken mekan-
zamanı ev-galeri arasında bir geçide dönüştürmek 
istedim. Hayatımın diğer yerlerindeki (insanlar, rutinler, 
mekanlar, anılar arasındaki) görünmez. 

Ayşe İdil İdil’den Gül Ilgaz’a

Mekana iki adet gül bıraktın; Biri Küçük İskender’den 
ödünç ve Lara’nın selvi ağacına bakıyor, diğeri ise 
Sibel’in sana emanet ettiği bir fikir üzerinden 
gelişti anladığım kadarıyla. Biri senden birkaç devir 
sonra benim yerleştirmiş olduğum koltuğa oturup 
rahatlanıldığında göze çarpıyor, diğerinin ise kendisi 
bir bankta rahatlıyor… Pratiğinde bu tür vekil bırakma, 
ödünç alma ve kelime oyunlarının yeri, mekan ile 
kurdukları ilişki nasıl? 

Mekana girdiğim ilk gün piyanonun üzerinde duran vazo 
ve içindeki gül dikkatimi çekmişti. Bu gül bilinmeyen 
bir el tarafından sürekli tazeleniyordu.
3 Temmuz günü Küçük İskender’in vefat haberini 
aldığımda gene sergi mekanındaydım. Onun şiirlerine 
göz atıyordum. İçinde hem “gül”, hem “uyku”, hem de 
selviye atıf yapan “yaprak” kelimelerinin geçtiği o şiir 



sergi mekanında olmayı seçmişti gibi geldi bana.
Bu çalışmada da yazı (şiir) ile “uyku” çalışmasını birlikte 
tasarlamıştım. Ancak uygulamada birbirlerini olumsuz 
etkilediklerini görünce ayrı yerlere koymayı tercih 
ettim.

Yazıyı pek de dikkati çekmeyen bir yere yerleştirmeyi 
düşündüğümden pencere pervazı bana  en  uygun yer 
gibi geldi. Senin yerleştirmiş olduğun koltuk ise ilginç 
bir biçimde bu gizlenme çabası içinde olan dizeleri 
açığa çıkarttı.

Kendi bedenimi kullandığım “uyku” çalışması ise 
hali hazırda mekanda bulunan bankları bir yatak 
oluşturacak şekilde dönüştürmem ile başladı. Plaza 
çalışanlarının uyuyup dinlenebileceği bir mekan 
oluşturmak fikrinden, yatar halde çekilmiş olan 
fotoğrafın basılı olduğu bir çarşafın yatağın üzerine 
yerleştirildiği bir işe evrildi bu çalışma.

Çalışmalarım genellikle içinde bulunulan şartların 
beden üzerine etkisi veya ortak  duygu durumlarının 
biçim bulması yönünde olduğundan, senin deyiminle 
“vekil bırakma” durumu bu işimi geçmiş çalışma 
pratiğime bağlayan en önemli unsur oldu.

Gül Ilgaz’dan Burcu Yağcıoğlu’na

Çalışmanda büyüyecek olan bir selvi ağacının olası 
gölgesini, deri-kumaş arası bir malzeme kullanarak 
zemine yaydığını görüyoruz. Aslında boyutu olmayan 

gölgeyi, boyutlu bir hale getirmişsin ve adeta siyah 
bir örtü gibi yeri kaplıyor. Bu örtü -örten olma halinin 
geçmiş işlerinle nasıl bir ilişkisi var, merak ettim?

Aslında servi ağacının kendisi de maddesel bir gölge 
gibi. Yukarıya bakan sıkı dalları, siyaha çalan gövdeleri 
ve yapraklarıyla dimdik duran gölgelere benziyorlar. 
Yüzyıllardır yaşı ve ölümü sembolize etmişler. Bir servi 
mitine göre Apollo’nun aşık olduğu genç Cyparissus 
evcil geyiğini yanlışlıkla öldürünce, dinmeyen yasının 
ağırlığı altında bir ağaca dönüşmeyi dilemiş. Apollo, 
istemeyerek de olsa Cyparissus servi ağacına 
dönüştürmüş. Ağaç  Apollo’yla olan aşkı sebebiyle 
onun ışınlarını emip bedeninde biriktirirmiş. Işığı 
yansıtmayan siyah görüntüsünün sebebi buymuş. 
Serviyi çeşitli zaman ve coğrafyalarda ölüm ve yasın 
ağacı olarak kurgulayan mitlerden biri böyle.  Servinin 
bol reçineli, gövdesinde göz yaşını andıran reçine 
damlaları oluşturan bir ağaç olması da bu ağlama yas ve 
ölüm kurgusunu desteklemiş. Gölgeyi anıştıran bir ağacın 
gölgesi nasıl olmalı diye düşünürken Apollo - Cyparissus 
miti yol gösterdi diyebilirim. Gölgeyi lateksten yaptım. 
Lateks de ayni reçine gibi ağaçların bedenlerinden akan 
bir sıvı. Dediğin gibi kaplayan örten ağır bu kumaşın 
hammaddesi de bir ağacın bedeninden akan yoğun 
bir sıvının bicim bulmuş hali aslında. Bu örtme jesti 
zaman zaman pratiğimde yer buldu sanıyorum. Bir sis 
makinesiyle galeri zeminini örtme ya da kendi saçımla 
kendimi örtme gibi. Örtme eylemi sanki görünmez olana, 
bazen orada olduğu halde bakılmaz olana bakmaya 



çağırıyor. Bakışı kışkırtan bir tarafı var örtmenin.

Burcu Yağcıoğlu’ndan Lara Ögel’e

Lara, mekana bir selvi fidanı yerleştirdin. Ümraniye’nin 
eski adı Yalnız Servi’ymiş, buradan kalkarak yaptığın bir 
müdahaleydi bu. Servinin etrafında da üzerinde galeriye 
giren insanların mekan içindeki rotalarının şemalarının 
olduğu mermerden bir kutu var. İster galeriyi görmeye 
gelenler olsun, isterse telefonla konuşmak için sakin 
bir köşe arayanlar mermerin üzerinde yer bulmuşlar. 
Bu gelip geçen tekilliklerden oluşan kalabalıkların 
karşısında kendi pozisyonunla yalnız selvi arasında 
bir paralellik var mıydı senin için? Şubat ayında Merve 
(Ünsal)’ın işi ile baş başaydık galeride, ben içerde vakit 
geçirirken mekana girip çıkan insanların rotalarını 
defterime kaydediyordum. Bu esnada galeriye çeşitli 
nedenlerden dolayı girenler ile bir iletişimim olamadı, 
hissettiğim ve gözlemlediğim temassızlık ve yalnızlık 
burada devreye girmekte.

Ümraniye ile ilgili araştırmalarımda, bu bölgede eskiden 
selvi ağaçları, mezarlıklar ve birkaç evden başka bir 
şey olmadığını, bu yüzden de Yalnız Selvi olarak hitap 
edildiğini öğrenince bahsettiğin paralellik oluştu. 
Arapça kökenli Ümran ismi uygarlık, ilerleme ve refah 
anlamına geliyor. Mezar taşlarında kullanılan mermerler; 
selvi fidanının yaşadığı, belki onu koruyan belki de 
içine alan bir kutu, belki de bir mezar oluşturuyorlar. 
Mermer bu bağlamda; anıtsal, kalıcı olmayı eyleyen, 

kuralları olan ve günümüzde Ümraniye’de pek çok 
bulunan kurumsal yapıları temsil ediyor. Yüzeylerinde 
Galeri 5’in krokisi kazılı. Kırmızı yün ip, ben mekanda 
vakit geçirirken oraya girip çıkan insanların yol ve 
hareketlerini kaydediyor. 

Malzemelerin birlikteliğinden oluşan sertlik/yumuşaklık, 
geçicilik/kalıcılık gibi tezatlıklar işin yaşadığı bağlamda 
yoruma açılıyor. İnsan ruhunun gelip geçiciliği 
karşısında kurumsal kimliklerin söz verilen anıtsallığı… 
Çelimsiz selvi fidanını, yaşayan bir şey olarak Galeri 5’i 
benden sonra devralacak hepinize bıraktım. Böylece 
projenin taleplerinden biri olan galeri mekanında vakit 
geçirmeye, aynı zamanda selviyi büyütmeye, ona 
bakmaya da davet ediyorum

Lara Ögel’den Burak Kabadıya’ya

Burak, yalnız Selvilerin kişisel, biricik bir hikayeden 
çıkıp topluma yayılması, hareket, takip ve kaydetme 
eylemleri barındırması üzerinden de senin işin ile bir 
akrabalık paylaşıyor sanki. Belki bireye bakmak ve 
topluma bakmak eylemlerinin üzerinde yoğunlaşabiliriz. 
Bıraktığımız izler ne gibi ipuçları veriyor? Kaydettiğim 
hareketler galeri mekanında oluşurken, seninkiler 
Anel binasının giriş holünde gerçekleşiyor. Pratiğin 
bağlamında kişisellik ve toplumsallık unsurları nasıl 
işliyor, Devir’e bıraktığın eserini de kataraktan neler 
paylaşmak istersin? 

Devir’e bıraktığım çalışma, orada bulunduğum süreçte 



bina girişindeki otomatik döner kapıların hareketlerini 
izlemek ve kaydetmekten yola çıkmıştı. Bu kapılar giriş 
çıkışı sağlarken bir yandan da hava kilidi gibi davranarak 
içerisi-dışarısı arasındaki hava akışını önlüyor ve 
bina içindeki ısının kaybını azaltarak enerji tasarrufu 
sağlıyorlar. Kapıların hareketlerini takip etmek için bu 
hareketleri sağlayan, binaya giriş çıkış yapan kişilerin 
hangi yöne gitmekte olduğunu kağıt üzerine işlemeye 
başladım. 8 turnike ve 2 döner kapının olduğu binada, 
giriş çıkışlar sırasında farklı kombinasyonlar yapmak 
mümkün; sağdaki döner kapı ve turnike 1, soldaki döner 
kapı ve turnike 3 vb. Burada birçok seçenek arasından 
hangisinin seçileceğini kaydetmek, aynı zamanda 
genel akışı ve birbiri ardına gelen, bazen kesintili bazen 
aralıksız olarak devam eden hareketi kaydetmekti, 
bir yandan da günlük tutmak gibiydi. Bir süre sonra, 
kayıtlar arttıkça bina trafiğinin saatlere göre yoğunluğu 
ve yönü görünür bir hal almaya başladı. Bıraktığımız 
izler süreçlerin karmaşıklığı hakkında ipuçları taşıyor 
olabilirler; öncesi sonrası hakkında, fiziksel ve fiziksel 
olmayan koşullara dair belki.

Yalnız selvi ile olan akrabalığı çalışmanın galeri içindeki yerini 
belirlemede önemliydi. Bu anlamda tekil ve çoğul arasında 
çift yönlü bir ilişki kurmak da mümkün görünüyor. Kişisel 
ve toplumsal olanın birbiri üzerinde dönüştürücü etkisi 
olduğunu düşünüyorum. Birbiriyle her daim ilişki halinde olan 
olaylar ve iç içe geçmiş süreçlerden oluşuyorlar. Pratiğimde 
de bu çalışma özelinde de biraz böyle görüyorum sanırım.

Burak Kabadayı’dan Sena Başöz’e

Mart ayında Galeri 5’te geçirdiğin süreçte beden-
mekan ve aidiyet ekseninde düşündüğünü yazmıştın. 
Fotoğrafların yüzeyle ve birbiriyle kurduğu ilişki, 
izleyici deneyimi ile paralellik gösteriyor; izleyiciyi 
her bir fotoğrafı görmek ve künyelerini okumak 
üzere harekete davet ediyor sanki. Fotoğrafların 
yerleştirmesinden ve cümlelerden yola çıkarak, senin 
için, yakınlık ve uzaklığın aidiyet ile nasıl bir ilişkisi var 
ya da var mı? Fotoğraflar arasında oluşan boşluklar 
hem işin bir parçası hem de Devir’in senden sonraki 
katılımcıları için açık alanlar olarak düşünülebilir. 
Bu biraradalıktan doğan diyalog hakkında neler 
düşünüyorsun? 
2006 yılında ilk videolarımı bir ofis çalışanı olarak 
çalıştığım ofiste çekmeye başladım. Üzerinde en çok 
düşündüğüm konu aidiyeti. Sudan çıkmış bir balık gibi 
plazaya yabancı hissediyordum. Mekana bir türlü kök 
salamamak beni çok rahatsız ediyordu. İşimi üretirken 
Galeri 5’in bir iş plazasında yer alması ve orada 
yaptığımız mesai nedeniyle bu hafızam geri geldi. Bu 
nedenle beyaz yakalı 12 katılımcıyı çalıştıkları mekanda 
beden-mekan ilişkisi gözeten birer fotoğraf yollamaları 
için projeye davet ettim. Fotoğraflara verdikleri isimler 
cümleleşti. Yerleştirirken coğrafi lokasyon gözettim ancak 
fotoğraflar aynı yerde çekilmiş gibi çünkü ofis ortamları 
tüm dünyada birbirine benziyor. Bu bağlamda uzaklık 
yakınlık bence aidiyeti etkilemiyor. Tahmin ettiğin gibi 
fotoğrafların arasındaki boşlukları devir sanatçıları için de 



bıraktım. Bu bir diyalogsa beyaz yakalılarla sanatçıları 
tanıştırmak istedim. Sibel Horada’nın işi tam da bunu 
yaptı ve yerleştirmenin içine uzanarak diyaloğa katıldı. 
Bu biraradalıktan doğan diyalog bana köklenmenin 
bağ kurmak için tek yol olmadığını düşündürdü. Hatta 
geçmişte bu konudaki kendi inadımı sorguladım. Kök 
salmadan devam etmenin yolları var ve bu bir yoksunluk 
olarak yaşanmayabilir.  Bu diyalogda gözlemlediğim 
hafif ton bence buna yarıyor. Geçiciliği, mekanın ve iş 
ortamının kayganlığını kabul etmek, kendi bedenine, 
becerikli ellerine tutunmak da öyle. Aidiyeti mekanın 
izin verdiği bir olanak değil, insanın içinden yükselen 
uçucu bir his olarak yeniden düşündüm.

Sena Başöz’den Sibel Horada’ya

Sibel, mekanla farklı birkaç koldan ilişkiye geçtin. Bu 
müdahalelerinde oyuncu, hafif bir his gözlemliyorum. 
Kıyıya vuran straforları kullanarak duvara yaptığın 
yerleştirmeyle ilgili bir soru yöneltmek istiyorum 
sana. Çünkü neredeyse modüler bir yapıya sahip 
diyebileceğim bu ana yerleştirmenin bir uydusu benim 
yaptığım yerleştirmeye yaklaştı ve oradaki diyaloğa 
katıldı. Aidiyeti insanın içinden yükselen uçucu bir his 
olarak yeniden tanımlamama yol açan bu diyaloğa 
sen hafifliği sayesinde su yüzünde kalan bir malzeme 
olan buluntu strafordan yapılmış bir heykel ile katıldın. 
Straforların Burgazada’dan da geldiğini hatırda tutarak, 
senin aidiyet üzerine düşüncelerini sormak istiyorum.

Aidiyet kelimesi bana bir çeşit tekelciliği (exclusivity) 
de barındıran bir sahiplik ilişkisini çağrıştırıyor. Ama 
sorunu cevaplarken sözlüğe baktığımda, beni şaşırtan 
bir açıklamayla karşılaştım. TDK aidiyeti, ilişkinlik ve 
ilgi olarak açıklıyor. Mekana aidiyet hissi, onunla 
ilgilenmek de dahil farklı ilişki kurma biçimlerinin 
bir toplamı olmalı. Kök salmak ya da yerleşmek 
bunlardan sadece biri.

Burcu’nun daveti üstüne haziran ayında ulaşımı zor 
ve ilgi duyduğum her şeyden uzak olan bu mekandaki 
projeye katılmayı kabul etmek, strafor kadar hafif 
olmamı gerektirdi. Strafor bir süredir, Burgazada’nın 
arkasındaki ıssız koylarda çöp toplarken dikkatimi 
çekiyor. Kütlesinin büyük bir kısmı hava olduğu 
için, dalgaların en uzağa taşıdığı malzeme. Özellikle 
mağaralarda birikip, dalgaların hareketiyle bu 
kovukların içinde dönüp durmaları, zamanla 
çakıl taşı gibi formlar almaları beni şaşırtmıştı. 
Strafor parçalarını Burgaz’dan getirmek, geldiğim 
mekanla (ada) halihazırda kurmuş olduğum ilişkiyi 
hiç görmediğim bir mekana taşımanın, yani ilişki 
kurmanın kestirme bir yoluydu.
 
Galeriyi devraldıktan sonra mekana gelip giderken, 
bambaşka bir iş yapmayı da arzu etmiştim. Ancak bana 
ayrılan süre içerisinde o işi gerçekleştiremeyeceğimi 
fark edince, bu arzumu benden sonraki sanatçılara 
devrettim.



Nitekim Gül, bu pası alıp, benim vaktim de olsa 
yapamayacağım bir iş yaptı. (Dev bir teremin olan 
galerinin boşluğundaki iki farklı bedenin aynı arzuyu 
paylaşarak üretecekleri şarkıların bambaşka 
olduğuna ben de eminim!) Sonuç olarak benim için 
o ‘eser’in sorumluluğundan yırtmak da muhteşem 
bir hafiflikti mesela. Sözleşmede taahhüt ettiğim 
sanat eserini oluşturmak için, getirdiğim strafor 
parçalarından küçük rölyefler yapıp, piyanonun 
arkasındaki duvara yerleştirdim. Rölyeflerden bir 
tanesi, davetini kabul ederek senin işinin arasındaki 
bir boşluğa yerleşti, bir diğer parça ise Özgür’ün 
‘Olay Yeri İnceleme’ alanına dahil oldu.

Sibel Horada’dan Özgür Demirci’ye

Galeride geçirdiğimiz zamana dair tuttuğumuz 
günlük kayıtlarının çoğunda, bir iş binası içerisinde 
bulunan galeri mekanıyla ilişki kurmaya dair bir 
çaba görülüyor. İşlerin şaşırtıcı bir kısmı, beden-
mekan ilişkisi üzerine düşünüyor. Devir projesi 
kapsamında mekana bırakmayı taahhüt ettiğimiz 
sanat eserleri, orada geçirdiğimiz zamana dair 
izler olarak da düşünülebilir.  Sen ise, zaten bir 
inceleme alanı olan galerinin içerisinde bir “Olay Yeri 
İnceleme Alanı” açarak bir adım adım daha geriye 
çekiliyorsun. İzleyicinin sanatsal ilgisini, bilimsel bir 
bakışla değiştirmeyi öneriyorsun. Aynı zamanda, 
geriye doğru giden ve günlüklerin de incelenmesini 
gerektirecek bir yönlendirme yapmış oluyorsun. 
“Olay Yeri İnceleme Alanı”, galerinin içerisindeki 

herhangi bir yerde, herhangi bir eserin de etrafında 
da olabilirdi. Bu iş için neden piyanonun çevresini 
seçtiğini merak ettim.

Mekanı devralmadan önce hepimize gelen şartnamedeki 
“Sanatçılar Galeri 5 sergi alanında yer alan piyanoya 
müdahale edemezler.” İbaresi beni piyanoya fiziksel olarak 
dokunmadan nasıl müdahale edebilirim fikri üzerine 
düşündürdü. Sergi mekanının içinde varlığını sürdüren 
piyanoyu güvenlik bandıyla çevirerek bir olay yeri inceleme 
alanına dönüştürdüm. Yarattığım ve kapattığım bu alan 
içinde benden önce yapılmış işlerin analizini yapan bir olay 
yeri inceleme raporu oluşturdum. Benden önce üretilen 
işlere yapısal olarak yaptığım analizler fikirsel bağlarından 
ziyade mevcut fiziksel yapılarını ve konumlarını inceleyen 
bir çalışmaydı. “Olay yeri” tanımını sergi mekanı, müze 
ya da kamusal alan içinde konumlanan sanat eserlerini 
yorumlama biçimi olarak bağ kurdum. Eserin fiziksel 
yapısı, kullanılan malzeme, süre ve içerik gibi tanımlamalar, 
sanatçısıyla kurulan bağ, oluşturduğu dilin devamlılığı ya da 
farklılığı gibi meseleler üzerinden yola çıkarak bu raporlama 
fikrini gerçekleştirdim.

Mekanda geçirdiğim vakit içinde, piyanonun gerçekten 
neden var olduğunu öğrendim. Her Pazartesi sabahı 
çalışanların güne güzel başlamaları için yapılan konserler 
başka bir müdahale fikri verdi. Oluşturduğum olay yeri 
içinde gerçekleşen müzik performansını iki farklı açıdan 
çektiğim videolarla “Olay Yeri Orkestrası” isimli bir diğer 
çalışmamı oluşturdum. Yaptığım müdahalenin absürtlüğü 
içinde ciddiyetle çalan müzisyenlerin doğal hali, sabah 



işe gelenlerin bu duruma verdiği tepkilerle birlikte oluşan 
videoyu mekan içinde bir köşeye yerleştirip devraldığım 
bu süreci benden sonra gelecek Ayşe İdil’e devrettim.

Özgür Demirci’den Berkay Tuncay’a
İşlerini çoğunlukla internet kültürünün bir parçası 
olan dil meselesini görselleştirerek oluşturuyorsun. 
Galerinin bulunduğu iş merkezi içinde geçirdiğin 
zamanda burada kullanılan dil üzerine bir çalışma 
gerçekleştirdin. Bu süreci çalışma pratiğin üzerinden 
nasıl okuyorsun?

Buluntu şiir, tercümede kaybedilen anlam ve anlık 
mesajlaşmalarda kullanılan kısaltmalar bir süredir 
ilgilendiğim kavramlar. Devir projesi kapsamında galeride 
geçirdiğim süreçte, iş merkezine girip çıkan ve galerinin 
karşısında yer alan Starbucks’da oturan insanların tam 
anlaşılamayan uğultulu konuşmalarından hareketle, 
ofis jargonu/plaza dili diye adlandırılan konuşma (ve 
bazen de yazışma) biçimleri üzerine düşündüm. Canlı 
bir organizma olan dilin melezleşmesini incelemeye 
çalıştım. Konuyla ilgili olarak internet kullanıcılarının 
‘ekşisözlük’ ve benzeri sitelerde verdikleri örnekler 
çalışmanın temelini oluşturdu. Bu melez sözcük 
öbeklerini yeniden düzenleyerek ikilikler hazırladım. 
Sonrasında ikilikleri, işyerlerindeki boş toplantı odası 
fotoğraflarıyla üst üste getirerek, ofis kültürüne ve 
internet memlerine gönderme yapan görseller meydana 
getirdim. Dilin küreselleşmesi, imgenin dolaşımı ve ikisinin 
de alt kültürle ilişkisi açısından çalışma pratiğim ile direkt 
olarak ilişki kurabildiğim bir üretim oldu.

Berkay Tuncay’dan Melis Bilgin’e

Projede yer alan çalışmanda, fotoğraflar, notlar, eskizler ve 
resimler yer alıyor. Üretiminde içerik olarak boşluktan 
hareketle yoğunluğu ve kalabalığı işlediğini, iş 
merkezine Mekandaki insan trafiği (yoğunluğu), 
galeride geçirdiğin süreci ve üretimini nasıl etkiledi?

Ağustos’ta “Devir”e katıldığımda mekan henüz 
boş sayılırdı ve duvarda Merve Ertufan’ın işi “Senin 
olan ne var?” diye soruyordu. Benim yanıtım direk 
“boşluğum” oldu. Toplu taşımayla galeriye gidip 
gelirken yan yana gelmiş boşluklar ve potansiyeller 
olduğumuzu düşünüyordum. “Bedenlerimiz dahil, her 
maddenin yüzde doksan dokuzu boşlukken gündelik 
hayatlarımızda, kalabalıkta boşluk ne şekilde var 
oluyor? Her boşluğa nasıl böylesine kalabalıklarla 
doluşuyoruz? Her boşluğu neden bir şeylerle 
dolduruyoruz?” düşünceleri beni tetiklemişti.
 
Tanıklıklarımdan süreçte epeyce etkilendim: Ümraniye 
göğünün boşluğunu kat üstüne kat ve insan üstüne 
insanla dolduran iş kuleleri... kapıdan çıktığımda 
gökyüzüne bakma isteğim ve kalabalıkların tekrarlı 
hareketleri... Aynı saatlerde aynı yönde akış ve devinimler, 
asansör, turnike, telefon ve ayak sesleri, birbirine benzer 
konuşmalar, birlikte ama birbirine değmeyen boşluklar. 
Bu yoğunluk ve tekrarlar kendi boşluğumuzun 
potansiyelini görmediğimizi düşündürttü. Boşluktan 
doğan şeylerin nasıl ürediğini belgelemek üzere 
paletim, eskizlerim, notlarım, fırçamın yerdeki lekesi 



ve fotoğraflarım gibi üretim sürecimin izlerini de işime 
dahil ettim. Mekanı atölye olarak kullanırken, ben de 
galerinin sunduğu boşluğun bir parçasıydım. Galeri, 
binanın çalışanları için kamusal bir açıklık olmanın 
yanı sıra, çalışma ortam ve arkadaşlarından yalıtılmış 
serbest bir alan sağlıyordu. Ben malzemelerle yere 
yayılmış, desen yaparken, özel telefon görüşmelerini 
iş arkadaşlarının yanından kaçarak benim yanımda 
rahatlıkla yapıyorlardı. Mekandaki insan yoğunluğu 
bana boşluğu sahiplendirerek ve kendimi boşluğa ait 
hissettirerek bu süreci yönlendirdi diyebilirim.

Melis Bilgin’den Merve Ertufan’a

Sergi bünyesinde bıraktığın üç ayrı iş var. Birincisinde 
diğer Merve’nin Lara’ya bıraktığı mektubu isim 
benzerliğiyle oyunlaştırarak elde kopya ediyor ve 
yeniden Merve diye imzalıyorsun. İkincisinde online 
erişilebilen, müdahaleye açtığın ve çıktı aldığın bir 
günlük tutuyorsun. Üçüncüsünde de Scott Bakker’in 
“Neuropath” kitabından yola çıkarak bir kağıda “Senin 
olan ne var?” yazısını bastırıyor ve ziyaretçilerin yazarak 
yanıtlamasını bekliyorsun. Üç iş de yazıya yazıyla 
müdahale etme pratiğini farklı şekillerde içeriyor. Yazma 
pratiğinin ve yazılı olanın çağdaş sanat içerisindeki yeri 
senin için ne ifade ediyor; nasıl işliyor?
  
Merve’nin notunu kopyalarken onu yazı olarak mı 
yoksa bir imaj olarak mı aldım emin değilim aslında. 
Yani yazının formu ile içeriğinin birbirinden ayırmak 

mümkün mü? Çok özenli olmasa da bir el yazısı 
kopyalama, mektubun genel şeklini tutturma çabam 
vardı. 

Yazı, üretimimde bir şeyleri düşünmek ve çözümlemek 
için çok kullandığım bir araç. Daha önceleri performans 
ağırlıklı doğaçlama videolar ile çalışırken de önce bütün 
konuşulanları önce deşifre eder, sonra o deşifrenin 
yardımı ile kurgu yapardım. Bu aralar direk yazıyorum.
Yazıyı özellikle mesafe imkanı sağlamasından dolayı 
tercih ediyorum sanırsam. Bir şeyi bir yere yazıp unutup 
gidebilirsiniz, döndüğünüzde aynı yerde aynı şekilde 
durur. Bir yandan bu durumun ezberden uzaklaştıran 
bir hali var. Oraya not almazsam bütün gün kafamda 
sayıklarım “marketten süt al” diye. Bu sayede başka 
şeyler düşünmeye de yer kalıyor. Bir de dönüp 
yazılanlara tekrar bakarken, aradaki mesafe sayesinde 
bir şeyler çözümlenmiş olabiliyor.

Şu aralar özellikle üzerinde durduğum iki olanağı 
daha var yazının: Birincisi, yazı sözün yarattığı suni 
doğrudanlık hissini yaratmıyor. Yazdıklarımız genellikle 
bir iki kez okunup filtreden geçiriliyor. O açıdan daha 
dürüst gibi geliyor bana.

Bir de yazı söze göre daha anonim, daha soyut bir yerlere 
varabilme ihtimali taşıyor. Dijital ortamda yazılmış imzasız 
bir yazının kaynağını tespit etmek, ya da yazana dair 
ipuçlarını bulmak daha zor. Kişilik ya da benlik kavramlarını 
ses gibi taşımadığı için bir dil egzersizine dönüşebiliyor.





Merve Ünsal (1985, Lahey)

İşlerinde metin ve fotoğraf mecralarını biçimlerinin 
ötesinde kullanmaya çalışan Merve Ünsal, lisans 
eğitimini Princeton Üniversitesi’nde Sanat Tarihi ve 
Görsel Sanatlar, yüksek lisans eğitimini Parsons The 
New School for Design’da fotoğraf alanında tamamladı. 

Online yayıncılık inisiyatifi m-est.org’un kurucu editörü 
olan sanatçı, Delfina Vakfı (Londra), PRAKSIS (Oslo), 
Banff Centre (Banff), Homework Space (Beyrut) vb. 
araştırma ve misafirlik programlarına katıldı. Berlin, 
Beyrut, Boston, Delhi, Kahire, Londra ve New York’ta 
pek çok sergiye katılan Ünsal, İstanbul’da yaşıyor ve 
çalışıyor.
 
Lara Ögel (1987, İzmir) 

Lara Ögel sanatsal pratiğinde kağıt işlerden videoya 
farklı medyumlar ile çalışarak mekan ve bağlam 
farkındalıklı yerleştirmeler düzenler. Lisans eğitimini Clark 
Üniversitesi’nde Film ve İletişim Bölümünde tamamladı. 
Londra Slade School of Fine Art’da Intensive Summer 
Foundation’a katıldı. Cité Internationale des Arts, Paris, 
PRAKSIS, Oslo, Beirut Art Residency, Beyrut’ta misafir 
sanatçı programlarına katıldı. Beyrut, Hasselt, Paris, 
Leipzig, Basel, Atina, New York, Amsterdam’da işleri 
gösterildi. İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.

SANATÇI
BİYOGRAFİLERİ



sergileri arasında Magasin CNAC’de “Take You There 
Radio”, SPOT Üretim Fonu ile “PRODUCE 2”, Wilhelm-
Hack Müzesi’nde “Liebe”, Tankut Aykut Galeri’de 
“Character”, Co-pilot’ta “Suspended Song”, Tanas’ta 
“ISKELE 2. The Unanswered Question”, Arter’de “Envy, 
Enmity, Embarrassment” ve Verkstad’da “Repeaters” 
yer almaktadır.

Burcu Yağcıoğlu (1981, İstanbul)
 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim 
Bölümü’ndeki lisans eğitiminin ardından Sabancı 
Üniversitesi Görsel Sanat ve Görsel İletişim Tasarımı 
Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. 2008 yılında 
Goldsmiths Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nde 
ikinci yüksek lisans eğitimi için Londra’ya taşındı. 
Mezuniyetinin ardından 6 sene daha Londra’da 
yaşadıktan sonra 2016 senesinde İstanbul’a geri 
taşındı. Şu an İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. Burcu 
Yağcıoğlu’nun pratiği desen, video, kolaj ve resim gibi 
çeşitli disiplinleri kapsar. İsleri ağırlıklı olarak yaratıcılığa 
ve spekülasyona açık kaynaklarlar olarak  biyolojik 
süreçler üzerine kuruludur. Pratiğindeki biyoloji kadar 
önemli diğer bir kaynak ise kolajdır. İşlerinde kolaj 
imgeleri bilgiye, kelimeleri maddeye, yeniyi eskiye ve 
metni hikayelere bağlamak için kullandığı hem pratik 
hem de kavramsal bir araçtır. Yağcıoğlu, Türkiye’de ve 
yurtdışında çeşitli sergilere katılmıştır ve çalışmaları 
çeşitli koleksiyonlarda yer bulmuştur. Bazı yakın dönem 
sergileri; She Lacked Only One Defect To Be Perfect, 

Sena Başöz (1980, İzmir)

İstanbul’da yaşayan görsel sanatçı ve yönetmen. 
Çalışmalarıyla travma sonrası iyileşme süreçlerini araştırır. 
Yakın dönem işleri ölüm, rejenerasyon, yenilenme ve 
özgürleşme konularına odaklanır. Organizmanın kendi kendini 
onarması ve doğanın uzun vadede sağladığı denge sanatçının 
kurgusunun bel kemiğini oluşturur. 

2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde 
lisansını, 2010 yılında Bard College Film ve Video 
Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Son dönem 
sergileri arasında DEPO İstanbul’da gerçekleşen kişisel 
sergisi “Hafiflemeye Dair”, Hamburger Bahnhof’taki 
“Studio Bosphorus”, Tokyo Metropolitan Müzesi’ndeki 
“Sessiz Diyalog”, 13. Sharjah Bienali İstanbul Projesi 
“Bahar” ve Memphis Gallery-Linz (Lisa Truttman ile) yer 
alıyor. Filmleri ulusal ve uluslararası çeşitli festivallerde 
gösterildi. 2017’de Cité Internationale des Arts, Paris’te
2009’da Atelierhaus Salzamt, Linz’de misafir sanatçı 
programlarına katıldı.

Merve Ertufan (1985, İstanbul)

Merve Ertufan genellikle video ve ses ile çalışmaktadır. 
İnsan ilişkilerindeki dinamikler ile ilgilenip, özellikle 
diyaloglara odaklanır. Ashkal Alwan’daki Home 
Workspace Programı’na katılmış (2015-2016), Sabancı 
Üniversitesi Görsel Sanatlar programını ve Konstfack’taki 
Art in the Public Realm programını bitirmiştir. Grup 



Museu do Trabalho, (Brezilya, 2019), Kagit, Pilevneli 
Project, (İstanbul, 2019), Ortak Manzarada Buluşma, 
Akaretler ArtWeek (İstanbul, 2019), İçerde, Galerist 
(Istanbul, 2018), Parça/Bütün (ArtOn, 2018), Bahar 
(Sharjah Bienali, 2017), Göremediğimiz Tüm Işıklar, 
Galerist, (Istanbul, 2017), Jikji, Golden Seed (Kore, 
2016), Ohne (Vienna,2016).

Sibel Horada (1980, İstanbul)

2003 yılında Brown Üniversitesi, Görsel Sanatlar 
Bölümü’ndeki lisans eğitimini tamamlayan Sibel 
Horada, çalışmalarında kişisel ve kolektif olanın tarihine 
odaklanır.  

2011’de Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım 
Fakültesi’nde yüksek lisansını tamamlayan sanatçı 
çalışmalarında, form ve metin birlikteliğinden beslenir. 
Sanatçı üretimleri için tarihi malzemeden doğaya kadar 
çeşitli alanlarda arşiv çalışmaları ve araştırmalar da 
gerçekleştirir. Zaman içinde yitirilerek durağan bir hale 
gelip belleği oluşturan her şey, Horada’nın üretimi için 
hareket noktası olduğu andan itibaren, canlı dinamik 
bir hal kazanır. Bellek, sürekli  keşfedilerek ve sürecin 
akışı içinde yeniden üretilerek, fiziksel ve görsel bir yapı 
kazanır. Dolayısıyla eserleri salt geçmişi değil, güncel 
fikrinden geleceğe uzanan zamanı temsil için belleğin 
biçimleri arasında dolaşır. Kavramsal ve sembolik 
göndermelerle yüklü yorumlamaları akış içinde 
okunabilen Horada, anlatısını şiirsel bir duyarlılıkla 
görselleştirir.

Gül Ilgaz (1962, İstanbul)

Sanat eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Resim Bölümü’nde tamamladı. 1990 yılından 
günümüze çalışmalarında; fotografik imgeler, video 
projeler ve mekan yerleştirmeler kullanır. Fotoğrafı 
sanatsal çalışmalarında bir aracı olarak kullanan sanatçı, 
“Foto İstanbul”, “Beni Bul” Aksanat“, Photopolis” 
Kanada’da fotoğraf sergilerinde yer almakla birlikte, 
Bard College ve Savannah College ‘da çalıştaylara 
katılmış, Kanada Banff Center “Informal Achitecture 
Residency” programında yer almıştır. Çalışmaları 50. 
Venedik Bienali Türkiye Pavyonunda sergilenmiş. 
İspanya, Fransa, Kanada, ABD, Belçika, Makedonya, 
Bulgaristan, Çin, Kore, Slovenya, Hollanda ve İngiltere 
gibi ülkelerde grup sergilerine katılmıştır. Fotoğraf 
çalışmaları İstanbul Modern Sanat Müzesinin daimi 
koleksiyonunda yer almaktadır.

Melis Bilgin (1980, İstanbul)

İstanbul’da yaşayan ve çalışan sanatçı ve akademisyen. 
Özel Amerikan Robert Lisesi’nin ardından Bennington 
College’da görsel sanatlar ve tiyatro alanında 
başladığı lisans eğitimini tiyatro alanında bitirdi; 
İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nde 
sinema alanında yüksek lisans ve sanatta yeterliğini 
tamamladı. New York’ta çeşitli oyun, müzikal ve 
operalarda yönetmen, yardımcı yönetmen ve dramaturg 



olarak görev aldı, Ridge Theatre’ın BAM’de sahnelenen 
“Klinghoffer” isimli operasında yardımcı yönetmenlik 
yaptı. Amsterdam, Berkeley, Ljubljana, Mannheim, 
Milano, Paris, Prag, Rotterdam, Varna da aralarında 
olmak üzere yurtdışı ve yurtiçinde çeşitli sergi ve 
festivallerde yapıtları sergilendi. İstanbul Modern, 
CerModern ve İstanbul Film Festivali’nde de video 
çalışmaları gösterilen sanatçının “Tetrist” isimli 
kısa animasyon filmiyle çeşitli uluslararası ve ulusal 
ödülleri bulunuyor. Disiplinler arası çalışan sanatçı; 
kısa film, animasyon, video performans ve görsel 
sanatlar alanlarında üretiyor, yazıyor ve İstanbul Bilgi 
Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. 

Özgür Demirci (1982, İzmir)

Özgür Demirci üretimini çeşitli materyallerle sürdüren 
sanatçının çalışmalarının büyük kısmını videolar, 
performanslar, objeler, enstalasyonlar ve mekana özgü 
yerleştirmeler oluşturuyor. Demirci, İstanbul Yıldız 
Teknik Üniversitesi Bileşik Sanatlar Bölümü’nden 
2008’de mezun oldu, yüksek lisansını C:Art:Media 
alanında Göteborg, Valand Güzel Sanatlar 
Akademisi’nde 2010’da tamamladı. Sanatçı halen 
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanat 
ve Tasarım Bölümünde Sanatta Yeterlik yapmaktadır. 
Sanatçının seçili sergileri arasında: Trumbauer Aile 
Koleksiyonu, Kasa Galeri, İstanbul (2017) Survival Kit, 
Space Debris, İstanbul – Cultural Transit Foundation, 
Yekaterinburg, Rusya (2017); 8. Makedox Film Festivali, 
Üsküp Makedonya(2017); 36. İstanbul Film Festivali 

(2017); En Masse: Books Orchestrated, The Center for 
Book Arts, New York, Amerika(2017); Un Coup de Dés 
Jamais N’Abolira Le Hasard, Pilot Galeri, İstanbul(2016); 
PAS, Galeri Miza, Tiran, Arnavutluk (2016); Kassel 
Dokfest, Kasseler Kunstverein, Kassel, Almanya (2015); 
İthaf Edilmiş, Öktem&Aykut Galeri, İstanbul (2015); 
Stay With Me, Weserburg Müzesi, Bremen, Almanya 
(2014); Migrating University of Mickiewicz, Adam 
Mickiewicz Müzesi, İstanbul (2014); Check Point, Depo, 
İstanbul (2013); Uçaklar, Trenler, Otomobiller ve Gemiler, 
SALT, İstanbul (2011) bulunmaktadır. Sanatçı bu yıl 
ilki düzenlenen Saha Studio misafir sanatçı programı 
bünyesinde çalışmalarına İstanbul’da devam etmektedir.

Ayşe İdil İdil (1992, İstanbul)

Ayşe İdil İdil lisans eğitimini Şikago Sanat Enstitüsü’nde 
tamamladı. İdil’in, yapay ile orijinalin yaratabildiği benzer 
duygulanımları ve samimiyet olasılığını araştırdığı 
çalışmaları, çeşitli ilişkilendirmeler ve tercümelerde 
rastlanan kopukluklara işaret eder. Son çalışması Hep 
açık, olmayan kapı, Aralık, 2018’de Poşe’de gösterildi. 
Sergideki iştirakçilerinden Deniz Kırkalı ile Babakele, 
Çanakkale’de Garp Sessions isimli Alternatif Kılavuzlar 
teması üzerine kolektif öğrenme, düşünme ve sindirme 
metotlarını deneyimledikleri araştırma programını düzenledi. 
Halen Radyo Modyan’da serbest çağrışım ve beklenti 
üzerinden müzik kurguladığı Mehtapta Safari ve Larissa 
Araz ile kültür ve sanat alanında çeşitli hizmetler sunan 
kişilerle buluştukları KirliÇakı programlarını sunuyor. 



Burak Kabadayı (1989, Kırşehir)

İstanbul’da  yaşıyor. Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar 
Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 
Solo sergileri: 24 saat, Pasaj ve 20’sinden Sonra 
Mixer Açık Depo. Grup sergileri arasında: Hiçbir Şey 
Görememek, Alt Art Space; Bir Yaşam Aralığında, 
Adahan-1; Grid, Mixer; Sınırlar Yörüngeler 17, Depo; 
GYF VI, Zilberman Galeri; Local & Global Discourses, 
California College of Arts. 2017 yılında İstanbul 
Bienali, Liverpool Bienali ve Protocinema iş birliği ile 
gerçekleşen Eğitim Değişim Programı kapsamında bir 
çalışma gerçekleştirdi. 

Berkay Tuncay (1983, İstanbul)

İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. İstanbul Üniversitesi 
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım 
Bölümü’nde aldığı lisans eğitiminin ardından Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Bilgisayar Ortamında 
Sanat ve Tasarım Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini 
tamamladı. Sanat pratiği, çevrimiçi dolaşımda 
olan kültürel kodları kopyalamak, birleştirmek ve 
dönüştürmek yoluyla İnternet’in küresel toplum 
üzerindeki çok katmanlı etkilerinin araştırılması 
üzerinde şekillenir. Tuncay, Gastatelier NRW, Düsseldorf 
(2018), Cite des Arts, Paris

(2014) ve Art Center, Istanbul (2011-2013) gibi çeşitli 
sanatçı misafir programlarına katılmıştır. Sanatçının 
kişisel sergileri şunlardır; Getting Away With It All 

Messed Up, Display, Berlin, (2018); Hayat, Sen Sevimli 
Kedi Videoları İzlerken Başından Geçenlerdir, Gaia 
Gallery, Istanbul (2016) WE ARE ACCIDENTS WAITING 
TO HAPPEN, 49A, İzmir (2013), I’M SORRY, BECAUSE I 
DANCE, De Kijkdoos, Amsterdam (2011).




