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Önsöz

Çapak, ikinci sayısını “Evcil” başlığıyla açıyor. Düşlerin, sükûnetin ve huzurun ikametgâhı olarak “ev”den 
yola çıkarak, evin tekinsiz alanlarına, evcilleştirme eyleminin nesnesine, tehditkar sınırına giriyor.

“Evcil” teması için “Ev, Evde Olma ve Covid - 19 Pandemisi Üzerine Bir Deneme” metnini kaleme alan 
Cihan Ertan, evi bir deneyim alanı olarak görüyor ve covid-19 pandemisi ile değişen pratiğini tartışmaya 
açıyor.  Evin güveni içeren yüzünün yanına güvensiz bir uzam olarak yeniden evi koyuyor.  Evcimenliğe bir 
deneyim alanının sonucunda şekillenen bir eğilim olarak yaklaşıyor. 

Esra Oskay’ın Türkçe’ye çevirdiği 21 Mart 2022’de ilk kez Commons’da yayımlanan  “Six cats, thirty 
people, four mortar shells. Two weeks in the occupied Kyiv suburb” metninde Evheny Osievsky, Rus işgali 
sırasında Kiev’de sığınakta geçirdiği günlere, insanın evini darmadağın eden savaşın şiddetinin kademe 
kademe evcilleştirilmesini gösteren bir süreç olarak bakıyor. 

Orta sayfada Burhan Yılmaz “Evcil” teması için ürettiği “Evin Yakınında” çalışması ile çocukluğunun geçti-
ği bölgede yetişen Frenk yemişini evcil bir imge olarak ele alıyor. Diplerde, kuytularda, toprakla evin 
sınırında gezinen bu bitkiyi, onu aşina bir zamana taşıyan, evin yabani doğasını hatırlatan bir ima olarak 
düşünüyor. 

Şeniz Polat’ın portfolyo sunumuyla ev halinin bedensel kiplerine bakıyoruz. Beden, Polat’ın çalışmaların-
da ideal beden imgesinin dışına taşıyor, evin rahatlığında kendini salıyor, sere serpe yayılıyor.

Esin Aykanat Avcı ile gerçekleştirdiğimiz söyleşi, sanatçının doğanın zamanını insanın tahammülünün 
ritmiyle ölçen materyal diline odaklanıyor.

Bu sayının güncel üretimlere odaklanan bölümünde ise Ecmel Sarıkaya,  Ankara’da yeni açılan 
Yermekân’ın ilk sergisine bakarken, sergideki çalışmaların mekânın ruhuna dair verdiği ipuçlarını takip 
ediyor.

Seniha Ünay’ın Düzce’de gerçekleşen “Sıfır Noktası-Bozulma III” sergisine bakan metni ise bedenin, 
zamanın, mekânın, doğanın aşina sınırlarını sınayan ve bunları doğal akışın dışında inceleyen çalışmalara 
odaklanıyor.

Pınar İnceefe, Düzce Prusias ad Hypium Antik Kenti Tiyatrosu’nda gerçekleşen Aristophanes’in Kuşlar 
komedyasını düşsel ve büyüsel bir sahnede ele alıyor. Bugün, MÖ 414 yılında yazılmış Kuşlar ile kazılar 
sonucu ortaya çıkan tiyatronun kavuşmasını, mekânı belki de bir kez daha evcilleştiren bir eylem olarak 
kurguluyor.     

Çapak’ın ikinci sayısında katkısı olan herkese teşekkür ederiz. Keyifli okumalar. 

Esra Oskay & Seniha Ünay

1

52

61



    Ev, Evde Olma ve 
Covid-19 Pandemisi 
Üzerine Bir Deneme

Cihan Ertan Evcimenlik, ev olarak tanımlanan yerin kendisine yönelik bir bağlılığı 

ve o yer dolayımıyla elde edilen mutluluğu ya da mutluluğun, bu yer 

üzerinde kazanılmasına yönelik bir eğilimi içermektedir. Bu 

bağlamda, pratiğe ilişkin bir eğilime ve tercihe işaret eden evcimenlik 

konusunda, her şeyden önce “ev”in anlamından hareket etmek 

gerekmektedir. McAndrew (2015), Psychology Today için kaleme 

aldığı yazısında evin tanımını şu şekilde vermektedir: 

“‘Ev’, kontrolde ve zaman ve mekânda uygun biçimde 
yönlendirildiğinizi hissettiğiniz; öngörülebilir ve güvenli bir 
yerdir. Robert Frost’un sözleriyle ‘Ev, gitmek zorunda 
olduğunuzda, sizi içeri almaları gerektiği bir yerdir’. Kısaca 
‘ev’, siz ve geri kalan dünya arasındaki birincil bağlantıdır.”

Dolayısıyla, bu tanımından yola çıkarak, eve ilişkin olarak şunlar ön 

plana çıkmaktadır: kontrol, öngörülebilir bir akış, kabul edilme ve tüm 

bunlar üzerinden tesis edilen bir güven. Tüm bunlar aslında 

toplumsal olarak ihtiyaç duyduğumuz güvende olma durumunun da 

bileşenlerini oluşturmaktadır. Ontolojik güvenlik olarak tanımlanan 

bu güven türü, öngörülebilir toplumsal eylemliliklerin bir parçası 

olmak üzerinden tesis edilen ‘toplumsala dahil olma’ durumu 

üzerinden türemektedir (Giddens, 1984). Bu bağlamda, ev üzerinden 

tesisi edilen güven daha geniş bir toplumsal güven ağıyla ilişkilidir.  

Düzce’de yaşıyor ve üretiyor. 
cihanertan1@gmail.com  
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Covid- 19 pandemisinin hayatımıza girmesiyle beraber, toplumsal 

ilişkilerimizin rutinliği ve dolayısıyla onlar üzerinden inşa edilen 

ontolojik güvenliğimiz sekteye uğradığından; daralan dış mekân 

etkileşimlerimizi iç mekânlara, evlerimize aktarmak zorunluluğu ile 

karşı karşıya kaldık. Bununla beraber ev, salt dışarıyla içeriyi ayıran 

bir mekân değil; aynı zamanda dışarıyla bağlantının bir mekânı 

olarak yeniden inşa edildi diyebiliriz. Dışarıyla bağlantımızın 

elimizdeki en güvenli kanalı olarak, ironik bir biçimde bu içerdeki 

mekânsallık kaldı. Gündelik yaşamımızın dışarıdaki rutinlerini, bu iç 

mekânsallığa aktarmak, orada organize etmek ve hatta içeride 

kalarak dışarıya çıkartmak durumunda kaldık. Arkadaş gruplarıyla 

yapılan uzun çevrimiçi görüşmeler, çalışmanın uzaktan esnek 

modeli, çevrimiçi eğitime geçiş, artan internet alışverişleri, yoğun 

sosyal medya kullanımı vb. Dolayısıyla, pandemi ve özellikle 

kapanmaların yoğunluklu olarak yaşandığı dönem boyunca ev, 

güvenin yeniden tesisi için, yeniden yapılandırılan bir mekân olma 

özelliği sergiledi. 

Ev, bu dönemde aynı zamanda, güven üzerine kaplanan bir ‘kir ve toz 

kitlesi’ anlamında, birileri için de çapak oldu. Özellikle ikili ilişkilerin 

örgütlendiği bir mekânsallık olarak ev, bu ilişkilerin gerilimini daha da 

kristalleştirdi. Simmel (1957) ilişkilerin hem uyum, huzur, barış hem 

de çatışma, gerilim ve iddialaşma içerdiğini ifade eder. İlişkileri 

karakterize eden bu gerilimin, mekânsallık içine sıkışarak 

yoğunluğunu artırması, burada eve atfedilen güveni tartışmalı hale 

getirmektedir. Dolayısıyla ev, pandemi döneminde bir grup insan için 

güvensizliğin uzamı oldu. Örneğin, Sabancı Üniversitesi Kurumsal 

Yönetim Forumu (n.d.) tarafından yapılan çalışmaya ve 417 kadının 

katılımından elde edilen verilere göre, çalışan kadınların pandemi 

dönemiyle evden çalışmaya başlamasıyla beraber, söz konusu 

kadınların %58’inin psikolojik, %12’sinin fiziksel, %8’inin ise en az bir 

kez cinsel şiddete maruz kaldığı ortaya konulmaktadır. 

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, evi mekân cinsinden 

değil deneyim cinsinden tanımlamanın evcimenliği ise bu deneyimin 

sonucunda şekillenen pratiğe ilişkin bir eğilim olarak düşünmenin 

gerekliliği su yüzüne çıkmaktadır. 
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Esin Aykanat Avcı içeriden dışarıya taşan,  izleyiciyle etkileşim 

halindeki sürece yayılan çalışmalarını laboratuvar ve atölye 

arasında üretir. Üretiminin temel malzemelerinden biri olan kili 

sıklıkla eriyen, çözülen ve nihayetinde yığılan yeni bir form, 

doğa parçası, materyal olarak çalışmalarında kullanır. İnsan 

elinde biçimlenmiş bu kil formlar usul usul sınırlarını 

tüketirken zamanın hızlı akışında yavaşlatılmış bir deneyime 

çağırır bizi. Son dönem çalışmalarında ise hücresizleştirme 

yöntemi ile canlılığından soyarak sabitlediği yapraklarla 

insanın doğayı ehlileştirirken evsizleştiren müdahalesini 

hatırlatmaya devam eder. Avcı ile Çapak’ın “Evcil” teması için 

zamanın ve tahammülün sınırlarında gezen farklı serilerini 

konuştuk. 

Çalışmalarınızda biçimlendirdiğiniz kili pişirmeden, kendi 

emeğinizin zamanından vazgeçerek, yosun, metal, su, cam gibi 

malzemelerle etkileşime sokuyorsunuz ve dolayısıyla bu esnada 

dağılma, erime, çözülme, parçalanma gibi sürece işaret eden 

eylemler başrolde oluyor. Bu sürece hızın ve kalıcılığın zamanına 

karşın uzun uzun çözülen yavaş ve geçici bir zamanın deneyimi 

olarak bakabilir miyiz? 

Bu çalışmaların en önemli amaçlarından biri, bir zaman deneyimi var 

gerçekten. Çalışmalar izlenirken yavaş ve uzun süren bir çözülme ve 

değişim süreci algılanıyor, çünkü yaşamımızı sürdürürken alıştığımız 

tempoda, boyutu ne olursa olsun bir formun yavaş yavaş en küçük 

parçalarına ayrılarak bir yığına dönüştüğünü sonuna kadar izleyecek 

vaktimiz ve tahammülümüz yok. Oysaki oluşturduğum bazı formların 

çözülmesi veya değişimi bir ay ve hatta daha fazla süreye yayılsa da 

Söyleşi: 

Esra Oskay & Seniha Ünay

   HIZLANDIRILMIŞ ZAMANIN 
YAVAŞ DENEYİMİ

İstanbul’da yaşıyor ve üretiyor.
https://www.esinaykanatavci.com

Esra OSKAY- Ankara’da yaşıyor ve 
üretiyor. / www.esraoskay.com 

Seniha ÜNAY-Düzce’de yaşıyor ve 
üretiyor. / www.senihaunay.com
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bu formların bazıları yalnızca bir saat içerisinde bir yığına dönüşüyor. 

İşte bu noktada her ne kadar yavaş gibi algılansa da aslında mimari 

bir formun veya bir zemin öğesinin kat be kat hızlandırılmış bir 

değişim süreci izlenmekte. Bu açıdan bakıldığında, bulunduğu 

ortamda hala yavaş gibi algılanan fakat son derece hızlandırılmış bir 

zamanın deneyimi de denebilir.

“Küp Gezegenler” gibi çözülürken yeni bir yaşam formuna dönüşen 

çalışmalarınızda bu çözülüp dağılmayı seyretmek için izleyiciden 

geniş ve boş zamanlar talep ediyorsunuz. Başka bir deyişle 

izleyiciyi, içine girip çıktığı, sürecin tamamına şahit olabilmek için 

gündelik rutininin dışında bir zaman aralığı yaratmaya  itiyorsunuz. 

Buradaki süreç ve şahitlik ilişkisinden bahsedebilir misiniz?

Esin Aykanat Avcı, Küp Gezegenler: 
1. Süreç, Geçici Heykel, 2018

6

Hızlandırılmış Zamanın
Yavaş Deneyimi



bu formların bazıları yalnızca bir saat içerisinde bir yığına dönüşüyor. 

İşte bu noktada her ne kadar yavaş gibi algılansa da aslında mimari 

bir formun veya bir zemin öğesinin kat be kat hızlandırılmış bir 

değişim süreci izlenmekte. Bu açıdan bakıldığında, bulunduğu 

ortamda hala yavaş gibi algılanan fakat son derece hızlandırılmış bir 

zamanın deneyimi de denebilir.

“Küp Gezegenler” gibi çözülürken yeni bir yaşam formuna dönüşen 

çalışmalarınızda bu çözülüp dağılmayı seyretmek için izleyiciden 

geniş ve boş zamanlar talep ediyorsunuz. Başka bir deyişle 

izleyiciyi, içine girip çıktığı, sürecin tamamına şahit olabilmek için 

gündelik rutininin dışında bir zaman aralığı yaratmaya  itiyorsunuz. 

Buradaki süreç ve şahitlik ilişkisinden bahsedebilir misiniz?

Esin Aykanat Avcı, Küp Gezegenler: 
1. Süreç, Geçici Heykel, 2018

6

Hızlandırılmış Zamanın
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Aslında amacım bu zamanı direkt olarak talep etmek değil, kişiye 

eser karşısında orada ne kadar durabileceğini sorgulatmak. Çünkü 

yavaş ve monoton denebilecek bir şekilde ilerleyen bir süreci izlemek 

için zamanın yanı sıra sabır ve dikkat de gerekli. Bir saatte çözülen bir 

çalışmanın sürecini, karşısında durup baştan sona izleyecek vakti 

olan bir izleyicinin de o çalışmanın her anına şahit olabileceğini 

düşünmüyorum. Etraftaki uyaranlar veya beynindeki düşünceler, bir 
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Esin Aykanat Avcı, Küp Gezegenler: 
1. Süreç, Geçici Heykel, 2018
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Özenle yapılmış nesneleri kendi akışlarına bırakmak, çamuru 

pişmek üzere kandırıp   sonra onu nesneliğinden azad edip tekrar 

materyalinin kaderine bırakmak, maddiyatın ve mülkiyetin 

hallerinden vazgeçmeyi de çağrıştırıyor bize. Biz medeni insanlar 

evlerimizi böyle kuruyoruz oysaki; biçim vererek, ham olanı ateşe 

atarak, boşlukları soluk almayana kadar doldurarak. Malzeme 

kullanımınızdaki bu ters köşe tavrınızdan bahsedebilir misiniz? 

Gerçekten de sizin çalışmalarınızdaki malzemenin mülkiyet ve 

maddiyatla kurduğu bir ilişkiden söz edebilir miyiz? 

Esin Aykanat Avcı, Küp Gezegenler: 
4. Süreç, Geçici Heykel, 2020, 
İstanbul
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“Çamuru pişirmek üzere kandırmak” çok yerinde bir ifade oldu. 

Benim malzemeyle geçirdiğim sürecin de güzel bir özeti gibi… Çünkü 

çamuru elime aldığımda, onu şekillendirerek, onunla birlikte bugüne 

kadar öğrendiğim ve alışılmış bir süreci başlatıyorum fakat dediğiniz 

gibi bu sürecin vazgeçtiğim noktası, o formun pişirilerek sabitlenip 

maddiyata ve mülkiyete dönüştüğü nokta oluyor. Aslında ben bunu 

koleksiyonlardan vazgeçmek olarak tanımladım şimdiye kadar. 

Çünkü uzun yıllar dayanacak şeylerin koleksiyonu yapılır veya 

koleksiyonu yapılacak bir şeyin uzun yıllar dayanmasına çalışılır. 

Oysaki doğayı yalnızca gidip görülebilecek bir yer olmaktan 

çıkartmak ve onunla birlikte hareket edebilme yeteneğini tekrar 

kazanmak, bu koleksiyonlara ve kendi yarattığımız kurumlara 

duyduğumuz ihtiyaç ve bağlılıktan vazgeçmeye, hareket 

özgürlüğümüzü yeniden kazanmaya dayanıyor. Malzemeyle 

yarattığım bu süreçler, aslında benim de hala gerçekleştiremediğim 

bu vazgeçişin bir simülasyonu denebilir. Ruhsal olarak da malzemeyi 

şekillendirdiğim süre içerisinde hep bir kasılma, zamana karşı yarış 

ve bir görsel ve estetik kaygı içerisinde oluyorum fakat şekillendirme 

tamamlandığında biliyorum ki kalan süreç artık tamamen malzemeye 

ait. Orada gerçekleşen fiziksel çözülme, bana içsel bir çözülme ve 

rahatlama olarak yansıyor. Belki de tam tersi bu rahatlama 

duygusunu bana yaşattığı için malzemeyi kendi haline bırakıyorum.

Esin Aykanat Avcı, Küp Gezegenler: 
4. Süreç, Geçici Heykel, 2020, 
İstanbul
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“Nehir için Islak Zemin” ve “Orman Zemini” çalışmalarınızda nehrin 

kendisinden gelen kille pişmemiş fayanslar yaparak, bunları nehir ve 

ormanda kendi haline bırakıyorsunuz. Bu süreçte zamanla doğadan 

gelen kil, evine, özüne yani doğaya karışıyor. Burada doğal olan, 

doğayla nasıl ilişkilendiğini ima ediyor? Buradan hareketle bu 

çalışmalardaki ilişkiyi ev (doğa) /evcil (kil) üzerinden okuyabilir 

miyiz?  

Aslında daha önceki sorularda bahsedilen süreçlerin hepsinin 

başlangıcı bu iki çalışmanın da dahil olduğu “Zemin” serisine 

dayanıyor. Bu seri, insan ve doğa ilişkisi üzerine düşünürken, dört 

duvar arasında kalarak, doğaya dokunmadan ve onunla iş birliği 

yapmadan onun hakkında konuşmanın veya onula ilgili iş üretmenin 

birçok yönden hep eksik kalacağını hissetmemle gelişti. 

Kil/çamur/toprak, yani elimdeki malzeme aslında bize zemin olan 

yeryüzünün ta kendisi, bizi dünyaya bağlayan noktanın, zeminin 

özü… Bunun farkında olarak hareket etmek, beni sonuç odaklı bir 

çalışma anlayışından çıkartıp malzemenin kendi sürecine uyum 

sağlamaya yöneltti. Aslında burada gerçekleşen döngüyü, bir insanın 

doğadan malzemeyi alıp kendi yöntemleriyle işlemesi, fakat bu 

işleme sürecinde, malzemenin geri dönüşümüne engel olacak 

herhangi bir uygulama yapmadan elde ettiği formu kendi estetik 

algısına göre aynı zemine yerleştirmesi ve hayatına kaldığı yerden 

devam etmesine izin vermesi olarak açıklayabilirim. Bu süreç bir 

bakıma, doğayla insan arasında adil ve zararsız bir alışverişin hala 

mümkün olup olmadığını, ütopik de olsa, insanın yaşarken fiziksel 

olarak tekrar doğayla bir olabilme ihtimalini sorguluyor.

Esin Aykanat Avcı, Nehir İçin Islak 

Zemin, 1920x1080 HD Video, 5’12”, 

Newark, Delaware
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Laboratuvarla atölye arasında gidiş gelişler, başka alanlarla kurulan 

işbirlikleri içinde üretmek, pratiğinizin olağan bir parçası gibi 

görünüyor. Ilgım Göktürk Başal’la   yürüttüğünüz “A laboratory, a 

kitchen or an art studio”, ya da yaprakları hücresizleştirme yöntemini 

kullanarak gerçekleştirdiğiniz çalışmalarda doğaya bakışta baskın 

bir mercek olarak karşımıza çıkan laboratuvar üzerine düşündüğünüzü 

görüyoruz. Bu işbirliklerinde kendinizi nasıl bir laboratuvarın içinde 

buldunuz? Bu laboratuvarı kendi pratiğiniz içerisinde nasıl 

evcilleştirdiniz?

Doğa ve insan ilişkisi üzerinden ilerlerken doğayla iş birliği yapmak 

nasıl kaçınılmaz olduysa doğayı araştıran bilim dalları da aslında 

kendiliğinden ve belki de yine kaçınılmaz olarak çalışma sürecime 

dahil oldu. Yaprakların hücresizleştirilmesi yöntemiyle bir belgeselde 

tanıştım ve bunun insanlara organ üretmek için yapılıyor olması beni 

etkiledi. Çünkü hücrelerinden arındırılan bu yaprakların damar 

yapılarının insan damar yapısına çok benzediğinden ve içerisine 

kişinin kendi dokusunun enjekte edilmesiyle vücudun da organı 

reddetme olasılığının ortadan kalkacağından bahsediliyordu. 

Esin Aykanat Avcı, Nehir İçin Islak 

Zemin, 1920x1080 HD Video, 5’12”, 

Newark, Delaware
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Teknoloji çağı denen bu çağda organ nakilleri için robot organlardan 

kişiden kişiye yapılan nakillere kadar birçok yöntem geliştirildi ve 

hepsi de insan vücudu tarafından yüksek oranda reddediliyor. Oysaki 

çözümün bir yaprağın damar yapısında olması, bana tekrar doğayla 

olan ilişkimizin aslında ona gerçekten bakmak, onu görmek yönünde 

değil de onunla sürekli mücadele etmeye çalışmak yönünde 

olduğunu hatırlattı. Bir yaprağın insanınkine benzeyen damar 

yapısını sergilemek, insanın da içine bakmak gibi geliyor bana. Bu 

çalışmaları gerçekleştirebilmek için de bilgilerimin sınırına geldiğim 

noktada biyokimya alanında çalışan Ilgım Göktürk Başal’dan aldığım 

yardımla bu sürecin açıklandığı makaledeki prosedürü 

gerçekleştirmeyi başardık. Tabii ki bu süreçte kullanılması gereken 

birçok ayrıştırıcı madde var, bunlara okul laboratuvarı sayesinde 

ulaşabildik. Sonrasında atölyede üretim yapabilmem için aynı 

özelliğe sahip ve ulaşılabilir maddeler bulana kadar denemelerimizi 

sürdürdük. Şu anda ben bu solüsyonu kendim oluşturup bu süreci 

atölyemde güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyorum. Bir sanatçı ve 

bir bilim insanı olarak gerçekleştirdiğimiz bu iş de iki taraflı fayda 

sağladığını, hem arkadaşım hem de benim için işimize olan 

yaklaşımımızda farklı bir bakış açısı geliştirmemizi, bir laboratuvarı 

atölye, bir atölyeyi laboratuvar olarak deneyimlemeyi ve birbirimizin 

çalışma disiplinlerinden yeni yöntemler öğrenmemizi sağladığını 

düşünüyorum.
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Sürece yayılan işlerinizi görünür kılmak için sıklıkla 

dokümantasyona video aracılığıyla başvurduğunuzu görüyoruz. 

Çalışmalarınızdaki seramik ve video ilişkisinden ve bunun sizin için 

elzem görülen yanlarından bahseder misiniz?

Video, çalışmalarıma atölyeden çıkıp doğayla iş birliği yapmaya 

başlamamla birlikte girdi. Tabii bir ormanın ortasında iş üretmeye 

başlamak, dokümantasyon kaygısını beraberinde getirdi. Orada 

gerçekleşen sürecin belli bir açıdan, kendi hızında ve kesintisiz 

izlenmesi sadece video ve fotoğraf aracılığıyla mümkün oldu. 

İzleyiciyi bu alana davet etmek ve sürece birebir şahitlik etmelerini 

sağlamak kesinlikle bir seçenekti fakat süreci planladığım açıdan 

izlemeleri demek, benim gibi çizmeleri giyip suya girmeleri demekti. 

Hızlandırılmış Zamanın
Yavaş Deneyimi
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Sürekli suya girip çıkan insanların olması, suyun akış hızını 

değiştirecek, sürece insan faktörünü de dahil ederek interaktif bir 

performansa dönüştürecekti ya da insanları kıyıda, uzakta 

tutacaktım ve planladığım izleme açısından vazgeçecektim. Bu 

nedenle bu iki seçenek de istediğim etkiyi yaratmayacaktı. Video 

kaydı ve düzenli aralıklarla yapılan fotoğraflama, bu konuda benim 

için en iyi çözüm oldu diyebilirim. Sonrasında bu tekniği iç mekânda 

da kullanmak, atölyede gerçekleştirdiğim bazı performansları da 

sonradan izlenebilir kıldı. Video ve fotoğraf, tekrarlanması mümkün 

olmayan bu süreçleri sonradan izlenebilir kılmak için işlerin bir 

parçası oldu diyebilirim.

Hızlandırılmış Zamanın
Yavaş Deneyimi
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Esin Aykanat Avcı, 
Hücresizleştirilmiş yapraklar 
kullanılarak yapılan kurgulardan 
ayrıntı, 2022
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Esin Aykanat Avcı, 
Hücresizleştirilmiş yapraklar 
kullanılarak yapılan kurgulardan 
ayrıntı, 2022

Bu söyleşide yer alan tüm fotoğraflar, sanatçının arşivinden izniyle 

kullanılmıştır.



“Orta Sayfa”da sizi ne bekler?

bir defterin tam ortasından koparılan sayfayı, defterini evde unutan arkadaşına uzatır gibi 

bir yakınlaşma,

belki bir zımba teli, belki  bir iplikle bağlanan sayfaların tam ortası,

çizgi çizgi doldurulan satırların tek tek bitirilen sayfaların tam iki katı,

defterin en büyük yekpare alanı,

ortadan koparıldığında beklenmedik sayfaları düşürmeyen bir merkez hattı,

sayfa sayfa ilerleyen defterin çizgisel zamanından kaçışın üssü,

defterin sayfalarının bir mekân fikrine doğru hareketlendiği bir form, üretim alanı,

bir evin çatısını andıran kağıttan bir ince rölyef tadı. 
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“Burhan Yılmaz çalışmalarında nesnelerin ve çevrenin duygusal, 

psikolojik, ekonomik ve fiziki değişimler aracılığıyla fragmanlara 

dönüşmesini ele almaktadır. Çalışmaları kültürel nesnelerin ve doğa 

parçalarının işlevini ve tüketimini yeniden anlamlandırmaya yönelik 

bir amaca sahiptir. Çalışmalarını resim, enstalasyon, çizim, fotoğraf 

gibi bir dizi farklı yöntem ile gerçekleştirmektedir. Yılmaz, birimleri, 

formları ve sistemleri farklı ortamlardaki deneysel müdahaleler 

aracılığıyla bir fragman- parça mantığıyla incelemektedir. Eserlerinin 

arka planında parça-bütün-birim-fragman-tekrar gibi yapılardan 

oluşan, günümüz üretim koşullarına odaklanan kümülatif bir metin 

olduğu öne sürülebilir.

Eserlerinde nesneler birer fragman olarak yer alır ve bu nesnelerin 

işlevleri, görüntüleri ve formları ironik bir anlam ya da anlamsızlık 

oluşturacak şekillere dönüştürülmüştür. Eserlerdeki nesnelerde var 

olan enerji, sanatçının müdahalesiyle dönüşmekte veya açığa 

çıkmaktadır.  Bu durum da sanatçının bireysel penceresinden estetik, 

politik ve temel yaşam edimlerine doğru bir düşünce ve imge akımın 

oluşmasını mümkün kılmaktadır.” 

Burhan Yılmaz, “Evin 

Yakınında”, 21x40 cm, kağıt 

üzerine karakalem, 2022

Orta Sayfa
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Düzce’de yaşıyor ve üretiyor.
www.instagram.com/buranyum

Burhan Yılmaz



Evin Yakınında…

Evin çevresinde, evin yakınında, eve bitişik veya eve bağlı duran bir 

bitki… Etli ve dikenli varlığıyla bahçelerde, bahçe kıyılarında, evlerin 

dibinde, sokakların yanlarında heykel gibi durur. Güneş ışığı soft bir 

şekilde kalıplı yapılarını dolanırken dikenlerinin gölgeleri ince 

çizgilere dönüşür. Bir kaktüs türü olarak Akdeniz bölgesinde doğal bir 

şekilde yetişen Frenk yemişi veya diğer adıyla Hint inciri bitkisi… 

Turuncu-sarı- pembe karışımı ateş rengi meyveleriyle evin kıyısında 

mevsimleri bekler. Eve öyle bir yapışmıştır ki, imgesel dünyamda 

frenk yemişini eve ait bir şey zannederim. O kadar evcil bir imge ki 

evin içini, evdeki insanları, evdeki olayları, evdeki sözleri temsil eder. 

Burhan Yılmaz, 2022
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ŞENİZ POLAT
Portfolyo

Dersim’de yaşıyor ve üretiyor.
www.instagram.com/senizpol

Hayatı anlamlandırışım, hemen her konuda çok olasılıklı ve duruma 

göre değişkenlik gösteren manalar üzerine kurulu. Sanat 

üretimlerimde bana ait olan ve içselleştirdiğim durumlar üzerine 

çalışıyorum. Sanat pratiğim büyük ölçüde ev içinde, sıradan olay ve 

rutinler üzerinden ifade buluyor. Gündelik hayatlara dair yeni sorular 

keşfetmeye çalışıyorum.

Üretimlerimde resim, heykel, asamblaj, kolaj, video, fotoğraf gibi 

çeşitli disiplinler, benimsediğim çağdaş sanat pratiğinin içinde bir yer 

tutuyor. Her bir işin teknik ve biçimsel boyutunu, oluşturmaya 

çalıştırdığım düşünceye en iyi hizmet edecek şekilde seçmeye 

çalışıyorum. Bu çoğulculuk irdelediğim kavramlarda yeni katmanlar 

keşfetmeme olanak sağlıyor.

Son yıllarda üretimlerimde odaklandığım sıradanlık, normallik ve 

aykırılık gibi kavramları; “kendini ya da kendine ait olan/olmasını 

istediği her şeyi karşı tarafın beğeni ve onayına sunan, aldığı 

tepkilerle yeni bir kendilik ve aitlik oluşturan” birey yapısını merkeze 

koyarak inceliyorum. Bu edilgen yapı etrafında şekillenen gündelik 

hayat, bireyi norm dışına çıkmaktan korurken, sıradanlığı doğuruyor. 

"Onaylanma talebinin sürekliliğiyle sunacak yeni farklılıklar yaratıp, 

biricikliğini vurgulamak için debelenen insan halleri” üzerine 

düşünüyorum.

Şeniz Polat
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Alan Savunması Sergisi, 2021, 
Büyükdere35, İstanbul.

Portfolyo
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Alan Savunması Sergisi, 2021, 
Büyükdere35, İstanbul.

Portfolyo
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Portfolyo

Alan Savunması Sergisi, 2021, 
Büyükdere35, İstanbul.



Şeniz Polat, Kaliteli Zaman II,
kağıt üzerine karakalem ve asetat 
kağıdı, 50,5 x 101 cm, 2021
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Portfolyo



Şeniz Polat, Kaliteli Zaman II,
kağıt üzerine karakalem ve asetat 
kağıdı, 50,5 x 101 cm, 2021
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Portfolyo

Şeniz Polat, İkindi IV,
kağıt üzerine karışık teknik,
45,8 x 100,8 cm, 2021
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Portfolyo



Şeniz Polat, Meyve Yemeyelim mi?
kağıt üzerine kara kalem ve kuru 
boya,  69 x 99 cm, 2021
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Portfolyo

Meyve yemeyelim mi?, Kağıt üzerine kara kalem ve kuru boya, 69x99 cm, 2021. 



Şeniz Polat, Meyve Yemeyelim mi?
kağıt üzerine kara kalem ve kuru 
boya,  69 x 99 cm, 2021
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Portfolyo

Meyve yemeyelim mi?, Kağıt üzerine kara kalem ve kuru boya, 69x99 cm, 2021. 
Şeniz Polat, Öğle Arası II,
kağıt üzerine kara kalem,
70 x 100 cm, 2020
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Portfolyo

Öğle Arası II, Kağıt üzerine kara kalem, 70x100 cm, 2020 



Şeniz Polat, Kaliteli zaman,
kağıt üzerine kara kalem, 70 X 100 
cm, 2020

26

Portfolyo

Kaliteli Zaman, Kağıt üzerine kara kalem, 70x100 cm, 2020 

Rutin, Tek kanallı loop video, 32’’ 3 Ed + 1 AP, 2020 
 

( Videonun tamamı @senizpol instagram hesabından izlenebilir. ) 



Şeniz Polat, Kaliteli zaman,
kağıt üzerine kara kalem, 70 X 100 
cm, 2020
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Portfolyo

Kaliteli Zaman, Kağıt üzerine kara kalem, 70x100 cm, 2020 

Rutin, Tek kanallı loop video, 32’’ 3 Ed + 1 AP, 2020 
 

( Videonun tamamı @senizpol instagram hesabından izlenebilir. ) 

Şeniz Polat, Rutin,
tek kanallı loop video, 32” 3 Ed + 1 
AP, 2020

(Videonun tamamı @senizpol 
instagram hesabından izlenebilir.)
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Portfolyo

Rutin, Tek kanallı loop video, 32’’ 3 Ed + 1 AP, 2020 
 

( Videonun tamamı @senizpol instagram hesabından izlenebilir. ) 



Şeniz Polat, Pota,
kağıt üzerine karakalem ve asetat 
kağıdı, 47 x 70 cm, 2021
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Portfolyo



Şeniz Polat, Pota,
kağıt üzerine karakalem ve asetat 
kağıdı, 47 x 70 cm, 2021
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Portfolyo
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Portfolyo

Şeniz Polat, Sıcak Güneş,
kağıt üzerine karışık teknik,
69 x 98 cm, 2021
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Portfolyo

Çiğnenmiş, 87x100x60 cm, Karışık teknik (strafor, tutkal, kağıt, alçı, akrilik boya) Heykel Enstalasyon, 2018. Şeniz Polat, Çiğnenmiş, 87 X 100 X 
60 cm, Karışık Teknik (Strafor, 
tutkal, alçı, akrilik boya) Heykel 
Enstalasyon, 2018.

Çiğnenmiş, Değişik açıdan 
görünümler.

«Çiğnenmiş» değişik açılardan görünümler. 

«İsmi Yok» Serisi genel görünüm. 
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Portfolyo

Çiğnenmiş, 87x100x60 cm, Karışık teknik (strafor, tutkal, kağıt, alçı, akrilik boya) Heykel Enstalasyon, 2018. Şeniz Polat, Çiğnenmiş, 87 X 100 X 
60 cm, Karışık Teknik (Strafor, 
tutkal, alçı, akrilik boya) Heykel 
Enstalasyon, 2018.

Çiğnenmiş, Değişik açıdan 
görünümler.

«Çiğnenmiş» değişik açılardan görünümler. 

«İsmi Yok» Serisi genel görünüm. 
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Portfolyo

Şeniz Polat, İsmi Yok,
Heykel, Karışık teknik (Strafor, kağıt, 
tutkal, akrilik boya) 60 X 120 cm, 
2012

İsmi Yok 1, Heykel, Karışık teknik (Strafor, kağıt, tutkal, 
akrilik boya) , 60x110 cm, 2012 
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Portfolyo

“İsmi Yok” Serisi genel görünüm.

«İsmi Yok» Serisi genel görünüm. 

«İsmi Yok» Serisi genel görünüm. 
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Portfolyo

“İsmi Yok” Serisi genel görünüm.

«İsmi Yok» Serisi genel görünüm. 

«İsmi Yok» Serisi genel görünüm. 
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Portfolyo

Şeniz Polat, Sen nasıl istersen, 
Tuval üzerine akrilik,
70 x 100 cm, 2017

«İsmi Yok» Serisi genel görünüm. 

Sen nasıl istersen, Tuval üzerine akrilik, 70x100 cm, 2017 
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Portfolyo

Şeniz Polat, Gündelik Dizilim, 100 x 
100, Tuval üzeri akrilik boya, 2017

Gündelik Dizilim, 100x100cm, tuval üzeri akrilik boya, 2017  
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Portfolyo

Şeniz Polat, Gündelik Dizilim, 100 x 
100, Tuval üzeri akrilik boya, 2017

Gündelik Dizilim, 100x100cm, tuval üzeri akrilik boya, 2017  
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Portfolyo

Şeniz Polat, İsimsiz,
Dijital Kolaj,
35 x 50 cm, 2009

Gündelik Dizilim, 100x100cm, tuval üzeri akrilik boya, 2017  

İsimsiz, Dijital kolaj, 35x50 cm, 2009 
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Portfolyo

Şeniz Polat, Çiğnenmiş, 87 X 100 X 
60 cm, Karışık Teknik (Strafor, 
tutkal, alçı, akrilik boya) Heykel 
Enstalasyon, 2018.

Şeniz Polat, Dijital kolaj üzerine 
mürekkepli kalem, 50x65 cm, 2009

Kapak, Dijital kolaj üzerine mürekkepli kalem, 50x65 cm, 2009 
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Şeniz Polat, Çiğnenmiş, 87 X 100 X 
60 cm, Karışık Teknik (Strafor, 
tutkal, alçı, akrilik boya) Heykel 
Enstalasyon, 2018.

Şeniz Polat, Dijital kolaj üzerine 
mürekkepli kalem, 50x65 cm, 2009

Kapak, Dijital kolaj üzerine mürekkepli kalem, 50x65 cm, 2009 
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Neredeyse iki hafta boyunca -24 Şubat ile 10 Mart arasında- ben, 

otuz kişi ve altı kedi Irpin’in yakınlarında idari bir yerleşim birimi olan, 

yani Kiev'in banliyösünde bir banliyö olan Vorzel'de Kiev-Mohyla 

Akademisi'nin yurdunda yaşıyorduk. Bina sakinlerinin çoğu, 

Rus-Ukrayna savaşının ilk birkaç gününde buradan taşınmıştı; ben 

ise, bir zamanlar sağlık merkezleriyle ünlü olan sessiz, sakin Vorzel'in 

güvenli bir sığınak olacağına inananlardandım. Haksız çıktım, hem 

de oldukça çarpıcı bir şekilde. Çok kısa zamanda yakınlardaki Bucha 

ve Hostomel ağır çarpışmaların arenası haline geldi. Kiev'e giden tek 

yol buralardan geçiyordu. Yaklaşık olarak dördüncü gün, bütün 

irtibatımızın kesildiğini fark ettik. Haftanın sonuna doğru kendimizi 

işgal altında bulduk.

Görünüşe göre savaş, farklı tonlar ve kademelerde geliyor. 

Haberlerdeki askeri çatışmalarla ilgili yazıları okurken 

uyuyakalıyorsunuz, ertesi gün uzaktaki patlamaları duyuyorsunuz, 

ilk kez pencere camlarının sallandığını hissediyorsunuz, son yedi 

yıldır ev dediğiniz yerin istilacılarla çevrili olduğunu fark ediyorsunuz, 

odanın penceresinden düşman tanklarının konvoyunu görüyorsunuz 

ve nihayetinde havan bombardımanı altında buluyorsunuz kendinizi. 

Bunların hepsi savaş. Kıyaslamalar ve dilin karşılaştırma ölçütleri 

birbirine karışıyor, bir zamanlar dönüm noktası gibi görünen şeyler 

rutin hale geliyor. Top ateşi altında uyuyabilir, top ateşi altında 

okuyabilir, top ateşi altında ev işleri yapabilirsiniz.

   Altı Kedi, Otuz İnsan, 
Dört Havan Mermisi. 
İşgal Altındaki 
Kiev Banliyösünde İki Hafta

Çeviri: Esra Oskay

Ankara’da yaşıyor ve 
üretiyor. / www.esraoskay.com 

Evheny Osievsky    

Savaşın
Kademeleri

Kapak, Dijital kolaj üzerine mürekkepli kalem, 50x65 cm, 2009 
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Doğrudan isabet almış boş bina. 
Şubat ayı sonları. 2022

Açık konuşmak gerekirse, ilk başta otuz değil yirmi sekiz kişi vardı 

(...) Öğrenciler, doktora adayları, Donbass'tan mülteciler. Tecritimizin 

sekizinci gününde, öğleden sonra, binamızın çitlerinin önünde aniden 

bir araba belirdi. Dört kişi dışarı fırladı ve biz onların yardıma ihtiyacı 

olan siviller olduğunu anlayana kadar birkaç dakikayı caddede ileri 

geri koşturarak geçirdiler. Sonrasında bizimle kaldılar. Anlattıkları 

hikâye şöyleydi: üç kadın ve yaşlı bir adamdan oluşan dört kişilik bir 

aile, düşman hattını “kırmayı” denemek için sakin olduğuna 

inandıkları günü seçmeden önce evlerinin bodrumunda bir hafta 

geçirdiler. Bir kavşakta, kasaba sınırından yaklaşık dört yüz metre 

uzakta, arabaya ateş yağdıran Rus askerlerinin konvoyunu gördüler. 

Birkaç mermi ön camı deldi ve sürücünün yüzünde hafif bir çizik 

bıraktı. Mucizevi bir şekilde kimse ölmedi veya yaralanmadı.

Cindy ve Yasya adında iki kedileri vardı. Sevimli beyaz bir kedi 

yavrusu ve alacakaranlık yıllarında, felç geçirmiş bir Viking'in çelik 

gibi gözleriyle kavgacı bir Cornish Rex: tek erkek kedimizi ve 

yazarımızı dehşete düşüren bir yaratık. 

Altı Kedi, Otuz İnsan, Dört Havan 
Mermisi. İşgal Altındaki Kiev 

Banliyösünde İki Hafta
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Yurt sakinlerinden biri komşu evin 
sığınağında. 2022 Şubat sonu

Görünüşe göre hayvanlar yıldırım hızıyla adapte olmuşlardı. Birkaç 

gün içinde iki dişi kedim de taarruzlar başlar başlamaz yatağın altına 

sürünerek girmeyi öğrendi. Tam tersine, daha sonra yakınlarda 

meydana gelenlere patlamalara bile aldırmadılar ve top ateşine 

rağmen yemeye, uyumaya veya kendilerini temizlemeye devam 

ettiler. Tıpkı insanlar gibi. İlk başta hemen hemen herkes top ateşinin 

ilk yankıları içinde sözde sığınağa doğru zemin kata koştuysa da 

birkaç gün içinde birçok kişi hava kuvvetleri karanlıkta bir yerde işini 

yaparken, Kiev yönünde çamur turuncusu bir parıltıyla gökyüzü çiçek 

açsa bile geceleri odalarında uyumayı tercih etti. Çatışma sesleri 

kesildiğinde, "pryl'oty"u, isabet eden ateşleri saymak için dışarı 

çıktık. Toplamda dört havan mermisi -bana öyle söylendiğine göre- 

binamıza düşmüştü. En yakın olanı, odamdan yaklaşık otuz metre 

uzaktaki çit direğine çarpmıştı. Bu bize yarım düzine kırık cama mal 

olmuştu. Savaş zamanı kriterlerine göre “şanslı” sayılırdık. Yakındaki 

birkaç ev doğrudan isabet aldı ve için için yanan harabelere dönüştü. 

O sırada içeride birilerinin olup olmadığını bilmiyoruz.

Altı Kedi, Otuz İnsan, Dört Havan 
Mermisi. İşgal Altındaki Kiev 

Banliyösünde İki Hafta
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Elektrik ve su üçüncü gün kesildi. Okuma yeteneğim dördüncü gün 

geri geldi. Geceleri ışığa - hatta mum ışığına bile- izin verilmiyordu, 

böylece biyolojik saatlerimiz sonunda güneş saati ile senkronize 

oldu: şafakta kalkıyor, akşam karanlık çöktükten hemen sonra 

uyuyorduk. Yemek pişirmek için odun, içme suyu elde etmek için 

kuyuları kullanıyorduk. 

Savaşın başlaması ile tahliye arasındaki on beş gün boyunca 

“Vanuatu'da toplumsal cinsiyetin inşası” hakkında bir monografi 

bitirdim. Üç yüz sevgiliden oluşan yenilmez antik Yunan askeri birliği 

“Kutsal Grup”un tarihine adanmış popüler bir eseri ve nörobiyolojik 

laboratuvarın yaşamı üzerine birkaç yüz sayfalık klasik bir sosyolojik 

araştırmayı yalayıp yuttum; ama Vorzel deneyimim için en verimli yan 

karakter, solcu sosyal teorisyen David Graeber'in “Anarşist 

Antropolojinin Parçaları” çalışması oldu.

Altı Kedi, Otuz İnsan, Dört Havan 
Mermisi. İşgal Altındaki Kiev 

Banliyösünde İki Hafta

Kitap Rafındaki Topluluklar; 
Bombardıman Altındaki Topluluklar 
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Bombardıman Altındaki Topluluklar 
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Graeber'in kitabı tam teşekküllü bir kavramsal yorumdan çok bir 

manifesto niteliğinde: Prickly Paradigm Press baskısı yüz sayfadan 

sadece biraz fazla (Bu son ayrıntının sistematik olarak atlanması 

nedeniyle bu satırların yazarı tecrit yoldaşlarının gerçek hayranlığını 

kazanmayı başarmıştır: "Hepsini sadece iki günde mi okudun?") 

Graeber, antropoloji tarihinin anarşist bir revizyonunu üstleniyor ve 

Radcliffe-Brown, Mauss, Clastres gibi antropoloji klasiklerinden 

kaçının komüniter dünya görüşlerini ve bunun ahlaki pusulalarını 

barındırdığını hatırlatıyor. Etnografik arşivi, insan topluluğunun 

hiyerarşik olmayan hatta hiyerarşi karşıtı düzenlemelerindeki 

deneyimlerinin ve sosyal deneylerin bir hazinesi olarak sunuyor. 

Sonlara doğru Fragments, eşitlikçi toplulukların -Seattle'daki 
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köylüleri gibi- spontane yaratıcı dürtülerinin bir müdafaasına 

dönüşüyor. Yazar, bu güçlerin zorlama ve ayrımcılık toplumlarına bir 
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özgür, daha adil, daha ütopik  -Graeber bu kelimeden çekinmiyor- 
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çentik faydalı oldu. Arkeologlar, vahşi yaşamda zengin deneyime 

sahip insanlar, ateşle ilgilendiler. Donbass'tan gelen mülteciler 

bombardıman sırasında yerde nasıl doğru pozisyonu almamız 

gerektiğini öğretti bize. Kolektif bir yoga dersi yapma planları 

defalarca tartışıldı -ne de olsa aramızda profesyonel bir yoga 

eğitmenimiz vardı- ama tembellikte fikir birliği sağlamamız 

nedeniyle bu asla gerçekleşmedi. Öyleyse Graeber haklı mı? Geç 

kapitalizmin baskıcı kabuğu altında eşitler toplumunun kumsalı mı 

var? Hayır. Tam olarak değil.

Altı Kedi, Otuz İnsan, Dört Havan 
Mermisi. İşgal Altındaki Kiev 

Banliyösünde İki Hafta
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Yavaş yavaş, herkesin aradığı şeyi bulamadığı ortaya çıktı. Birkaç kişi 

-kuşkusuz bir azınlık; ancak istatistiksel olarak anlamlı bir kısım- 

herhangi bir rol seçmedi ve görünüşe göre bunu hiç dert etmedi. 

Ayrıca, aktif olarak angaje olanlar arasında bile, ortak amaç için 

harcanan çabanın ölçüsü çok değişkendi. Bu konuda haksız 

çıkmaktan memnuniyet duyarım, ancak ortaya çıkan eşitsizlikler 

uzun vadede muhtemelen çatışmalara yol açacaktı. Dahası, topluluk 

içindeki sorumluluklar, savaş öncesi yaşamdan miras kalan hatlar 

boyunca bölünmüştü. En çok da toplumsal cinsiyetin hatlarıyla. Her 

iki cinsiyet de yemeğin hazırlanmasına eşit olarak katılsa da 

bulaşıkları hemen hemen her zaman kızlar ve kadınlar yıkadı ve 

dikkatinizi çekerim, bunlar, ülkenin en iyi üniversitelerinden birinin 

“ilerici” öğrencileriydi.

Altı Kedi, Otuz İnsan, Dört Havan 
Mermisi. İşgal Altındaki Kiev 

Banliyösünde İki Hafta

Kedi Abdullah. Makalenin yazarı 
arka planda görünen gri kazaklı, 
elinde e-kitap olan.
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İlçede de benzer şeyler yaşanıyordu. Bir taraftan Vorzel ahalisi iş 
birliği yapıyor ve kendi kendine organize oluyordu. İnsanlar yerel 
kadın doğum hastanesine yiyecek ve giyecek götürdü, bombardıman 
altındaki civarda yaşayan topluluklarla bilgi ve malzeme paylaştı. Öte 
yandan, yaylım ateşinin başlamasından çok önce, alkollü içki 
meraklılarının yerel diasporası, iki alkol dükkânına zorla girdi. Diğer 
taraftan, kasabanın kozmetik mağazasının çalışanı (veya belki de 
müdürü), dış dünyayla bağlantı tamamıyla kesildiğinde dükkânını 
insanlara açmayı reddetmekle kalmadı, nakit para karşılığında - 
kadın hijyen ürünleri de dahil olmak üzere-ürün satmayı bile reddetti. 
Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda, Commons yazı işleri 
ekibinden dostum Aliona Liasheva'nın savaşın dönüştürdüğü Lviv 
örneğinde gözlemlediği gibi Rus işgali altında Vorzel de, doğrudan 
birbirine zıt birkaç sürecin aynı anda ortaya çıkmasına tanık oldu. 
Görünüşe göre kriz, insanların oldukları ve olabilecekleri en iyiyi ve en 
kötüyü ortaya çıkarıyor.

Altı Kedi, Otuz İnsan, Dört Havan 
Mermisi. İşgal Altındaki Kiev 

Banliyösünde İki Hafta

Vorzel'in, Kiev'in ormanları ve banliyölerinin dokusundan yavaş 
yavaş kesilip çıkarılmasında uğursuz ve sistemli bir şey vardı, canlı 
bir hayvan üzerinde yapılan anatomi tiyatrosundaki otopsiye benzer 
bir şey. Enerji kaynaklarımız azaldıkça ve telefonlar çalışmayı 
reddettikçe, enformasyona giderek daha fazla aç hale geldik, 
kulaktan dolma bilgilere ve sevdiklerimizden duyduğumuz kırıntılara 
giderek daha fazla bağımlı hale geldik. Rus işgalinin ikinci gününden 
sonra, öldürülen sivillerle ilgili hikâyeler ortalıkta dolaşmaya başladı. 
Demiryolu üzerindeki köprüden kasabayı avlayan keskin nişancı 
hakkında hikâyeler, Vorzel'in belediye binasındaki işgalcilerin komuta 
merkezi hakkında hikâyeler… Sonuncusunun doğru olmadığı ortaya 
çıktı. Geri kalanından hâlâ emin değiliz.

Birbirimize Geç Demir Çağı'nın mezar höyüklerini, bel soğukluğu ve 
klamidya için laboratuvar analizlerinin doğru şekilde yapılma 
yollarını, doğum haritası çizmeyi anlattık. Sigara evrensel bir para 
birimine dönüşürken kâğıt para tüm değerini ve anlamını yitirdi. Kışın 
ılık günleri geçti ve yerini sıfırın altında sıcaklıklar ve sabah yağan 
sürpriz kar ile soğuk bahar aldı. Rus savaş makineleri ve insan 
bedenleriyle kaplı Bucha'nın grotesk sokakları anlatıldı bize. 
Sahiplerinden kalan hüzünlü gözleri ile iri güzel köpekler 
mutfağımıza gelmeye başladı.

Hayatın 
Tezahürleri 
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İşgal altında yaşam devam ediyor. Tam anlamıyla kesintisiz değilse 

bile, en azından evcilleştirilmemiş bir şekilde. Tecrit sırasında, 

sığınağımızda yeni bir çift ortaya çıktı (iki hafta boyunca duş 

olanağımız olmamasına rağmen). Sokağın aşağısındaki doğum 

hastanesinde on beş çocuk dünyaya geldi. Bir önceki gün, Vorzel'in 

tahliyesi çoktan başlamışken, insani yardım koridorunu beklemek 

için toplanmış ilçe sakinlerinin dağınık kalabalığı içinde tek kelime 

Ukraynaca konuşmayan, gülümseyen ve makul olmayan bir şekilde 

mutlu görünen bir Kanadalı ile karşılaştım tesadüfen. Bu adam 

-yanılmıyorsam David- hükümetinin ve diğer dünya liderlerinin 

yaklaşmakta olan savaşla ilgili uyarılarına rağmen geçen yılın 

sonunda Ukrayna'ya gelmişti. Seçiminden pişman değildi. Neden? 

David (yoksa Stephen miydi?) bana sol elindeki nişan yüzüğünü 

Altı Kedi, Otuz İnsan, Dört Havan 
Mermisi. İşgal Altındaki Kiev 

Banliyösünde İki Hafta

İşgal altında monopoly oynarken. 
Mart 2022
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gösterdi. "Onunla evlenmeye geldim. İki kez teklif ettim, ikisinde de 

kabul etti. Savaşı duydum, gelmezsem onu   bir daha göremeyeceğimi 

anladım. O bir opera sanatçısı, bilirsin işte!" Stephen (ya da belki de 

David) ve müstakbel gelini, büyük bir yerel halk grubuyla birlikte 

Vorzel'in kilisesine sığınıyorlardı. Ruslara rastlarsa tek kelime dahi 

etmemesini ısrarla tavsiye ettim: “Sağır-dilsizmiş gibi yap, işaret dili 

kullan.” Elbette, teknik olarak, kendi işaret dilini icat etmesi 

gerekecekti.

Çeviri redaksiyon: Çiğdem Renkligül Guinta

Fotoğraflar: Yazar ve yurttaki komünitenin diğer üyeleri  (Çapak’ta 

yer alan fotoğraflar Commons’daki orijinal halleriyle kullanılmıştır.)

Commons’da yer alan kapak: Olga Onishchuk'un Facebook 

sayfasında yer alan, savaş sırasında Vorzel'de çıkan yangının 

fotoğrafı.

Bu yazı ilk olarak Commons’da 21 Mart 2022 tarihinde 

yayımlanmış, derginin izniyle Çapak’ta Türkçesine yer verilmiştir.

Link: 
https://commons.com.ua/en/dva-tizhni-v-okupaciyi-pid-kiyevom/?fbclid=IwAR0
MBCznVme-rAJ_T_8Qv07aRJN5y08jGup0B4f-DYMNHIzAHjz64MiqlAE 

Altı Kedi, Otuz İnsan, Dört Havan 
Mermisi. İşgal Altındaki Kiev 

Banliyösünde İki Hafta
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Ankara’da Yeni Bir 

Ecmel Sarıkaya 

    4 Mayıs 2022- 28 Mayıs 2022 tarihleri 

arasında Ankara’da yeni açılan 

Yermekân’ın ilk sergisi “Aklın Uykusu” 

ydu.  

Yermekân’ın genel görünümü, 
2022
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Olarak “Yermekân” ve 
“Aklın Uykusu” Sergisi

Ankara’da yaşıyor ve üretiyor.
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  Yermekân’ın instagram sayfasında 

yayımlanan 24 Nisan 2022 tarihli 

gönderiden 29 Mayıs 2022 tarihinde 

alınmıştır. Link: 

https://www.instagram.com/p/CcvWs0

Ro4PK/

Sergi salonun ve Yermekân’ın 
genel görünümü, 2022
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Bir mekânın karakterini gösterme dili yansıtır. İşlerin uygulama ve 

sergileme biçimleri, boşluk ve dolulukla kurulan ilişkinin çalışmalara 

etkisi, arayüzlerle beslenir. Bu biçimlerle de alanın ifadeye bakışı ve 

birlik olma ruhundan aldığı etki bir zemin oluşturur. Mekân; birikimin, 

izlenimin, pratik deneyimlerin, farklı malzeme teknikleriyle ortaya 

çıkan süreçlerin beslediği yöntemlerle oluşur. Böyle düşünüldüğünde 

YerMekân ‘ın çok yönlü üretim yöntemlerini ve gösterme biçimlerini 

ele aldığı görülür. Yüzey üzerindeki yükseltiler, eğilip bükülebilirlikler, 

fotoğraf ve video pratiğini besleyen desen açıları, ifadenin yalnızca 

zemin üzerine değil mekân üzerine etkisini de tümsel bir planla 

yürütür. 

“Yermekân adını -dünyanın zemini olarak- yeryüzünde, bilinen 

anlamıyla sınırlarla çizilmiş bir mekân olmasından alır. Ancak mekânı 

bu anlamının dışında, varlığın herhangi bir formda var olduğu yer 

olarak tanımlamaktan yanadır. Mekânın yeryüzü kadar kapsayıcı, 

açık ve dönüştürebilir olmasını önceler, uzamın ve dâhiliyetlerinin 

altını çizer.” 
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Ankara’da Yeni Bir Bağımsız Sanat Alanı
Olarak “Yermekân” ve “Aklın Uykusu” Sergisi



Zeynep Üçöz, Taş Başlangıç, Soğuk 
Hafıza, Soğuk Hafıza I, 2022

Zeynep Üçöz, Bir Dizi Açmaz, 2022

Bağımsız sanat alanları açısından çok da zengin olmayan Ankara’da 

sanatçılara açık bir alan ve birikim, dönüşüm, eksiltme gibi 

kavramlardan hareketle paydaş olunabilecek bir alan sunuyor 

Yermekân. Farklı disiplinlerden edindikleri pratikleri etkileşime açan 

Yermekân’ın sakinleri kendi işlerine ve anlatımlarına dışarıdan 

bakıyor. Bu anlamda “Aklın Uykusu” sergisi, Hazel Kılınç, Ekin Kula ve 

Zeynep Üçöz’ün biriktirmek, aşındırmak, birlik olmak amacıyla 

kurduğu mekânın oluşum sürecinde ortaya çıkan kendi işleriyle 

mekânın karakterine de üçüncü gözden bir bakış sunuyor.

Serginin sanatçılarından Zeynep Üçöz, heykele özgü geleneksel bir 

malzeme pratiğiyle mekân, boşluk, aralık, yer ve tüm bunların insana 

olan teması üzerine yoğunlaşıyor. Malzemenin sürece ve sürecin 

üretime etkisini ilerleyen bir yapı ve akış içinde inceliyor. Üçöz’ün 

pratiğinde aşındırma, yıpratma, biçimlendirme eylemleri bazen 

heykel formu ile ağaca -doğal bir malzemeye- yansıyor bazen de 

fotoğraf, video gibi araçlar üzerinden bu ilişkilere bakıyor. Sanatçı, 

pandemi dönemi işlerinde deseni projelendirerek karanlık oda, 

montaj, kadraj gibi fotoğraf pratiklerini yüzey üzerinde ele alıyor; 

deseni analog fotoğrafın yeni imajlarıyla birleştirerek bir dizi açmaz 

oluşturuyor.
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Hazel Kılınç çalışmalarında genellikle özne-arayış ilişkisi dâhilinde 

öznenin yeni durumuna odaklanıyor. Görünmez bir arayüzün 

katmanları arasında sosyal-siyasal ilişkilere odaklanıyor. İzleyici ile 

sanatçı arasındaki arayüzle ilgili değerlendirme ve iletişim alanları 

oluşturuyor. Bu alanlar, bazen ihtimaller bazen yarı örtük katmanlar 

üzerinden izleyici ile bir araya geliyor. Sanatçı ağırlıklı olarak fotoğraf 

ve video kullanarak birbirini açan, üzerine eklenen katmanlar 

oluşturuyor. Üretim sürecinin içerisinde eğilmeler, bükülmeler, farklı 

formlar oluşturabilme ihtimalleri üzerinden heykel pratiğinin kendisi 

proje içerisine bütünleyici bir dâhiliyet alanı oluşturuyor. Bazen 

yapıtlar aralık içerisinde iletişimdeki yerini bulurken bazen bükülebilir 

yüzeylerin katmanları içerisinde görsel ifade, çalışmaların etki alanını 

oluşturuyor.

Hazel Kılınç, İsimsiz (Arayüz 
Olarak), 2019

Hazel Kılınç, “Sessizlik Sözcüğü”, 
2018
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Ekin Kula’nın çalışmalarında ise bellekte birikenlerin ve yaşantı 

içindeki karşılaşmaların nasıl yorumlandığı görülüyor. Bazen bir 

oyunun, bir yaşamın, bir anının etkisiyle sanatçının kendi belleğine 

yaptığı sondaj, sanatçıya başka bir parçadan bir öz buldurarak bunu 

kendi dilinde yorumlamasını sağlıyor; bazen de sanatçı yoruma açık 

bir deneyimden, bir parçadan kendine bir alan buluyor ve içindekileri, 

kendi belleğinin yeniden yorumuyla yerleştiriyor. Fotoğraf ve video 

tekniği ile kurgulanan işler farklı teknik ve malzemenin izleyiciye ve 

deneyime etkisi ile başka bir boyuta ve yoruma ortak oluyor. Sanatçı, 

kamerayı kendine çevirdiğinde, belleğinin dibinde kalanları görmeye 

olanak buluyor ve kendi hatıralarından bir başkasının deneyimine 

bağ oluşturuyor. Bu bağ, ölüm ve yaşamın, canlı ve cansızın arasında 

her an ve tekrar tekrar kurulan iletişimin bir etkisi olarak 

düşünülebilir. Böylece arayüzler, hem işin anlatım gücünü etkiliyor, 

hem de arayüz ortadan kalktığında oluşan anlatıma olanak sunuyor.

Ekin Kula, “Kuşun Kalbi”, 2020
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Ankara’da Yeni Bir Bağımsız Sanat
Alanı  Olarak “Yermekân” ve 

“Aklın Uykusu” Sergisi

“Aklın Uykusu” sergisindeki çalışmaların malzeme dili ve sergilenme 

biçimlerinde geleneksel yöntemler ve güncel ifadeler, farklı 

medyumların disiplinlerarası ilişkilerini yan yana getiriyor. Bu 

çalışma pratiği açık ve alışıldık olanın dışında gösterme biçimleri ile 

mekânın etkileyici ve kendine has yüzünü ortaya çıkarıyor.

Bu sergi Yermekân’ın ortaklaşarak üreten, yaratıcılığı ön planda 

tutan, eksilen çoğalan, dönüşen mekân anlayışını örnekliyor. Sanat 

üretiminin yalnız ve homojen bilincinin dışında kalıyor. Yaşamın 

kendisinin de mekânın içinde olduğunun bilinci ile hareket ediyor. 

Ekin Kula“Çin Kelebeği”, 2019-2021
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Ankara’da Yeni Bir Bağımsız Sanat
Alanı  Olarak “Yermekân” ve 

“Aklın Uykusu” Sergisi

Bu metinde yer alan fotoğraflar yazar ve Yermekân’nın arşivinden 

izinleriyle kullanılmıştır.



   Sıfır Noktası III- 
Bozulma Sergisi Üzerine

Düzce’de açılan “Sıfır Noktası III- Bozulma” sergisi gelenekselleşen 

lisansüstü sergilerinin son halkası olarak bizi karşılıyor. Serginin adı, 

ana arterde yer almayan Düzce’yi, yeniden başlamak, ileriye varmak 

için geri dönüp bakmak, hataları hatırlamak/ yanında tutmak ve 

üretmek için bir başlangıç noktası olarak konumlandırır. Bu yıl sergi 

serilerinin genel başlığına eşlik eden “bozulma” kavramı ise sergide 

yer alan sanatçıları doğayı, nesneyi, özü, mekânı, yaşamı bu kavram 

çerçevesinde yorumlamaya çağırır. Sergide farklı mecralarda ve 

içeriklerde üretilmiş çalışmalar da adeta bunun sağlamasını yapar.

Hatice Alper, Yusuf Ağraş, Büşra Kuruçay, Atakan Peçenek ve Merve 

Sarı’nın çalışmaları, kentteki parselasyonu, rantı, kent ve doğa 

üzerindeki bozulmalarla gösterir. Ahmet Berkay Koçak, Emine 

Dertlioğlu, Ayşe Dindar, Beril Batur, Elif Paş, Ecem Alpsoy, Hazal 

Özsoy ve Eylül Kırımtay ise nesne, yazı, beden, f igür, kendi olma 

halleri üzerinden bozulmayı ima ederler.  İlhak Altıparmak, Alara 

Başar, Saba Baki, Gülcan Keskin, Sümeyye Aydemir, Seda Noyan ve 

İrem Hatipoğlu’nun çalışmaları ise evi, ev içi ve dışı yaşamı, zaman, 

beden ve doğa ekseninde ele alır.    

Seniha Ünay
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    “Sıfır Noktası III- Bozulma” sergisi, 

Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim 

Enstitü’sünün Resim ve Heykel 

Anasanat Dallarında lisansüstü eğitim 

alan sanatçıların çalışmalarıyla Düzce’de 

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 

Sanat Galerisinde 24 Mayıs- 03 Haziran 

2022 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.
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Seniha ÜNAY-Düzce’de yaşıyor ve 
üretiyor. / www.senihaunay.com
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İlhak Altıparkmak’ın “Bilincin 
Kaygan Anımsama Halleri I-II” 
çalışmalarının sergiden görünümü, 
2022

İlhak Altıparmak, “Bilincin Kaygan 
Anımsama Halleri I ”, 15x15 cm, 

kâğıt üzerine beyaz mürekkep, 
2022
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İlhak Altıparmak’ın mekânın farklı noktalarında yer alan video, çizim 

ve nakış çalışmaları birbirlerini imge ve içerik açısından sergi 

boyunca yeniden hatırlatır. Çalışmaların başrolündeki erkek bedeni,      

“erkeklik” kavramının sorgulamalarını da beraberinde getirir. Bu f igür, 

üç çalışmada da toplumsal cinsiyette kendisine atanmış rolleri 

yeniden tayin eder. “Bilincin Kaygan Anımsama Halleri I” serisi, 

kişisel bir yerden çıkan, kaygan, sabitlenemez bir anımsamanın örtük 

bir anlatısı olarak okunur. Çalışmada ince beyaz çizgiler arasında 

neredeyse silikleşen hamam sahnelerinin önünde, kararlı ve net 

erkek bedenleri konuşlanır. Geleneksel hamam sahnelerinde 

bedeninde simgesel dövmeler taşıyan bu erkekler bir gözetlenmenin 

kadrajına sığarlar. 

Sıfır Noktası III-Bozulma Sergisi Üzerine



Sıfır Noktası III-Bozulma Sergisi Üzerine

Altıparmak’ın “Yeşermese de bitmeyecek” isimli iki kanallı 

videosunda ise aynı erkek f igür yeniden karşımıza çıkar. Bu f igür, bir 

nehir önünde annesinin saçlarını tarar, örer ve sonrasında bıçakla 

keser. Başına gelenlere ses çıkartmadan bekleyen annenin 

görüntüsünü keskin bir güneş ışığı ara ara böler. Bu keskin güneş 

ışığına inat, ikinci kanalda aynı mekâna bulutlar arasından süzülen 

ışıkla salt bir manzara imgesi eşlik eder. Anneyi, erkek f igürü ve 

doğayı zamanlar arası bir noktada birleştiren bu videonun kadrajı 

hamam çizimlerinde olduğu gibi gizlice gözetlenen bir sahneyi 

çağrıştırır. 

Alara Başar’ın “Canını Yakıyor Muyum?” çalışması, toplumsal 

normlara karşı bedeni sadece ruhsal olarak değil f iziksel olarak da 

netleştirmeyi arzular. İlhak Altıparmak’ın çalışmasında dikizleyen 

bakışla ima edilen saklanma f ikri, Başar’ın çalışmasında sargıların 

ardında bedeni baskılayarak ortaya çıkar bu sefer. İlhamını 

İspanya’da 1901 yılında normların dışındaki yaşam biçimlerini kabul 

ettirmek için mücadele etmiş olan iki kadından alan fotoğraf 

çalışmasında,  göğüslerini sargı bezi ile baskılamış kadının, sargı 

bezini bir direnç formu, mücadele aracı olarak belirlediği okunur. 

Oysa kapatan ve baskılayan bu sargı bezi bir taraftan da toplumun, 

otoritelerin baskısını temsil eder. Sadece bedenleri için değil 

yaşamları, var olmaları için de mücadele eden insanların hayatlarında 

artmaya çalıştıkça eksilen taraflarını ima eder.  

İlhak Altıparmak, “ Yeşermese de 
Bitmeyecek ’’, 1’58’’, video, 2022

Alara Başar "Canını Yakıyor 
Muyum?", değişebilir ölçüler, 
fotoğraf, 2021
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Sol: Saba Baki, “Şizoid Rizom”, 
30x25 cm, maske, iğne ile 
sıkılaştırılmış fiber, naylon çorap 
kaplama, 2022

Sağ: Saba Baki, “Şizoid Rizom”, 
çoklu organlara sahip beden 
heykel, iğne ile sıkılaştırılmış fiber, 
naylon çorap kaplama, 2022
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Toplumsal cinsiyet rollerine göndermelerde bulunan, toplumsal 

cinsiyet rollerinin içinden çıkan Altıparmak ve Başar’ın çalışmalarının 

ardından Saba Baki’nin cinsiyetsiz heykelleri karşılar bizi sergide. 

“Şizoid" çalışması zamandan, bedenden ve bilinçten bağımsız kendi 

içinde çoğalan, düzensiz, daima ileriye dönük, pürüzlü, sınırlanmamış, 

cinsiyetsiz uzuvlardan ve sıra dışı portrelerden oluşur. Bu form aynı 

zamanda kapitalizmin mevcudiyetine dâhil olmamış, sosyal 

kodlardan nasibini almamış, sınırlarda gezinen şizofrenik bir yaşam 

formunu da ifade eder. Baki, şizoid formlarını mutlu, eğlenceli bir 

zamana, güç hiyerarşilerinin olmadığı, adeta kişisel bir arzunun 

nesneleri olarak evrene bırakır. Sergiye yerleşen bu groteks işler, aynı 

zamanda izleyici de maskeleri kullanabileceği bir oyun alanına 

çağırır.

Sıfır Noktası III-Bozulma Sergisi Üzerine
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Bedeni saran, saklayan kumaş Gülcan Keskin’in çalışmalarında bu 

sefer bir göç hikayesine zemin olur. Telis çuvallarla mekânı 

sarmalayan “Yol”, ailesinin maddi imkânsızlıklar nedeniyle 1987 

yılında Artvin’den Sakarya’ya zorunlu göç hikâyesini anlatır. Keskin, 

annesi, babası ve abisinin yaşadığı göç anı ve sonrasındaki sürecin 

dışardan anlatıcılığını üstlenir. Çuvallar, ailenin göç anında eşyalarını 

taşıdığı işlevsel bir araçken, Keskin’in işlerinde hikâyenin her detayını 

üstelenen bir nesneye dönüşür. Aile hikâyesinin onun içinde yarattığı 

sızıyı, çuvallara ve giysilere yaptığı dikişlerle hisseder, yamalarla 

iyileşir Keskin. Göç’ün geride bırakılan yerle, varılan yer arasında 

temelsizleşen yüzünü, sergide Keskin’in bir yüzleşme duvarı olarak 

temellendirdiği görülür.  

Sümeyye Aydemir de bir aile hikâyesinden hareket eder. Uzun yıllar 

babaannesi Hafize Aydemir’den dinlediği kurşun dökme hikâyesini 

kumaşa nakış ve dikişle işler. Sergide yer alan metin babaannesinin 

ağzından hikâyeyi şöyle dillendirir: “25 yıl öncesi yani senin 

anlayacağın. Ben buna 7 kere tuz çevirdim kurşun döktüm. Benim 

elim ağzım değil, Fatma ana’nın eli ağzı dedim. Niye Fatma ana’nın eli 

diyom biliyon mu? Fatma kayınvalidem hem de peygamberimizin adı. 

Zaten başlarken böyle diyorlarmış. Elini verdi bana kayınvalidem(…) 

Ama artık gözlerim görmüyo ve kurşun dökemiyom.” Çalışma 

hikâyenin hazin sonundansa halen ritüeline devam eden Hafize 

hanımı gösterir. Onun için belki de bir sosyalleşme, iyileşme ve 

dayanışma hali olan bu eylemle onu hafızalara kazır.  

Gülcan Keskin, "Yol",  70x 100 cm, 
çuval bezi üzerine yerleştirme, 
2021

Sümeyye Aydemir, “İsimsiz”, 
120x120 cm, kumaş üzerine dikiş 
ve nakış, 2022.
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metninden olduğu gibi alınmıştır.  
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Sümeyye Aydemir, “Kötülük 
çiçekleri II (sol), I (sağ)”, 90X90 cm, 
punch nakışı, 2022.
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Sümeyye Aydemir’in “Kötülük Çiçekleri” çalışmaları ise Charles 

Baudelaire’in şiir kitabından hareket eder. Aydemir, şiddete maruz 

kalan kadınların, devlet tarafından korunması için oluşturulan “kadın 

sığınma evleri” ne şüphe ve tereddütle yaklaşır. Böyle bir yere ihtiyaç 

duyulmasının kendisini sorunlu bulur ve ev’in güvenli, mahrem 

uzamının bu evlerde nasıl aşındığını göstermeye çalışır. Birbirleriyle 

temasında dayanışmanın gücüne yaslanan kadın figürlerin ardında 

ellerinde kırmızı gülle duran erkek figür, karanlık ve masum olmayan 

bir dünyayı çağrıştırır.  

Aydemir’in çalışmalarındaki emek-yoğun çalışma süreci bir yandan 

kadınları kadınlara atfedilen dünyanın diliyle işler, bir yandan da 

sergideki çalışmaların çoğunda gördüğümüz yavaş zamanın altını 

çizer. Nakışın kasnaktaki hareketi, maskelerin askıya aldığı zamanı, 

telis kumaşlardaki yolculuğu bugünün insanının hızlı zamanının 

yerine yavaş bir zamanı koyar. Bu anlamda İrem Hatipoğlu’nun sergi 

boyunca farklı noktalarda karşımıza çıkan işleri “insan çağı” nın 

doğadaki izlerini gösterirken, içinde bulunduğumuz çağın gelip 

geçiciliğine, bir görünüp bir kaybolan doğasına da işaret eder. 

Sıfır Noktası III-Bozulma Sergisi Üzerine
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Hatipoğlu’nun sergide büyük boyutlarıyla mekânın ana merkezinde 

yer alan "İki Yol Arası" isimli üç çalışması, fotoğraf baskı üzerine yağlı 

boya kullanarak yaratılmış bir yanılsamaya bizi çeker. Bu yanılsama, 

ilk bakışta sıradan bir doğa fotoğrafına bakıyormuşuz hissi yaratır. 

Bakma eylemi, işlere yaklaştıkça bir makine işçiliği ve el işçiliği 

arasındaki uyuma/gerilime dair şahitliğe dönüşür. Çalışmalar, çeşitli 

ihtimallerle detaylarında kaybolmaya çeker bizi.   

Bu çalışmalardaki doğa ve doğa resmi arasındaki ilişki yüzyıllardır 

süregelen söylemleri ve üretimleri de hatırlatır. Fotoğraf üzerine 

gerçekleştirdiği boya müdahaleleri hem fotoğrafın hem de resmin 

zamanı arasında bir gelgite neden olur. Fotoğrafın hızlıca sabitlediği 

bir doğa anı ve sanatçının boyayla detaylıca resmederken sabitlediği 

doğa nesnesinin anı, zamanı sündürür. Tek çalışma aynı anda 

hareketli bir doğa anını iki kere durdurur: İlki sanatçının fotoğrafta 

seçtiği kadrajla, ikincisi büyük bir titizlikle işlenmiş fotoğraf 

üzerindeki dokulu ağaç parçasıyla… Anları tek bir dural yüzeyde 

toplar. John Berger’in deyimiyle, fotoğrafın durallığını, resminse 

zamanı kuşatan durallığını anımsatır.  

İrem Hatipoğlu, "İki Yol Arası", 
140x180 cm, Fotoğraf Baskı 
Üzerine Yağlıboya, 2022

İrem Hatipoğlu, "İki Yol 
Arası",140x180 cm, Fotoğraf Baskı 
Üzerine Yağlıboya, 2022
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İrem Hatipoğlu, "İki Yol Arası", 
140x180 cm, Fotoğraf Baskı 
Üzerine Yağlıboya, 2022
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Seda Noyan, “Dedemin Zamanı”, 
14x32 cm- 10x15 cm, fotoğraf ve 
şiir, 2021

Seda Noyan, “Koridor”, 29x42 cm, 
fotoğraf ve şiir, 2022
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Seda Noyan’ın sergide kendi şiiri ve fotoğraflarıyla görülen “Koridor” 

çalışması, mekânın boşluğunu kendi içindeki boşluğa özgü bir 

duyumsamayla doldurmaya çalışır. Farklı günlerde aynı mekânda 

çekilmiş olan siyah beyaz fotoğraflar, koridor ve Noyan arasındaki 

mesafeyi de ölçer. Noya’nın “Dedemin Zamanı” çalışması ise trajik bir 

aile hikâyesinin izinde şekillenir. Dedesini dışarıdan bir etkenle 

aniden kaybeden Noyan, ölüm ve yaşam arasındaki ilişkiyi saat ve 

şiirle gösterir.  Kaza anında kalbiyle aynı anda duran dedesinin saati, 

sergide hiç suretini görmediğimiz dedesinin bir taraftan varlığına bir 

taraftan yokluğuna işaret eder.  

Sıfır Noktası III-Bozulma Sergisi Üzerine



Sıfır Noktası III-Bozulma Sergisi Üzerine

Sıfır Noktası III- Bozulma sergisinde bahsi geçen işler birbirini 

zaman, mekân, nesne, beden üst başlığında cinsiyet/ cinsiyetsizlik, 

ölüm, göç, aile gibi alt kavramlarla takip eder. Dayanışma ve 

mücadele ise birçok işin alt metninde görünür olur. 

Bu metinde yer alan tüm fotoğraflar Çapak’ın ve sanatçıların 

arşivlerinden izinleriyle kullanılmıştır. 
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   Düş ve Büyü: Kuşlar 
Prusias ad Hypium Antik 
Kenti Tiyatrosu’nda 

Eski Komedya ozanı Aristophanes’in MÖ 414 yılında kaleme aldığı 

Kuşlar komedyası 24 Mayıs 2022 tarihinde Prusias ad Hypium Antik 

Kenti Tiyatrosu’nda seyircisiyle buluştu. Prusias ad Hypium, Düzce ili 

sınırlarında bulunan, büyük oranda bugünkü yerleşimin altında 

kalmış bir antik kent. İsmini MÖ 3. yüzyılda, kentin Bitinya Krallığı 

topraklarına dâhil olmasıyla I. Prusias’tan almış. Ülkemizde daha çok 

Batı Anadolu’da ve Ege ve Akdeniz’in kıyı bölgelerinde görmeye 

alışkın olduğumuz yerleşimlerden. Bu nedenle kent Batı Karadeniz’in 

Efes’i benzetmesi ile anılıyor. Antik tiyatro, kentin günümüze değin 

korunabilen tek anıtsal yapısı olmanın yanı sıra kazının bir dönem 

bilimsel danışmanı olan arkeolog/akademisyen Emre Okan’a göre 

bölgenin en iyi tarihi tiyatrosu olma iddiasında. Tiyatroda ilk sistemli 

ve bilimsel nitelikli kazılar 2013 yılında başlamış fakat özellikle 2020 

yılında yapılan kazılarla yapı büyük oranda açığa çıkarılmıştır. 

Pınar İnceefe
Düzce’de yaşıyor ve üretiyor.
pinarinceefe@gmail.com

Kuşlar bir düşün büyüye, büyünün de tarihi bir 
mekânda ve anda yaşantıya dönüşmesinin 
yolculuğu. Asırlar öncesinden bugüne, bugünden 
yarına kolektif yaratımın anı ve tadı. 

       Kapsamlı bilgi için bk. Okan, E., Bilir, 

A., Çalışkan, D. (2022). Prusias ad 
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1



Düş ve Büyü: Kuşlar Prusias ad 
Hypium Antik Kenti Tiyatrosu’nda

Oyunun yönetmeni Süleyman İnceefe, Düzce Üniversitesi Sahne 

Sanatları Bölümüne geldiği 2017 yılında, kazı çalışmaları henüz 

sürerken, ima cavea   ve orkestra alanının ortaya çıkmadığı ve kazının 

kelimenin tam anlamıyla sürprizlere gebe olduğu bu alanda Kuşları 

sahnelemenin düşünü kurdu. Kimi zaman oyunun kendisi mekânı 

gereksinir kimi zaman da mekânın kendisi oyununu gereksinir. Kuşlar 

mekânın kendisinin gereksindiği bir oyun-düşle başladı. Tam da bu 

nedenle İnceefe, kazı sürecini ve kazının yayımlanan sonuçlarını 

neredeyse arkeoloji dünyası kadar büyük bir ilgi ve heyecanla takip 

etti. 2021 yılında nihayet yapının büyük oranda sağlam bir biçimde 

gün yüzüne çıkarılmasıyla oyun için hazırlıklara başlanabildi ve 10 

aylık prova sürecinin ardından gerekli izinler alınarak, dokuya zarar 

vermeden sahneleme mümkün oldu. 
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       Cavea antik dönem tiyatrolarında 

üzerine oturulan bölümlere verilen 

isimdir. Summa cavea, media cavea, 

ima cavea sırasıyla; oturma alanının en 

üst bölümü, orta bölümü ve en alçak 

bölümünü ifade eder. Prusias ad Hypium 

Antik Kenti Tiyatrosu’nda summa cavea 

büyük oranda korunarak günümüze 

ulaşmıştır. Ima cavea kazılarla açığa 

çıkarılmıştır. Media caveanın oturma 

sıralarına ait bloklar ise ne yazık ki 

kayıptır.

Hypium Antik Tiyatrosu: Yeni Kazılar, İlk 

Veriler. Höyük, (9), 33-66, DOI: 

10.37879/hoyuk.2022.033.

Prusias ad Hypium Antik Kenti 
Tiyatrosu’nun kazı öncesi 
görüntüsü

Prusias ad Hypium Antik Kenti 
Tiyatrosu’nun kazı sonrası 
görüntüsü, Fotoğraf: Tuncay 
Şengül
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Hypium Antik Kenti Tiyatrosu’nda
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Reji büyük ölçüde metnin orijinaline bağlı kalınarak oluşturuldu. 

Tasarımda çağdaş ögeler kullanılmakla birlikte Eski Komedya’nın 

koro kavramı ve kavrama içkin nitelikler korunarak göstermeci bir 

üslupla sahneleme yoluna gidildi. Türün şenlik, karnaval özelliği öne 

çıkarılarak dans, müzik ve oyunla devinen dramatik bir görselliğe 

ulaşıldı. 

Kuşların oyuncuları Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Ana Bilim 

Dalı öğrencileri. Akademik oyunculuk eğitimine sahip olmamalarına 

rağmen çalışma süresince oyunculuğa ilişkin temel eksikliklerini 

olabildiğince tamamlama yoluna gittiler. Böylelikle gerek 

seyircileriyle gerekse uzamla olan ilişkilerini yetkin bir biçimde 

kurabildiler. Kuşlar yalnızca oyun anı ile değil, provaları, anıları, 

polemikleri ile kimi zaman da kısıtlardan kaynaklanan sıkıntıları 

olmasına karşın coşkulu, tutkulu, diri ve çekici bir çalışma oldu.

Oyunun koreografilerini Musa Kap tasarladı. Her tiyatro mekânı 

(çerçeve sahne, uzantı sahne, amfiteatr vb.) doğal olarak farklı tiyatro 

süreçlerini gereksinir. Antik tiyatro, yarım daireyi aşan orkestra 

alanını hemen hemen ortasından dikey olarak bölen bir drenaj hattına 

sahip ve bu hattın tam üzerinde sıralı şekilde dizilmiş hacimli taşlar 

bulunuyor. Kap, kuşlar korosunu orkestra alanına ima cavea hattına 

paralel olarak yerleştirdi ve koreografileri alanın kısıtlılıkları, engelleri 

ve olanaklarını gözeterek tasarladı. Kuşlar korosunun sahneye 

girişinden oyunun sonuna değin şarkılı-danslı, devingen ve komos 

ruhunu yansıtan bir şenlik atmosferi elde edildi. Koronun 

saldırganken komik, barışçılken öfkeli, hüzünlüyken neşeli vb. karşıt 

oluşların dışa vurumu üzerinden ilerleyen aksiyonu, müzik, dans ve 

sözlere koşut oyuncuların bedensel anlatım olanaklarında billurlaştı. 

Dramaturji masasında Mahmut Çaymaz, Metehan Karaoğlu ile 

birlikte ben, metnin öykü ve söylem düzlemindeki özellikleri, yapısı, 

dili, düşünsel ve eleştirel boyutu, iletisi vb. üzerine kuramsal 

dramaturji çalışması yürüttük. Yönetmen yardımcısı Orçun İlhan, 

yürüttüğümüz kuramsal çalışmaların devingen sonuçlarına 

odaklandı. Uygulama metnini oluştururken tarihsel öze vurgunun 

yanı sıra evrensel özü yitirmemek ve bir dengeye ulaşmak üzere 

yoğun bir araştırma ve çalışma süreci geçirdik. 
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Düş ve Büyü: Kuşlar Prusias ad 
Hypium Antik Kenti Tiyatrosu’nda

Koro şarkı sözlerinin düzenlemesini Orçun İlhan gerçekleştirdi.  

Müziklerini, Oktay Köseoğlu besteledi ve Presto Müzik’ten Gökhan 

Ön düzenledi. Komosun coşkusu müzikal açıdan elektrogitar, 

basgitar, bateri ve klavye gibi enstrümanların icrası ile elde edilerek 

çağdaş olanla ilişki kurulmaya çalışıldı. 

Kostüm ve başlık tasarımlarını Türkan Uçar gerçekleştirdi. Maskların 

omurga ve gaga tasarımları ise Evren Selçuk’a ait. Başlıkların 

tasarımı, tropik kuşların çeşitliliği ve canlılığının doğada bulunan 

haline öykünülerek Eski Komedya’nın stok mask geleneğinin aksine 

ayrıntılı el işçiliği ile oluşturuldu. Böylelikle her bir başlık ilgili oyun 

kişisini betimlerken açık havada ve geniş bir alanda izlenildiğinde 

seyirciye kuş görünümünü belirgin bir biçimde sunan formlar elde 

edildi. Gerek başlık gerekse kostümlerin tasarımında görsel 

bütünlüğün yanı sıra hareket esnekliği de sağlayan bir tasarıma 

öncelik verildi. Kostüm ve başlıklar tasarımcı Türkan Uçar eşliğinde 

Zeze Kostüm tarafından realize edildi.

Kuşlar oyunu, Prusias ad Hypium 
Antik Kenti Tiyatrosu, 2022

Kuşlar oyunu, Düzce Üniversitesi 
Amfi Tiyatro, 2022, Fotoğraf: 
Müjdat Demir
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Düş ve Büyü: Kuşlar Prusias ad 
Hypium Antik Kenti Tiyatrosu’nda

Kuşlar korosu dışında kalan oyun kişilerinin kostümleri yer yer 

metnin isterlerine bağlı kalınarak kimi zaman da reji yorumundan 

hareketle tasarlandı. Oyun kişileri Güvendost, Umutlugil, Zeus, 

Poseidon, Herakles, Barbar Tanrı’nın kostüm ve aksesuarlarında 

mitolojik veriler, komik olanı açığa çıkaracak bir biçimde kullanıldı. 

Kuşlar korosundan oyuna çıkan tiplerin (rahip, ozan, müfettiş vb.) 

kostümleri ise var olan kuş kostümlerine sahne üzerinde kolayca 

aplike edilebilecek şekilde tasarlandı. 

Işık tasarımı ve realizasyonunda Hüseyin Tokyol yer aldı. Tokyol, 

orkestrayı aydınlatmanın yanı sıra yapının özelliklerinden yola 

çıkarak atmosfer ışıklaması da gerçekleştirdi. Antik yapının genelini, 

sahne binasını ve karakteristiği olan arkeolojik buluntuları ışıkla 

boyadı.  Böylelikle seyircinin alana girdiği koridor ve paradostan 

başlayarak atmosferin paydaşı olması sağlandı. Işıklama estetiğinde 

oyunun göstermeci üslubuna yönelik bir düzenlemeye gidildi. 

Seyircinin atmosfer ışıklaması ile çıktığı tarihsel yolculuk, oyunda 

kullanılan ışıklama estetiği ile bütünselliğe kavuştu.

 Kuşlar oyunu, Prusias ad Hypium 
Antik Kenti Tiyatrosu, 2022, 

Fotoğraf: Müjdat Demir

 Kuşlar oyunu, Prusias ad Hypium 
Antik Kenti Tiyatrosu, 2022, 

Fotoğraf: Müjdat Demir 
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Düş ve Büyü: Kuşlar Prusias ad 
Hypium Antik Kenti Tiyatrosu’nda

Ve Kuşların seyircisi… Belki de hiçbir sanat, tiyatro sanatı kadar 

tamamlanması için o anda orada bulunan seyirciye bu denli bağlı 

değildir. Kuşların yukarıda kısaca değinilen yaratım basamaklarını 

tamamlayan pek tabii ki seyircisi oldu. Bir tiyatro gösterisinin nasıl 

deneyimlenmesi gerektiğine ilişkin genelgeçer bir kural yoktur. Fakat 

antik bir oyunu anıtsal bir yapıda izlediğinizde bastığınız zemin, 

üzerinde oturduğunuz tarihsel doku, bakışınıza çarpan herhangi bir 

arkeolojik buluntu andaki ritminizi değiştirebilecek bir etkiye sahip. 

İçinde yer aldığınız gösterim, bu anıtsal yapıda asırlar sonra oynanan 

ilk oyun olduğunda ise yaşadığınız coşkuyu dile getirmede kelimeler 

yetersiz kalıyor. Oyun, iki bin kişiyi aşkın seyircisi ile tamamlanırken, 

Kuşlar da seyircisine, binlerce yıl öncesinin tarihsel zenginliğine 

karışmayı armağan etti. Bu yönüyle, ekibini olduğu kadar seyircisini 

de özel kılan bir oyun oldu.

Kuşlar oyunu, Prusias ad Hypium 
Antik Kenti Tiyatrosu, 2022

Kuşlar oyunu, Prusias ad Hypium 
Antik Kenti Tiyatrosu, 2022



66

Düş ve Büyü: Kuşlar Prusias ad 
Hypium Antik Kenti Tiyatrosu’nda

Ve Kuşların seyircisi… Belki de hiçbir sanat, tiyatro sanatı kadar 

tamamlanması için o anda orada bulunan seyirciye bu denli bağlı 

değildir. Kuşların yukarıda kısaca değinilen yaratım basamaklarını 

tamamlayan pek tabii ki seyircisi oldu. Bir tiyatro gösterisinin nasıl 

deneyimlenmesi gerektiğine ilişkin genelgeçer bir kural yoktur. Fakat 

antik bir oyunu anıtsal bir yapıda izlediğinizde bastığınız zemin, 

üzerinde oturduğunuz tarihsel doku, bakışınıza çarpan herhangi bir 

arkeolojik buluntu andaki ritminizi değiştirebilecek bir etkiye sahip. 

İçinde yer aldığınız gösterim, bu anıtsal yapıda asırlar sonra oynanan 

ilk oyun olduğunda ise yaşadığınız coşkuyu dile getirmede kelimeler 

yetersiz kalıyor. Oyun, iki bin kişiyi aşkın seyircisi ile tamamlanırken, 

Kuşlar da seyircisine, binlerce yıl öncesinin tarihsel zenginliğine 

karışmayı armağan etti. Bu yönüyle, ekibini olduğu kadar seyircisini 

de özel kılan bir oyun oldu.

Kuşlar oyunu, Prusias ad Hypium 
Antik Kenti Tiyatrosu, 2022

Kuşlar oyunu, Prusias ad Hypium 
Antik Kenti Tiyatrosu, 2022
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yetersiz kalıyor. Oyun, iki bin kişiyi aşkın seyircisi ile tamamlanırken, 

Kuşlar da seyircisine, binlerce yıl öncesinin tarihsel zenginliğine 

karışmayı armağan etti. Bu yönüyle, ekibini olduğu kadar seyircisini 

de özel kılan bir oyun oldu.
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Bu metinde yer alan fotoğraflar yazarın, Düzce Üniversitesinin, 

Düzce Belediyesinin arşivlerinden alınmıştır. 

Düş ve Büyü: Kuşlar Prusias ad 
Hypium Antik Kenti Tiyatrosu’nda

Kuşları olanaklı kılan, ekibinin yaratıcı, tutkulu ve tiyatro sanatına 

yaraşır kolektif çabasıdır. Ne ki Kuşlar antik tiyatronun toprak altında 

kalmış yapılarını gün yüzüne çıkaran arkeologların emekleri; Nigar 

Demircan Çakar’ın koşulsuz destekleri, İlhan Genç’in 

yüreklendirmeleri ve E. Yıldız Doyran’ın sanata eveti olmasaydı 

sahnelenemezdi. 

Ve artık Kuşlar antik tiyatroyla, antik tiyatro da Kuşlar’la evcil.
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