
Genç 
Sanatçılar 

Üretiyor
Çağdaş Türk sanatının ilerlemesine en büyük katkıyı, 
hem işleri hem de yaşları genç, dinamik ve vizyoner 

sanatçılar yapıyor. Türkiye’de genç bir sanatçı olmak 
pek kolay değil. Genç sanatçılara yönelik etkinlikler, yarışmalar, 
sergiler olmasına rağmen üretmeye devam etmek sabır 
ve azim istiyor. Ancak tüm koşullara rağmen, gençler üretiyor! 

Karşınızda resim, enstalasyon, performans ve 
dijital gibi farklı alanlarda çalışan beş sanatçı. Hepsinin işleri 
şimdiden özel ve kurum koleksiyonlarında kendine 
yer buldu bile. Yolları henüz uzun. Ancak bu sanatçıları hem 
Türkiye’de, hem de yurtdışında birçok önemli sergide 

görebileceğinize emin olabilirsiniz. Yunus Emre Erdoğan, 
Meltem Şahin, Gizem Karakaş, Leman Sevda Darıcıoğlu ve 

Sadık Arı’yla dertlerini, üretimlerini ve gelecek planlarını 
konuştuk. Hazırlayan: Kültigin Kağan Akbulut



  Kâğıtla çalışmayı seviyorum,  
     bana daha mahrem bir iş yapıyormuşum  
          gibi hissettiriyor.

Sadık Arı
Ne zamandır sanatla 
ilgileniyorsun? Şu ana kadar ne tür 
çalışmalar yaptın?
Çocukluğumdan beri resim yapıyorum, 
kendimi en rahat hissettiğim alan olduğu 
için hiç ara vermedim. Birçok karma sergiye 
katıldım. Siemens Sanat’ın düzenlediği 
2007 tarihli Sınırlar Yörüngeler yarışması 
ilk sergi deneyimim oldu. Ardından 
Mixer, Artnivo, Blok Art Space ve Martch 
Art Project, Müze Evliyagil gibi çeşitli 
galerilerde ve müzelerde karma sergilere 
katıldım. 2016 yılında ilk kişisel sergim 
İntaniye’yi Artnivo’nun Şişhane’deki Deniz 
Palas’taki mekânında açtım.

Desen, sanatında önemli bir yer 
tutuyor. Kompozisyonlarını nasıl 
oluşturuyorsun?
Kâğıtla çalışmayı seviyorum, bana 
daha mahrem bir iş yapıyormuşum gibi 
hissettiriyor. Fakat malzeme kullanma 
konusunda meraklıyım, yapmak istediğim 
şey ne istiyorsa ona göre ilerliyorum. Daha 
önce hiç çalışmadığım bir materyalle 
kendimi zorladığımda, ardından uzun süre 
yaptığım bir teknikle çalışmaya başlasam 
bile daha da geliştiğimi düşünüyorum. 
Desen çizerken de dezavantaj belki 
ama hiçbir plan yapmadan başlıyorum. 
Alıyorum kâğıdı ve kafama göre 
başlıyorum. Resmin yarısına yaklaştıkça 
“nasıl kompozisyonlar yapabilirim” diye 
düşünmeye başlıyorum. Bir ucundan 
başlıyorum, sonra kâğıdı çevirip başka 
bir ucuna geçiyorum. Çevire çevire 
birleştiriyorum sonra. Buna alıştığım için 
bana kolay geliyor.

Desenlerinde doğa tasvirlerini çok 
görüyoruz. 
Uzaydan, tek hücreli canlılara dek, doğayı 

ilginç buluyorum. Üzerinde çalıştığım 
konular insanla ilgili dâhi olsa bunu bir 
manzara ya da natürmortla anlatmak 
daha zevkli. Çünkü insan figürü tek 
başına bile fazla ifade taşıyor. Ne çizersen 
çiz çok yoğun oluyor ve izleyiciye hazır 
bir duygu geçiriyor. Bu da işlerimde 
hoşlanmadığım bir etki yarattığından dolayı 
kullanmıyorum. İnsan figürü yapmaya pek 
elim gitmiyor. Ama doğayla ilgili bir şey 
yaparken, iş bittikten sonra insana ait şeyler 
görüyorum. O bana yetiyor zaten. Ben hep 
ilkel olanla ilgilendim, insanın içindeki ilkel 
olana bakmak daha düşünülesi gelmiştir. 
Doğadaki canlılara dokunan bir şey var 
insanda. Onu göstermek her zaman ilgimi 
çekmiştir.

İlk solo sergin İntaniye’nin ismi 
nereden geliyor?
İntaniye, bulaşıcı hastalıklara verilen 
genel bir isim. Sergide türler arasındaki 
rekabet, türünün devamı için diğer türleri 
yok etme, kendine yer açma gibi konular 
hâkimdi. İlk olarak insanın doğaya verdiği 
zararla ilgili bir konuymuş gibi kulağa gelse 
de, ben tek bir tür tarafından istila edilmiş 

sahneler yaratıp, bunun neden mümkün 
olamayacağını merak etmiştim. 
Doğanın vahşi kısmıyla ilgileniyordum. 
Benim ilgimi çeken kısım yoğun, organik 
bir şey. Bunun çocukluğumda gördüğüm 
ansiklopedi çizimlerinden geldiğini 
düşüyorum. Oradaki öğretme amacıyla 
yapılan çizimlerde bir istifleme var. Bütün 
figürleri tek bir görselde betimlemeye 
çalışıyorsun. O görsellere gerçekten 
âşıktım. Hem bana korkutucu geliyordu, 
hem de her şeyin her şeye dönüşebileceği 
bir şey vardı: Organik akış.

Yeni projelerin neler? İşlerini 
nerelerde göreceğiz?
18 Eylül’de Martch Art Project’te ikinci 
kişisel sergim Dalga Boyunca açılıyor. Bir 
baştan çıkarılma hikâyesi. 
Gücün etkisi altına girmek, ona boyun 
eğmek ve ardından gelen acı ve hazla ilgili. 
Bahsettiğim güç din, devlet ya da cinsellik 
olabilir. Gücün hepsinden bağımsız bir 
özü var ve biz ona çekiliyoruz. Bunun nasıl 
olduğunu merak ederek hazırladım sergiyi. 
Sergimde yine kâğıt işlerim, yerleştirmem, 
heykellerim olacak. 
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Bugüne kadar ne gibi çalışmalar 
yaptın? İzleyiciler çalışmalarını 
nerelerde gördü?
Queer hareket ve aktivizm alanını bir 
etik ve estetik okul olarak gördüğüm için 
buralardan geldiğimi söyleyerek başlamak 
isterim. 2012–2019 Sel Yayıncılık’tan 
çıkan Queer Düş’ün serisinin danışma 
kurulunda yer aldım. 2012’de performatif 
bir kolektif mahremiyet araştırması olan ilk 
videom Philia ile sanat işlerimi sergilemeye 
başladım. 2014–2017 arasında Istanbul 

Queer Art Collective’in (IQAC) bir üyesi, 
2016–2017 arasında Fuckmekitty adlı 
işbirliğine dayalı queer bir performans 
projesinin kurucusu ve yürütücüsü 
oldum. 2012’den bugüne Türkiye’de Tüyap 
Uluslararası Sanat Fuarı, Mamut Art 
Project, Evliyagil Müzesi Ankara, Darağaç 
Kamusal Alan Sergileri; Türkiye dışında 
Asya Sanat Bienali Bangladeş, Jeonbuk 
Sanat Müzesi, Badischer Kunstverein, 
Venedik Uluslararası Performans Sanatı 
Haftası, Forum Dança Lizbon gibi sanat 

organizasyonlarında yahut mekânlarda 
sanat işlerimi sergiledim; atölyeler, sanatçı 
konuşmaları düzenledim. 2017’den 
beri uluslararası performans platformu 
Performistanbul tarafından temsil ediliyorum. 

Senin performans sanatıyla tanışman 
ve bu alanda ilerleme kararın nasıl 
gerçekleşti? Türkiye’de az çalışılan 
bir alan.
Performans sanatı ile tanışmam o dönemde 
Fluxus performanslarını queer’leştirerek 
yeniden icra eden IQAC’ye dâhil olmamla 
gerçekleşti. Öncesinde teorik olarak 
ilgilendiğim ve yapılan işleri takip ettiğim 
bu alanda IQAC ile ilk canlı performansımı 
gerçekleştirmemle, hayatım boyu yapmak 
istediğim şeyi bulduğumu hissettim. 
İzleyicinin karşısına aracısız bir şekilde; 

Leman Sevda 
Darıcıoğlu
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kanlı canlı etten kemikten bir beden 
olarak çıkmanın gücü beni performansa 
çeken başlıca faktör. Sanat işlerimde 
temel öneme sahip olan etik/politik/
kavramsal çerçevenin yanı sıra bedensel 
eylemin dönüştürücü gücü ve tüm 
gerçekliğin “swipe up”larla hızla “aktığı” 
çağda insanları durmaya ve beden ile 
ilişkilenmeye çağırmanın büyüsü; 
sanatına etini, kanını, kemiğini, kaslarını, 
duygularını, korkularını, travmalarını, 
ruhunu yatırmanın ve izleyiciyle böyle bir 
gerçeklik zemininden buluşmanın, dünyayı 
böyle bir derinlikten yaşamanın güzelliği 
performans yapmamın temel sebepleri. 

Seni birçok sanatsever İhtiyaç: 
Sen, 672 Saat Canlı Süreç 
kapsamında yaptığın Bir Güle 

Bakmak işinle tanıdı. Serginin 
açık kaldığı 28 gün boyunca 
7 metrekarelik bir alanda 
performansını gerçekleştirdin. 
Bir Güle Bakmak, birçok açıdan bir 
dönüm noktası benim için. Daha önce 
en uzun 10 gün, günde sekiz saatlik bir 
performans yapmışken, aralıksız 28 
günlük bir sürece çıkmak bir uzay aracına 
atlayıp camdan baktığında öncesinde asla 
olmadığın bir yerde olduğun için bir nevi 
hep kayıp olacağın bir fişek düğmesine 
basmak gibiydi. Hayatımdaki en zor 
ve en muhteşem şeydi. Toprakla kaplı 
odamda dikili gül fidanlarımdan her gün 
doğumunda bir gülü keserek gün batımına 
kadar ona baktım, gün batımında koluma 
neşterle adına zaman kesiği dediğim 
bir kesik atıp gülü duvara astım. 28 
gün konuşmadım, o odadan çıkmadım. 
İzleyiciyle arama mümkün mertebe sınır 
koymamaya çalışan bir sanatçı olarak 
da ilginçti bir güle bakmak. Keza odam, 
içeriden dışarıyı göremediğim filmli bir 
camla izleyici bölümü ile bana ayrılan 7 
metrekare olmak üzere ikiye bölünmüştü. 
Zaman zaman açtığım bir kapım vardı 
ve o açıkken izleyici içeriye ancak tek tek 
girebiliyordu. 

En son da Performistanbul ve 
Bilsart işbirliğiyle Ağahan ödüllü 
B2 evinde Eksiğiyle Tamam 
performansını gerçekleştirdin. 
Nasıl bir ev bu? Ve sen bu evle nasıl 
bir ilişki kuruyorsun?
Han Tümertekin’in mimarlığını yaptığı B2 
oldukça minimal, konforlu ve anonim bir 
ev. Eksiğiyle Tamam’ı oluştururken evde 
zaman geçirdim ve gerek B2, gerek Han 

Tümertekin’in mimari anlayışı üzerine 
okumalar yaptım. Evin Ege Denizi’ne 
tepeden bakan konumu, gördüğümüz 
denizin büyüklüğü, denize kadar inen 
zeytin ağaçları ve özellikle gün batımının 
bir saate yayılan muhteşem renkleriyle 
B2, daha ilk temasta insanın gönlünü 
elbet çalıyor ve huzur vaat ediyor. Evin 
mimarisine baktığımızda köyün taş 
ustalarının yaptığı taş duvarlar B2’yi B2 
yapan unsur.
 Han Bey, evin yapım sürecinde kendi 
mimari dilini köyün yerel diliyle 
melezlemek istemiş ve yapının taşıyıcı 
iskeletini kendi diliyle kurup, duvarları 
köyden çıkan taşlarla kendi bildikleri 
gibi örmeleri için ustalara bırakmış. 
Ustalara kendi ustalıklarını teslim eden 
bu yaklaşım, etkilendiğim bir nokta oldu. 
Eksiğiyle Tamam’ın içinden bunların 
hepsi geçiyor. Projeye benim kurduğum 
iskelette, özellikle evin sıcak bir yuva değil, 
konforlu fakat sanki kimseye ait olmayan 
bir durma alanı olmasından yola çıktım ve 
insanı kendi hali her ne ise onunla durduğu 
yani “eksiğiyle tamam” olduğu bir yolda 
sorguladım. 

Önümüzdeki aylarda başka ne gibi 
çalışmalarda göreceğiz seni?
Eylül 13-14-15’te Yeldeğirmeni’ndeki 
Circuit Istanbul’da Kendi Gerçeğine 
Temasla Üretmek adında bir performans 
atölyesi düzenleyeceğim. Ay sonunda 
Londra’da Future Ritual performans 
sanatı festivali kapsamında Kunstraum 
adlı bir sanat galerisinde dört saatlik yeni 
performansımı gerçekleştireceğim. Bunlar 
dışında bir takım projeler, atölyeler ve 
sanatçı konuşmaları planları var.

           İzleyicinin karşısına aracısız bir  
  şekilde; kanlı canlı etten kemikten bir beden   
 olarak çıkmanın gücü beni performansa 
çeken başlıca faktör. v



Şu ana kadar neler yaptın? Seni 
hangi sergilerde gördük? 
2006-2012 arasında École des Arts de la 
Sorbonne’da Plastik Sanatlar bölümünde 
lisansımı, Çağdaş Sanat ve Yeni Medyalar 
bölümünde de yüksek lisansımı yaptım. 
Bu süreçte 2011’de Centre Pompidou’da 
Hors Pistes festivalinde bir performans 
gerçekleştirdim. 2012’de İstanbul’a 
döndüm. 2012-2014 arasında Zilberman 
Gallery’de Genç Yeni Farklı, Akbank 
Günümüz Sanatçıları, Moving Image 
İstanbul gibi genç sanatçıları destekleyen 
yarışma sergilerine katıldım. Bunların 
yanı sıra üniversiteden arkadaşım Etem 
Şahin ile birlikte Medyartiz adı altında 
İstanbul’da ve İzmir’de birçok mekânda 
interaktif performanslar gerçekleştirdik. 
2015’te Galerist Studio’da Studio’yu Gezmek 
İçin Son Şansınız! başlıklı ilk kişisel sergimi 
gerçekleştirdim. 2017’de Ahu Akgün, Ayça 
Telgeren, Defne Tesal ve Murat Yıldız’la 
HAH kolektifini kurduk. 2017-2018 
arasında HAHmekan, Halka Sanat, Kasa 
Galeri ve İMÇ’de sergilere ve projelere 
katıldık. Yine 2017’de İpek Hamzaoğlu ve 
Serra Tansel ile Hayırlı Evlat adı altında 
bir üretim sürecine girdik. Şu anda, bu 
sene Mona Mahall ve Aslı Serbest’in 
küratörlüğünde Burada ve Nerede/Bir 
Konum Politikası başlığıyla gerçekleşen  
7. Sinopale için bir ses/video işi üretiyoruz.

İlk dönem işlerinde sanat 
dünyasını, sanat dünyasının 
aktörlerini tiye alan bir bakış açın 
vardı. Niye sanat kurumlarıyla, 
sanatçılarla didişiyorsun?

Sanat kurumlarıyla ya da sanatçılarla 
değil de kendimle didişiyordum daha 
çok. İstanbul’a yeni bir mezun olarak 
geldiğimde sanata karşı idealist bir bakış 
açım vardı ve sanatçı olmak, yücelttiğim 
bir kavramdı. Bunlardan sıyrılmak için 
bu ortamı daha derinden anlamam ve bu 
miti kendi içimde yıkmam gerekiyordu. 
Bu bağlamda ilk dönem işlerim sanat 
dünyasındaki dinamikleri ve bu ortamda 
kendi yerini ironik bir şekilde sorgulayan 
genç bir sanatçının sesi üzerine kuruluydu. 

Çok fazla kolektif çalışmada yer 
aldın. Bunun yanında kişisel 
üretimlerinde de arkadaşlarınla 
birlikte çalışıyorsun. Kolektif 
üretim senin için ne anlama 
geliyor?
Sadece sanatta değil hayata karşı 
yaklaşımımda da almaya ve vermeye açık 
olmanın çok önemli ve değerli olduğuna 
inanıyorum. Özellikle kutuplaşmaya, 
ayrılmaya, dışlamaya, yargılamaya 
itildiğimiz bir dünyada ve zamanda birlikte 

Gizem 
Karakaş

          Üretimim gündelik yaşamdan biriktirdiğim 
sözlerden yola çıkıyor.
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olmaya, paylaşmaya çok ihtiyacımız 
olduğunu düşünüyorum. Kolektif 
üretimler ve işbirlikleri de insanı bu 
konuda çok iyi geliştiriyor ve besliyor; 
karşındakini (gerçekten) dinlemeyi, zaman 
vermeyi, birbirinden öğrenmeyi öğretiyor. 
Sonunda çıkan iş sayesinde de ister istemez 
kendinden daha büyük bir şeyin parçası 
oluyorsun, bu da insana bir bütünlük hissi 
veriyor. ayrılmaya, dışlamaya, yargılamaya 
itildiğimiz bir dünyada ve zamanda birlikte 
olmaya, paylaşmaya çok ihtiyacımız 
olduğunu düşünüyorum. 

Depo’daki son solo sergin Masum 
Değiliz’e gelelim. Burada daha çok 
iç dünyana dönmüş gibiydin. 
İç seslere olarak takıntım, sırlar, itiraflar, 

dedikodular üzerinden ilişki kurma çabası, 
dil üzerinden gelişen bir üretim süreci, 
mizah, popüler kültüre referanslar, sen, 
ben ve biz üzerinden bir anlatım ve elbette 
işbirlikleri şu ana kadarki çalışmalarımın 
temelini oluşturduğu gibi bu sergide de yer 
alıyor. Masum Değiliz bir yandan da son iki 
yıldır üzerine düşündüğüm ve pratiğimde 
geçtiğim yeni bir evreyi de temsil ediyor. 
Bol bol kendimi dinlediğim bu süreçte 
sığınma arzusu, yalnızlık, takıntılar, 
itiraflar, sırlar, telkin, aldatmak (kendini ve 
başkalarını), aldatılmak, anlayış, affedilme 
isteği, affetmek, kısaca insanın kendini 
zayıf, savunmasız hissettiği haller ve 
bunların ne kadar masum olup olmadığı 
üzerine düşünüyordum. Bunun içinde 
önce kendi içimdeki şeytanla yüzleşmem 
ve onu kabullenmem gerekiyordu. Sergi de 
tüm bunların bir yansıması olarak insanın 
mağrurluk ve mağdurluk arasında gidip 
gelen halleri üzerine kurgulandı.

Önümüzdeki dönem neler 
yapmayı planlıyorsun? 
İstanbul Bienali’nin kamusal programını 
bu sene bir buçuk kolektifi düzenliyor. 
Ekoloji ve sanat çalışmaları arasındaki 
kesişim noktalarına odaklanan bir 
buçuk kolektifinin daveti üzerine HAH 
olarak İşlemci başlığı altında ekim 
ayında bir sunum gerçekleştireceğiz. 
Ekim 2019-Mayıs 2020 arasında, 
eylülde Dolapdere’deki yeni mekânını 
açacak Arter’in öğrenim programları 
kapsamında gerçekleşen ve Merve 
Ünsal’ın yürütücülüğünü üstlendiği Arter 
Araştırma Programı’nın bir parçasıyım. 
Yine Arter’de Selen Ansen küratörlüğünde 
gerçekleşecek Kutla, Katıl, Tınla başlıklı 
performans programına kasım ayında 
Medyartiz olarak Modyogayd isimli bir işle 
katılıyoruz.
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Sanata ne zaman ilgi duymaya 
başladın? Şu ana kadar ne gibi 
çalışmalar yaptın? 
Küçük yaşlardan itibaren çizimle, heykelle, 
kısacası yaratmakla ilgileniyorum. Ressam 
olmak istemiştim, ailem beni grafik 
tasarıma yönlendirdi. Tasarım da beni 
illüstrasyona taşıdı. Oradan da aslında 
tekrar resme yaklaştım, hem de bu sefer 
tipografi ve kompozisyon bilgilerimle. 
Tasarım eğitimimi Bilkent Üniversitesi’nde 
tamamladım. Grafik Tasarım bölümünden 
fakülte birinciliğiyle mezun olduktan sonra 
Sabitfikir, Bantmag ve Trendsetter gibi 
dergilere 1-2 yıl kadar illüstrasyon isleri 
yaptım. 2013 yılında, işlerim dünyanın en 
büyük çocuk kitapları fuarlarından Bologna 
Çocuk Kitapları Fuarı’nın yıllığına seçildi. 
Can Yayınları için kitaplar resimledim. 
Daha sonrasında, Fulbright bursuyla 
gittiğim Maryland Institute College 
of Art’ta illüstrasyon üzerine master 
yaptım. Master’da illüstrasyonun sadece 
iki boyutta var olmadığını, GIF’lerin, 
kinetik heykellerin, oyuncakların da bu 
pratiğin içerisinde kaldığını öğrendim. 
2015’te ise bu yeni yönelimim robotik ve 
Arduino ile ilgili olan araştırmalarımdan 
dolayı MICA’nın master öğrencilerine 
yönelik Araştırma ve Geliştirme bağışını 
aldım. ABD’li yazar, küratör Elissa Blount 
Moorhead’in yazdığı ve benim 
resimlediğim P is for Pussy 
kitabı birçok yabancı 
basında haber edildi. 
Flow adlı animasyonum, 
MICA Animasyon 
Festivali’nde 2D 
animasyonda birincilik 
ödülü aldı.

Artırılmış gerçeklik, animasyon, 
GIF gibi yeni dijital formlarla 
çalışmaya nasıl karar verdin?
Teknoloji özellikle son beş yılda sanatımı 
sarıp sarmaladı. Bu hızlanarak ilerleyen 
teknikler, süreçler ve bilgiler bütünü, 
sanatımın da tekniğini, içeriğini, sürecini 
zenginleştiriyor. Türkiye’nin de aslında 
sanılanın aksine yeni medya sanatında 
çok değerli sanatçılar, eğitmenler ve 
küratörler sayesinde diğer ülkelerden 
çok da geride kalmadığını düşünüyorum. 
Yeni medya işlerde işlenen doğrusalsızlık, 
bilinen doğrusal kurgudan uzaklaşma, 
insanların kendi deneyimlerini inşa etme 
olanağı, aslında gittikçe galerilerden, 
günümüz sanatından uzaklaşan insanları 
geri çekmeye başladı. İşlerimde işlenen 
konular belki sindirilmesi güç olarak 
düşünülse de oyuncaklar, hareketli 
heykeller, filtreler üzerinden anlatıldığı 
için insanların kendi deneyimleri 
üzerinden bir bütünlükle kavranıldığını 
düşünüyorum. Gelişen teknolojiler 
sayesinde sanatçılara fikirlerini 
iletebilecekleri farklı teknikler, 
yöntemler, yollar doğuyor. Ben de 
mümkün olduğunca bu yenilikleri takip 
edip, kendi sanatımda kullanmanın 
yollarını arıyorum. AR, animasyon ve 
GIF bu formlardan sadece bazıları. 
Örneğin, son zamanlarda insanların 
Instagram hikâyelerinde kullanmaları 
için sticker’lar üretiyorum. Bir de yine 
Instagram hikâyeleri için üretmeye 
başladığım filtreler yeni tutkum 
diyebilirim. Filtremi deneyimleyen 
insanların benim sanatıma dönüşüyor 
olması beni çok heyecanlandırıyor. 

İlk solo sergin Negative Pleasure 
nasıl şekillendi?
Negative Pleasure’daki işler üç büyük 
filozof Gilles Deleuze, Friedrich 
Nietzsche ve Maurice Merleau-Ponty’nin 
düşüncelerinin bir yansıması olarak 
tasarlandı. Toplamda 10 iş vardı ve her 
biri bir alıntıya karşılık geliyordu. Bu 

10 iş, animasyon prensibi üzerinden 
çalışıyordu. Konu edilen filozoflar da bir 
sonuçtan öte bir oluştan bahsettikleri için 
yaptığım animasyonların, oyuncakların 
bu döngüsü, bitmeyen dairesel 
hareketleriyle bu düşüncelerle örtüşüyor, 
onları destekliyor, öne çıkarıyordu. Bir 
yandan da bu “geçmiş” dolu oyuncaklar, 
üç boyutlu yazıcıdan, lazer kesimden 
yapılmış, Arduino’ya bağlı devrelerle 
çalışıyordu. Günümüzde felsefe sadece 
belli bir kesime hitap eden, toplumdan, 
insandan uzak bir ilkeler bütünü 
olarak görülüyor. Ben de bu karmaşık 
olarak görülen fikirleri çocuklarla 
özdeşleştirilen oyuncaklarla, çizgi 
filmlerle anlatarak bu kontrast üzerinden 
uzaklığı kırmak istedim. Bunun 
yanında ise, kullandığım optik illüzyon 
oyuncakları, tıpkı estetiğin kendisi gibi 
görme biçimlerimizi sorguluyorlardı.

Bu sıralar neler üzerine 
çalışıyorsun? 
Bu aralar çizimlerini ve animasyon 
yönetmenliğini yaptığım Sırma Doruk 
ve Cem Doruk’la çektiğimiz, delilik 
üzerine bir belgesel animasyon projesi 
üzerinde çalışıyorum. Bir yandan da 
vaktimin çoğunu Instagram filtrelerini 
anlamakla, onları keşfetmekle ve 
üretmekle geçiriyorum. Tüm bu 
sürecin çıktısını 2-15 Ekim tarihleri 
arasında Bilsart’taki filtre sergimde 
gözlemleyebilir, deneyimleyebilirsiniz. 
Son olarak da 6 Eylül’de New York Moda 
Haftası’nda, moda tasarımcı Ece Özalp 
ile tasarladığımız Incarnations of Inanna 
adlı koleksiyonumuzun Flying Solo 
kapsamında defilesini yapacağız.
 

Meltem 
Şahin
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Sanata ilgin nasıl başladı? Şu ana 
kadar ne gibi çalışmalar yaptın? 
Sanata ilgim, amatör olarak herkes 
gibi çocukluk dönemimden geliyor. Bu 
klişeden farklı olarak sadece bu ilgiyi 
ileriye götürmeyi seçtim. Ortaokuldaki 
okul sonrası resim etkinliklerine 
katılırdım, sonrasında Ümran Baradan 
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin 
resim bölümüne girdim. Lisansı Dokuz 
Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi’nde tamamladıktan sonra yine 
aynı bölümün yüksek lisans programına 
devam ettim. Lisans sonrası üç yıllık 
bir süreçte İzmir’de beş arkadaş I-O/
Input-Output NonProfit Art Space 
adında, 18 metrekarelik küçük bir 
mekânda, kolektif etkinlikler yürüttük. 
İlk iki etkinliği Orhan Yıldız ve ben 
kişisel projelerle başlatıp devamında 
karma sergiler, sanatçı konuşmaları ve 
Anadolu Kültür işbirliğindeki Tandem 
programıyla yurtiçi ve yurtdışında 
etkinlikler yaptık. Yüksek lisans 
sürecinde de farklı bölümlerden 
arkadaşlarla okul programından bağımsız 
üretimler ve sergiler gerçekleştirdik. Bu 
ortak çalışmaların haricindeyse kişisel 
olarak yurtiçinde ve yurtdışında birçok 
karma sergiye katıldım ve iki solo sergi 
gerçekleştirdim.

Nesne, mekân ve boşluk 
kavramları üzerine düşünüyorsun. 
Bir yandan da mistisizmle ilgilisin. 
Bu düşünceler senin için hangi 
açılardan bir araya geliyor?
Bu düşünceler insanın yolculuğu 
açısından benim için bir araya geliyor. 
Mekân, zaman ve bu ikisiyle olan 
ilişkimiz bizi, benliğimizi açığa çıkarıyor. 
Mistik bazı meraklarım hayal gücünü 
kullanmada beni çok motive diyor. 
Bu yaklaşımlar gaye olarak bir aşma 
eğilimi taşıdığı için aşılan zaman, 
mekân, yetkinlik ve daha birçok şey 
insanın dairesini genişletiyor. Bu 
sayede etrafıma hayretle, belki boş boş 
bakmayı sürdürüyorum. Natürmort ve 
diğer içeriklerdeki çalışmalarım hep bu 
minvalde ilerliyor.

İlk solo sergin Gizliden 
Sesler’de içerisi ve dışarısı 
kavramlarını incelemiştin. Ve 
bu sergide monokrom renklere 
odaklanmıştın. 
Gizliden Sesler, ismiyle müsemma 
sessiz bir sergiydi aslında. Bu sergi 
öncesinde iki seri üzerinden resim 
çalışmalarını yürütüyordum; Kozmik 
Oda ve Window Book. Kozmik Oda, 
içeriden içeriye bir bakışın olduğu 
daha sembolik okunabilecek, buluntu 
görsellerin yeniden üretimi ve bazı soyut 
parçalardan oluşuyordu. Window Book 
ise dışarıdan içeriye bir bakışın olduğu 
mekân ve boşluğun merkeze alındığı 
nonfigüratif resimlerden oluşuyordu. 
Bu seride gece gezmelerinden kendi 
çektiğim fotoğrafları referans alarak 
imge üretiyordum. Gizliden Sesler ise 
bu iki serinin biraz sentezi oldu. Bu 
sefer mekânsal olarak içeriden dışarıya 
bir bakış vardı. İç mekâna ait detaylar, 
ışık, boşluk ve dışarıya işaret eden 
bazı nüanslara sahipti. Serginin adı, 
Futuhül Gayb adlı bir tasavvuf metninin 
Türkçe çevirisinden alıntı. Kitapta 
metafizik bir dünyayla ilişki kurmanın 
ahlaki önceliklerini nasihatler olarak 
sıralıyordu. Bir nevi aidiyet kurulmak 

istenen başka bir dünyadaki varlıklar 
gibi davranarak o kapı çalınıyor. Kitapta 
anlatılan genel itibariyle bu. Ben bunu 
etrafımdaki nesneler ve kapladıkları 
uzam üzerinden düşünmeye çalıştım. 
Objelere ve mekâna nasıl bakarsam onlar 
gibi görmüş-görünmüş olurum, varlığımı 
bir nesneye indirgeyebilir miyim, 
nesneler nasıl var olur gibi daha birçok 
soru ile bu çalışmaları oluşturdum. Sergi, 
teknik açıdan, belki karışık malzeme de 
diyebileceğim, sıcak ve soğuk ışıyan farklı 
birçok füzen ve toz pasteli karıştırarak 
elde ettiğim, daha çok gri içinde gri 
tonların ağırlıkta olduğu kâğıt üzerine 
kuru malzeme resimlerden oluşuyordu.

Taner Ceylan’ın düzenlediği 
Olimpos sergilerinin ilki olan 
Portre’ye de katıldın. 
Taner Ceylan’ın daveti üzerine Portre 
sergisine katıldım. Genelde figüratif 
olmayan çalışmalar ürettiğim için bu 
konudaki yaklaşımımın ne olacağı 
merakı vardı her ikimizde. Uzun bir 
süredir portre üzerine biriktirdiğim 
kartpostallar, fotoğraflar, kitaplar, 
portre resim katalogları gibi şeyler 
vardı kenarda bekleyen ve bunların 
devamında sergilemek üzere bir 
çalışmaya yoğunlaşmak besleyici ve 
heyecan verici bir fırsat oldu benim için. 
Arşivimden, Balkanlar’daki bir Rufai 
zikrinde çekilmiş dervişlerin fotoğrafını 
seçtim. Bu fotoğraftaki dervişlerden 
benim ilgimi çeken küçük bir çocuğun, 
çocuk dervişin portresini keserek Taner’e 
gittim. Fotoğrafta bütün dervişler gibi 
çocuğun da ağzında bir şiş (burhan) vardı, 
fakat yetişkin dervişlerden farklı olarak 
onun yanaklarından kan akmıyordu 
ve yine diğer dervişlerin vecdinden 
uzak, huşu içinde ufka dalmış bakışları 
vardı. Bu fotoğraf üzerinden dünyayla 
kurduğumuz ilişkiyi düşünmeye çalıştım. 
Taner’le yaptığımız fikir alışverişlerinin 
devamında bir öykünme olarak bunu 
otoportre çalışmaya karar verdim. 

Önümüzdeki dönem ne gibi 
çalışmalar yapacaksın? 
Uzun vadede üçüncü solo sergi, yakın 
zaman için ise bir duo sergi için çalışmaya 
devam ediyorum. 2019 sonlarında, 
Domenico de Chirico küratörlüğünde, 
Clemens Wolf ile birlikte Sanatorium’da 
gerçekleşecek. Yeni solo sergi hakkında 
detay vermek için henüz çok erken, fakat 
genel olarak mekân ve boşluk kavramını 
biraz daha şehir ve kent, özel olarak ise 
18. yüzyıldan bugüne İstanbul üzerine 
düşünmeye çalışıyorum. 

Yunus Emre 
Erdoğan
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