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Elgiz Müzesi
Meydan Sokak
Beybi Giz Plaza,
Maslak, İstanbul
0 (212) 290 25 25
www.elgizmuseum.org

Seçici Kurul
Ayşe Umur, Başak Şenova, Can Elgiz, 
Işın Önol, Dr. İpek Duben,
M. Özalp Birol, Aykut Şener

Küratöryel Katkı
Başak Şenova

Seçilen ilk dört yapıtın sanatçıları
Fatma Çakmak
Hamza Kırbaş
Çağıl Harmandar
Mehmet Ay

Yapıtlarıyla kataloğa girmeye hak 
kazanan diğer sanatçılar
Beste Kopuz, Şahsenem Nur Altıparmak,
Zilan İmşik, Abbas Tuncer, Umut Erbaş,
Abdulvahap Uzunbay, Batural Cırık,
Ateş Can Yeşilleten, Yusuf Günler,
Elif Çelebi, Özge Aslan, Lütfü Kuzu,
Damla Yalçın, Ferhat Tunç,
Osman Sadi Temizel 

İSTANBUL ROTARY SANAT ÖDÜLÜ 
YARIŞMASI VE SERGİSİ
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Değerli Sanatseverler,

Bu sene kulübümüzün düzenlediği Sanat Yarışmasının 10. senesini heyecanla kutluyoruz.

Sanata gönül vermiş, sanatı yaşam felsefesi olarak benimsemiş, profesyonel olarak sanat ve 
müze dünyasında yerini almış, koleksiyonları ile yurtiçi ve yurt dışında isim yapmış üyeleri 
barındıran kulübümüz büyük bir özveri ve emek ile Sanat Yarışmamızı 10. Senesine 
taşımıştır.

Bu süre içinde ödüllendirdiğimiz sanatçılarımızın birçoğunun sonraki senelerde göstermiş 
olduğu yurtiçi ve yurtdışındaki başarıları, yarışmamızın amacına ulaştığını göstererek, 
bizleri mutlu etmiş ve onurlandırmıştır.

Dönemimizde yarışmamızın gerçekleşmesi için gayret gösteren Geçmiş Dönem 
Başkanlarımız M. Özalp Birol, Nural Denker ve Can Elgiz’e, Seçici Kurul üyelerimiz 
Başak Şenova, İpek Duben, Işın Önol ve Ayşe Umur’a, Kulüp Yönetimi olarak destek 
veren Genel Sekreterimiz Lütfi Aygüler ve Gelecek Dönem Başkanımız Murad Ardaç’a, 
Kulüp Sekreterimiz Tülay Tandoğan’a, Rotaract Kulübümüz Geçmiş Dönem Başkanı 
Beril Baklacıoğlu’na ve kulübümüzün değerli üyelerine teşekkürlerimi sunarım.

Ayrıca birincilik kazanan sanatçıya sunduğumuz “İstanbul Rotary Kulübü Deniz 
Kocaoğlu Büyük Ödülü”nün sponsoru değerli üyemiz Prof. Dr. Mehmet Kocaoğlu’na, 
yarışmamıza uluslararası bir boyut kazandıran Floransa’da bulunan Villa Romana’ya ve 
direktörü Angelika Stepken’e teşekkürlerimi sunarım. 

Dönemimizde ortaya çıkan COVID-19 salgınından dolayı ödül törenimizi ve sergimizi 
bu sene maalesef gerçekleştiremiyoruz. Gelecek dönem içerisinde bir ödül töreni yaparak 
sergimizi açmayı umut ediyorum. 

Bu nitelikli yarışmamızın önümüzdeki senelerde de sürdürülerek genç sanatçılarımıza 
olan desteğimizin devam etmesi için elimizden gelen gayreti sürdürebilmek arzusu ile 
saygılarımı sunarım.

Rtn. Aykut Şener
Dönem Başkanı (2019-20)
İstanbul Rotary Kulübü



SEÇİLEN İLK DÖRT YAPITIN 
SANATÇILARI



Fatma Çakmak
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Askerlik Hatırası, 2019
toplam 36 adetten oluşan 5 parçalı 
yerleştirme,
Karışık teknik,
125 x 340 cm 
Fatma Çakmak

Modern zamanlar söz konusu olduğunda, insanı içinde yer aldığı 
toplumun temel yapı taşı “birey” olarak tanımlayan psikolojiye 
ve yapılan araştırmalara göre, bireylerin öldürme ve diğer şiddet 
eylemine karşı çıktığını görüyoruz. Fakat askeri yapılanma içindeki 
birey, özündeki düşüncenin tam tersi bir davranışla öldürmeye karşı 
zihnen istekli bir tutum sergiler ve genelin, özeli örttüğü, aynı 
düşünen bir çoğulun parçası olur.

Tarihsel ve savaş yanlısı bir söylem olmaksızın askerlerin grup 
halde veya tek tek savaşmak dışındaki gündelik “insani” hallerini 
belgeleyen bu kadrajlar, daha orada şiddetin hemen yanı başında 
makineleşmiş bireyden uzak, “kaybedilmiş” öze yakın bir varlık 
alanını hatırlatır.

Fatma Çakmak, (1989, İstanbul) 2014 yılında Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Yeditepe Üniversitesi’nde Plastik 
Sanatlar’da Yüksek Lisans programını tamamladı.

Sanatçı çalışmalarını, uygarlık tarihinde mülkiyetle birlikte 
ortaya çıkan ve zamanla evrilen temel bir şiddet biçimi olan 
savaşı insani tüm değerlerin yok edildiği bir eylem olarak anti-
militarizm, sınırlar ve mültecilik kavramları üzerinden irderliyor. 
Çalışmalarının alt yapısı olarak fotoğrafı kullanan Çakmak, 
belirlediği konular doğrultusunda internet üzerinden topladığı 
imgeleri, yapı bozumuna uğratarak sanatsal bir formda yeniden 
oluşturuyor. Uygulama biçimiyle fotoğrafı yeniden kurgulayan 
sanatçı, ortaya çıkan nihai eserle, çoğaltılamayan yeni bir belleğin 
hakiki kaydını yaratıyor.

Fatma Çakmak “5 Harf ”, Ekavart Galeri(2018); “Demirden 
Halkalar Gökyüzünde Eridi”, Elgiz Müzesi (2018); “Komplo 
Kuramı”, Kofmann Kütüphanesi (2018); “Komplo Kuramı”, Mekan 
Blogspot (2017); “Yeditepe V / Polifonik Yaklaşımlarda Zaman”, 
Ekavart Galeri (2015) gibi karma sergilere katıldı. 2017 O’Art 
Sanat Yarışması’nda başarı ödülünü aldı.

Çakmak İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.



Askerlik Hatırası, 2019
toplam 36 adetten oluşan 5 parçalı yerleştirme,
Karışık teknik,
26 x 31 cm

Askerlik Hatırası, 2019
toplam 36 adetten oluşan 5 parçalı yerleştirme,

Karışık teknik,
40 x 27 cm



Askerlik Hatırası, 2019
toplam 36 adetten oluşan 5 parçalı yerleştirme,
Karışık teknik,
26 x 38 cm

Askerlik Hatırası, 2019
toplam 36 adetten oluşan 5 parçalı yerleştirme,

Karışık teknik,
çap 9 cm



Askerlik Hatırası, 2019
toplam 36 adetten oluşan 5 parçalı yerleştirme,
Karışık teknik,
14 x 12 cm

Askerlik Hatırası, 2019
toplam 36 adetten oluşan 5 parçalı yerleştirme,
Karışık teknik,
12 x 16 cm

Askerlik Hatırası, 2019
toplam 36 adetten oluşan 5 parçalı yerleştirme,

Karışık teknik,
çap 9 cm

Askerlik Hatırası, 2019
toplam 36 adetten oluşan 5 parçalı yerleştirme,

Karışık teknik,
14 x 17 cm



Askerlik Hatırası, 2019
toplam 36 adetten oluşan 5 parçalı yerleştirme,
Karışık teknik,
11 x 16 cm

Askerlik Hatırası, 2019
toplam 36 adetten oluşan 5 parçalı yerleştirme,
Karışık teknik,
10 x 18 cm

Askerlik Hatırası, 2019
toplam 36 adetten oluşan 5 parçalı yerleştirme,

Karışık teknik,
16 x 12 cm

Askerlik Hatırası, 2019
toplam 36 adetten oluşan 5 parçalı yerleştirme,

Karışık teknik,
12 x 11,5 cm



Askerlik Hatırası, 2019
toplam 36 adetten oluşan 5 parçalı yerleştirme,
Karışık teknik,
11 x 16 cm

Askerlik Hatırası, 2019
toplam 36 adetten oluşan 5 parçalı yerleştirme,
Karışık teknik,
16 x 14 cm

Askerlik Hatırası, 2019
toplam 36 adetten oluşan 5 parçalı yerleştirme,

Karışık teknik,
9 x 14 cm

Askerlik Hatırası, 2019
toplam 36 adetten oluşan 5 parçalı yerleştirme,

Karışık teknik,
13 x 18 cm

Askerlik Hatırası, 2019
toplam 36 adetten oluşan 5 parçalı yerleştirme,
Karışık teknik,
13 x 18 cm



Sınır Hattını zorlamak, 2019
beton halka içinde 30 parçadan oluşan yerleştirme,
çap 160 cm

Sınır Hattını zorlamak, 2019
beton halka içinde 30 parçadan oluşan yerleştirme,

14 x 11 cm

Sınır Hattını zorlamak, 2019
beton halka içinde 30 parçadan oluşan yerleştirme,

12 x 17 cm



Sınır Hattını zorlamak, 2019
beton halka içinde 30 parçadan oluşan yerleştirme,
10 x 17 cm

Sınır Hattını zorlamak, 2019
beton halka içinde 30 parçadan oluşan 
yerleştirme,
11 x 16 cm

Sınır Hattını zorlamak, 2019
beton halka içinde 30 parçadan oluşan yerleştirme,

11 x 16 cm

Sınır Hattını zorlamak, 2019
beton halka içinde 30 parçadan oluşan yerleştirme,

10 x 17 cm



Sınır Hattını zorlamak, 2019
beton halka içinde 30 parçadan oluşan yerleştirme,
10 x 16 cm

Sınır Hattını zorlamak, 2019
beton halka içinde 30 parçadan oluşan yerleştirme,

11 x 13 cm

Sınır Hattını zorlamak, 2019
beton halka içinde 30 parçadan oluşan yerleştirme,

12 x 17 cm

Sınır Hattını zorlamak, 2019
beton halka içinde 30 parçadan oluşan yerleştirme,
11 x 10 cm



Sınır Hattını zorlamak, 2019
beton halka içinde 30 parçadan oluşan yerleştirme,
11 x 17 cm

Sınır Hattını zorlamak, 2019
beton halka içinde 30 parçadan oluşan yerleştirme,

16 x 11 cm

Sınır Hattını zorlamak, 2019
beton halka içinde 30 parçadan oluşan yerleştirme,
12 x 18 cm

Sınır Hattını zorlamak, 2019
beton halka içinde 30 parçadan oluşan yerleştirme,

11 x 9 cm



Askerlik Hatırası, 2018
Karışık teknik, 54 adet yerleştirme, 
Değişken boyutlarda 

Askerlik Hatırası, 2018
Karışık teknik, 54 adet yerleştirme, 

Değişken boyutlarda 
10 x 10 cm

Askerlik Hatırası, 2018
Karışık teknik, 54 adet yerleştirme, 

Değişken boyutlarda 
10 x 14 cm



Askerlik Hatırası, 2018
Karışık teknik, 54 adet yerleştirme, 
Değişken boyutlarda 
10 x 17 cm

Askerlik Hatırası, 2018
Karışık teknik, 54 adet yerleştirme, 
Değişken boyutlarda 
10 x 20 cm

Askerlik Hatırası, 2018
Karışık teknik, 54 adet yerleştirme, 

Değişken boyutlarda 
11 x 15 cm

Askerlik Hatırası, 2018
Karışık teknik, 54 adet yerleştirme, 

Değişken boyutlarda 
23 x 17 cm



Askerlik Hatırası, 2018
Karışık teknik, 54 adet yerleştirme, 
Değişken boyutlarda 
11 x 19 cm

Askerlik Hatırası, 2018
Karışık teknik, 54 adet yerleştirme, 

Değişken boyutlarda 
13 x 10 cm

Askerlik Hatırası, 2018
Karışık teknik, 54 adet yerleştirme, 
Değişken boyutlarda 
15 x 10 cm

Askerlik Hatırası, 2018
Karışık teknik, 54 adet yerleştirme, 

Değişken boyutlarda 
15 x 10 cm



Askerlik Hatırası, 2018
Karışık teknik, 54 adet yerleştirme, 
Değişken boyutlarda 
15 x 17 cm

Askerlik Hatırası, 2018
Karışık teknik, 54 adet yerleştirme, 
Değişken boyutlarda 
16 x 11 cm

Askerlik Hatırası, 2018
Karışık teknik, 54 adet yerleştirme, 

Değişken boyutlarda 
16 x 11 cm

Askerlik Hatırası, 2018
Karışık teknik, 54 adet yerleştirme, 

Değişken boyutlarda 
17 x 11 cm



Hamza Kırbaş



Deep, Derin, 2020
Mekân odaklı ses kurulumu, 
Değişken boyutlar
Hamza Kırbaş

Toplumda ve kültürde gerçekleşen değişimler, kitle iletişim 
teknolojilerindeki gelişimlerin bir uzantısıdır. Bu gelişmeler insanın 
düşünce ve algı biçimlerini de değiştirmektedir. Günümüz iletişim 
araçları, kitleleri göstergeler üzerinden imge, ses ve ışık bombardımanına 
tutmaktadır. 

Kitle iletişim araçları sistematik olarak aynı göstergelerin 
çoğullaştırılmasıyla uzayıp giden ve artık hiçbir şeyi temsil etmeyen; 
gerçeklik boyutu sorgulanabilir; eşdeğerinin bulunmadığı göstergeleri 
ileten araçlara dönüşmüştür. Baudrillard, bu durumu simülasyon 
teorisinde açıklamış ve her şeyin sadece görüntülerden ibaret olduğunu ve 
bu görüntülerin kitleleri nasıl dönüştürdüğüne değinir. İmge, ses ve ışık 
bombardımanına uğrayan kitleler artık kara bir maden kütlesi gibidirler. 

Bir panoptikon örneği olan ‘’bardak ile duvarın ardındaki sesleri dinleme’’ 
imgesini bir eleştiri aracına dönüştürerek, bu değişim sürecini görünür 
kılmayı hedefliyorum. Toplumsal hareketlerde birer simülasyona dönüşen 
sloganları yeniden üreterek, her bir bardakta farklı sloganların farklı 
dillerde söylenmiş hallerini duvarın ardından fısıldayan bir toplumsal 
hareket, işaretlemekteyim.

Çalışmalarımda, izleyiciye kavramlar ve analizler önerir; izleyicilerin 
bunları kendi düşünceleriyle anlamalarını, çözmelerini ve 
tamamlamalarını hedeflerim. Çalışmalarım, geçmiş ve günümüz imgeleri 
bir arada kullanan melez yapılardan oluşmaktadır.

Hamza Kırbaş, (1992, Batman) 2017’de Batman Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünü bitirdi. 2014/2015’de Silezya 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümünde 
eğitimine devam etti. 2020’de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Enstitüsünde Yüksek lisans eğitimini bitirdi. 

Sanatçı çok yönlü sanat pratiğinde, video yerleştirme, ses yerleştirme, 
interaktif yerleştirmeler, heykel, veri görselleştirme, mekân odaklı 3D 
animasyon gibi mecraları kullanır. Çalışmaları mekân, kamusal alan, 
kimlik, toplumsal cinsiyet ve göç gibi sosyo-politik kavramlar etrafında 
şekillenir.

Çalışmaları; Türkiye başta olmak üzere İngiltere, New york, Baja 
California, Kolombiya, Malta, Macaristan, Brezilya, Polonya, Fransa, 
Almanya, İspanya, Finlandiya, Çin, Ekvador, Yunanistan ve İtalya da 
uluslararası birçok sergi, festival ve Bienalde sergilendi.

2018’de Düsseldorf ’da By Warsteiner Blooom ödülüne Türkiye’den aday 
gösterildi. 2019’da ise İtalya’da “Venice Lands Art Prize” eleştirmenler 
ödülü aldı.



Deep, Derin, 2020
Mekân odaklı ses kurulumu, 
değişken boyutlar

Chaos, Kaos, 2020
Polyester döküm, 

200 x 200 cm



Aura, 2018
Neon yerleştirme,
120 x 180 cm

Aura, 2018
Neon yerleştirme,

120 x 180 cm



Patch, Yama, 2020
Arazi sanatı projesi, 
iki toprak parçasının büyük ölçekli bir iğne ile birbirine dikilmesi

Patch, Yama, 2020
Arazi sanatı projesi, 

iki toprak parçasının büyük ölçekli bir iğne ile birbirine dikilmesi



Patch, Yama, 2020
Arazi sanatı projesi, 
iki toprak parçasının büyük ölçekli bir iğne ile birbirine dikilmesi

Patch, Yama, 2020
Arazi sanatı projesi, 

iki toprak parçasının büyük ölçekli bir iğne ile birbirine dikilmesi



Voodoo Magic, Vudu Büyüsü, 2020
Mekân odaklı kurulum projesi, 
büyük çaplı iğnelerin mekâna yerleştirilmesi

Suspended,

Askıda Kalanlar, 2019
Video art, 

4’33’’



Recidivism, ‘’ yeniden suç işleme eğilimi’’, 2019
6 kanallı 3d Video yerleştirme, Loop

Recidivism, ‘’ yeniden suç işleme eğilimi’’, 2019
6 kanallı 3d Video yerleştirme, Loop



Alan İktidarcılığı, 2019
Kamusal alan yerleştirmesi, 
10 adet harekete duyarlı domates salçası kutusu

Powerism,

İktidarcılık, 2019
Video art, 3’00’’



Çağıl Harmandar



かんがえ中 / düşüncenin içinde, 2020
Dijital Animasyon, 
2’25’’
(6+1 Edisyon)
Çağıl Harmandar

Bir saniyede 15 kare dijital çizim içeren bu animasyonda düşüncelere 
dalıp gitmiş karakterlerin fikirleri, bitki ve mantarların şekilleriyle 
ifade ediliyor. İçinde söz bulunmayan kısa filmin müziklerini 
Amerika’nın Oregon eyaletinde yaşayan Ben Martens adlı ses sanatçısı 
üretti. İki buçuk dakikaya yakın kısa animasyon filminin ismi Japonca 
‘düşünce’ (考え: kangae) ve ‘iç’ (中:çuu) karakterlerinin yanyana 
gelmesinden oluşan ve ‘daha düşünüyorum / karar veremiyorum’ 
anlamına gelen 考え中 (kangaeçuu) kelimesinden geliyor. Sıkışıp 
kalmışlık veya kaybolmuşluk hissi, yeni bir yere veya olduğun yeni 
kişiye alışma sürecinin getirdiği merak ve endişe karışımı insanlık hali, 
güldürmeyen ama gülümseten bir mizahi çizgiyle aktarılıyor. Deneysel 
bir anlatı yaratmayı amaçlayan, ardarda konulmuş beş ayrı animasyon 
döngüsü (loop’ları) ile insanın kendiyle dürüst bir diyalog kurup 
kuramayacağı sorgulanıyor. <Kangaeçuu> / düşüncenin içinde 2020 
Şubat ayında Japonya’da üretildi.

Çağıl Harmandar, (1992, İstanbul) çizim ve animasyon işleri üreten 
bir sanatçıdır. 2012-2013 yılında kısa bir süreliğine Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Resim bölümünde okuduktan sonra, 
2016 yılında disiplinler-arası eğitim veren School of the Museum of 
Fine Arts at Tufts Üniversitesi’nden Studio Art Diplomasıyla mezun 
oldu. 

Eğitimi sırasında bağımsız animasyonu ana mecrası olarak belirleyerek, 
gündelik yaşamı bedensel hisler üzerinden ele alan kısa filmler ve 
animasyon kesitleri üretmeye başladı. 

Slow Lick/ Heavy Cloud (2017, Essex Art Center, MA), Touch the 
Pit (2018, Northern Essex Community College, MA) ve Bağ Bağcık 
(2018, Poşe, İstanbul) başlıklarında solo sergileri oldu; Dear My 
Little Prince (2018, Kore Çağdaş Sanat Müzesi, Seul, Güney Kore), 
Mamut Sanat Fuarı (2018, İstanbul), Toprak ve Lif (2018, Galeri Apel, 
İstanbul) gibi grup sergilerinde ve New Orleans Film Festival (2017, 
New Orleans, LA), British Film Institute Future Film Festival (2017, 
Londra), Exground Film Festival (2017, Wiesbaden, Almanya) gibi 
uluslarası film festivallerinin seçkilerinde yer aldı.  

2019 yılında MEXT araştırma bursuyla Tokyo Güzel Sanatlar 
Üniversitesi’nde Japon bağımsız animasyonu üzerine araştırma yapmak 
için Japonya’ya taşındı. 

Çağıl Harmandar Yokohama ve İstanbul’da yaşıyor.



かんがえ中 / düşüncenin içinde, 2020
Dijital Animasyon, 
2’25’’
(6+1 Edisyon)

かんがえ中 / düşüncenin içinde, 2020
Dijital Animasyon, 

2’25’’
(6+1 Edisyon)



かんがえ中 / düşüncenin içinde, 2020
Dijital Animasyon, 
2’25’’
(6+1 Edisyon)

かんがえ中 / düşüncenin içinde, 2020
Dijital Animasyon, 

2’25’’
(6+1 Edisyon)



Grey Studio / Gri Stüdyo, 2018
Animasyon,
1’26’’
(4+1 Edisyon)

Grey Studio / Gri Stüdyo, 2018
Animasyon,

1’26’’
(4+1 Edisyon)



Stretch / Bir Sabah, 2016
Animasyon,
2’16’’
(1+1 Edisyon)

Stretch / Bir Sabah, 2016
Animasyon,

2’16’’
(1+1 Edisyon)



Stretch / Bir Sabah, 2016
Animasyon,
2’16’’
(1+1 Edisyon)

Stretch / Bir Sabah, 2016
Animasyon,

2’16’’
(1+1 Edisyon)



Stretch / Bir Sabah, 2016
Animasyon,
2’16’’
(1+1 Edisyon)

Tickle / Gıdık, 2016
Animasyon,

1’33’’
(4+1 Edisyon)



Tickle / Gıdık, 2016
Animasyon,
1’33’’
(4+1 Edisyon)

In the Forest / Ormanda, 2017
Dijital Animasyon,

0’43’’
(4+1 Edisyon)



Mehmet Ay



Turvanda, 2020
fotoğraf
70 x 100 cm
(3+1 Edisyon)
Mehmet Ay

Bu projeyle; 1915’te müslümanlaştırılmış büyük babaannem 
Turvanda’nın hayatından yola çıkarak Anadolu Ermenilerine 
odaklanıyorum. Küçüklüğümden beri aile büyüklerimin Turvanda’yla 
ilgili aktardığı anılar sayesinde hiç görmediğim bir kadının hikayesinin 
parçası haline geldim. Turvanda’nın hayatına dair anlatılanlar beni 
kimliksel bir arayışa ve sorgulamaya itti. Uzun zamandır Kürt 
kimliğimden dolayı hissettiğim “öteki” olma hissi, Ermeni kimliğimi 
keşfettikçe daha da derinleşti. Bu süreçte Ermeni meselesiyle ilgili 
konuşmanın ve tartışmanın en büyük toplumsal tabulardan biri 
olduğunu farkettim. Kendi adıyla, diliyle ve inancıyla yaşama hakkı 
elinden alınan,  geçmişinden neredeyse hiç bahsetmeden travmatik bir 
hayata sıkışan Turvanda’nın yaşadığı yerlerin, tehcir sürecinde geçtiği 
yolların, müslümanlaştırıldıktan sonraki süreçlerin peşine düşmek hem 
Turvanda’yı anlamamı hem de Anadolu Ermenilerine dair belleğimi 
tazelememi sağladı. 

Turvanda’ya ait elimde bir fotoğrafın dahi olmaması çekimlerimi 
insansız, coğrafyanın baskın hissedildiği bir dile itti. Tehcir duygusunu 
yansıtmak için uzun pozlanmış gece çekimleri yaptım. Mekan olarak 
tehcir rotalarını, Anadolu Ermenilerinin yaşam alanlarını ve onlardan 
kalan mimari yapıları kullandım. Her bir fotoğrafın, Anadolu’nun 
kayıp Ermeni tarihini ortaya koyan birer hafıza mekanı temsiline 
dönüşmesini sağladım. Bu çalışmayla, kendi kimliksel yolculuğumda 
önemli bir aşama katedip Ermeni kimliğimi açıklama şansı buluyorum. 
İzleyiciyi de çekim süresince yaşadığım deneyimlerime ortak ederek 
Ermeni meselesini konuşmaya, sorgulamaya ve hafızamızdaki kayıp 
parçaları yeniden hatırlamaya çağırıyorum.

Mehmet Ay, (1987, Diyarbakır) ilk ve orta öğrenimini Bursa’da 
tamamladı. 2012-2013 yıllarında Ankara’da film yapımı üzerine çeşitli 
atölye ve kurslara katıldı. 2020 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Fotoğraf Bölümü’nden lisans derecesiyle mezun oldu. 

Daha çok “Kimlik”, “Cinsiyet”, “Kültür” gibi kavramları ele alan 
sanatçı, işlerinde ağırlıklı olarak fotoğraf ve video kullanmaktadır. Ay, 
İstanbul’da yaşamakta ve çalışmalarını sürdürmektedir.
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Turvanda, 2020
fotoğraf

50 x 70 cm
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fotoğraf
50 x 70 cm
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Turvanda, 2020
fotoğraf

50 x 70 cm
(3+1 Edisyon)



Harikalar Diyarı, 2018
fotoğraf
20 x 30 cm
(3+1 Edisyon)

Harikalar Diyarı, 2018
fotoğraf

20 x 30 cm 
(3+1 Edisyon)



Harikalar Diyarı, 2018
fotoğraf
20 x 30 cm
(3+1 Edisyon)

Harikalar Diyarı, 2018
fotoğraf

20 x 30 cm
(3+1 Edisyon)



Hasankeyf, 2019
Video / 1. Monitör
4’58’’
(6+1 Edisyon)

Hasankeyf, 2019
Video / 2. Monitör

2’48’’
(6+1 Edisyon)
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İpek Duben: Büyük babaanneniz Turvanda’nın “yaşadığı yerlerin, 
tehcir sürecinde geçtiği yolların, müslümanlaştırıldıktan sonraki 
süreçlerin peşine düşmek hem Turvanda’yı anlamamı hem de 
Anadolu Ermenileri’ne dair belleğimi tazelememi sağladı” 
diyorsunuz. 

Turvanda gibi müslümanlaştırılmış Ermenileri aradınız mı? Onların 
hayat hikayelerini aile yakınlarından duymayı düşündünüz mü? 
Projeniz için bu araştırmanın yararlı olacağını düşünür müsünüz?

Mehmet Ay: Çevre köylerde büyük babaannem Turvanda’yla 
aynı zamanlarda müslümanlaştırılan başka Ermeni kadınların 
olduğunu duymuştum. Proje sürecinde bazı kadınların çocuklarına 
ve torunlarına ulaştım ve bana kendi öykülerini anlattılar. 
Fotoğraf çekerken tesadüfen karşılaştığım kişilerden de konuyla 
ilgili kendi ailelerinden duyduklarını ve hiç görmedikleri Ermeni 
komşu hikayelerini dinledim. Araştırmaya devam ediyorum ve bu 
araştırmaların projem ve sanat pratiğim için çok faydalı olacağını 
düşünüyorum.

İD: “Turvanda”nın “müslümanlaştırıldıktan sonra (yaşadığı) 
süreçleri” bu işinizde nasıl ifade ediyorsunuz? Bunu açar mısınız? 

MA: Fotoğraflarımda gördüğünüz yapıların kaderi, Turvanda ve 
diğer kadınların kaderiyle benzeşiyor. İnsan, coğrafya ya da bina 
farketmeksizin bir kimliğin yokedilişine tanıklık ettik, ediyoruz. 
Coğrafyada hissedilen ıssızlık ve terkedilmişlik, yapılarda hissedilen 
yıkım ve bakımsızlık, Turvanda’nın müslümanlaştırıldıktan sonra 
ismini, dilini, inancını geride bırakması birbirine paralel gelişen 
olaylar silsilesi. Ayrıca tüm bu hikayeyle yüzleştiğim ve Turvanda’ya 
fiziksel olarak en yakın olabildiğim mekan da serinin son fotoğrafı 
olan mezarlık alanıdır. Müslümanlaştırıldıktan sonra yaşananları en 
net biçimde, daha kişisel bir bilgiyi vermeye gerek duymadan ölüm 
metaforu üzerinden yansıtıyorum.

Diyaloglar 

İpek Duben ile Mehmet Ay

İD: İşinizde “tehcir rotalarını, Anadolu Ermenilerinin yaşam alanlarını ve onlardan kalan 
mimari yapıları” kullanarak “ hafıza mekanı temsiline dönüşmesini sağladım” diyorsunuz…

Fotoğrafın belgesel niteliğini sanata dönüştürmenin birçok yolları var. Siz bu projenizde 
doğal ışık yerine teknik kontroller ve olanaklar dahilinde yapay ışık kullanarak belirtmek 
“hatırlatmak” istediğiniz yolları ve mimari kalıntıları sert bir şekilde aydınlatıyor, 
vurguluyorsunuz. Kullandığınız manzara ‘sürreal’/ gerçek ötesi bir yangın metaforu olma 
niteliği kazanıyor, ışığın ısrarlı sertliği bende bir ‘iç yanması’ ve ürküntü hissi yarattı. Bu 
anlamda belgesel olan fotoğrafınız sanata dönüşerek sizin duygularınızı bana iletti diye 
düşünüyorum. İletmek istediğiniz böyle bir duygu mu? Açar mısınız?

MA: Çeşitli denemelerden sonra fotoğraflarımın diline en uygun koşulları gece vakitlerinin 
sunduğunu tespit ettim. Doğanın izin verdiği ölçüde doğru zamanları gözeterek hem yapay 
hem de ay, yıldız gibi doğal ışık kaynaklarından kontrollü şekilde faydalandım. Vakit seçimi, 
ışığın kullanımı ve yeteri kadar teknikle belgesel fotoğraf dilim sanat fotoğrafıyla harmanlandı. 
Fotoğraflara bakanların bana, gerçek mi kurgusal mı ya da dijital müdahale var mı yok mu 
gibi sorular yöneltmesinin sebebinin de bu etkenlere bağlı olduğunu düşünüyorum. Yangın 
metaforunun sizde yarattığı ürküntü ve iç yanması benzer şekilde bende keder ve yas tutma hali 
olarak belirdi. Sert ışık, fotoğrafın merkezinde Ermenileri temsil ederken merkez dışında kalan 
alanlar ise günümüze dair çeşitli coğrafi ve dini imgelere işaret ediyor.

İD: Dijital müdahalelerle fotoğrafta kullandığınız mekanı bir dehşet manzarasına çevirmeyi 
düşündünüz mü? Bu konuda başka çalışmalarınız var mı? 

MA: Fotoğraflarıma ekleme-çıkarma yapmak ya da gördüğüm manzarayı radikal biçimde 
değiştirecek dijital müdahalelerde bulunmak istemedim. Konuyla ilgili kısıtlı olanaklarla 
Turvanda’yla aynı anda başladığım, tanıkların konuştuğu bir belgesel film üzerinde çalışıyorum. 

İD: Tehcirin yarattığı travma bireysel yaşantıları ve anıları kazıyarak çeşitli biçimlerde sanata 
dönüştürülebilir. ? Bu projeyi genişleterek insan sesini gerçek ve metafor olarak eserlerinize 
katmayı düşündünüz mü?  

MA: Bu projeye başlamaya iki yıl önce bir köy odasında, üvey annesi Turvanda’yı anlatan büyük 
amcamın sesini kaydederken karar verdim. Sesi çeşitli yöntemlerle fotoğrafla birlikte kullanmak 
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yerine konunun en önemli parçası olan tanıkları içeren belgesel filme yöneldim. Son 10-20 
yılda benim de konuyla ilgili olgunlaşmadığım dönemlerde çoğu tanık birer birer hayatlarını 
kaybettiler. Kalan son tanıkları ulaşabildiğim ölçüde belgesel film projeme dahil etmeye 
çalışıyorum.

İD: ‘’Turvanda’’nın izleyicide “hafızadaki kayıp parçaları” hatırlatmak için yeterli olduğunu 
düşünüyor musunuz?     

MA: Turvanda, tüm öykünün ufak bir parçası. Yapılacak hiçbir sanat çalışması hafızamızdaki 
kayıp parçaların tamamını hatırlamamıza yetmeyecektir. 105 yıl çok uzun bir süre. Son tanıklar 
da birbir eksiliyor. Benim gibi kendi ailesinden ve çevresinden duyduğu anıları aktarmaya 
çalışan ya da bu anıları kullanarak sanata dönüştürmeye cesaret eden insanlara kulak verilmeli. 
Bu konuları çalışan kişilerin kendini güvende hissettiği bir ortam sunulmalı. Sanatçıların 
tabulaşmış, kabuk bağlamış bu tarz meselelerde üstün bir rolü olduğuna inanıyorum. Toplumsal 
olarak yaşadığımız travmanın hiçbir zaman geçmeyeceğini, cesaret edip konuştuğumuz ve 
ürettiğimiz ölçüde bu travmanın hafifleyebileceğini düşünüyorum. Böylece kayıp parçaları bulup 
olabildiğince birleştirebiliriz.

İD: Kimliğini saklayarak bir ömür geçiren insanların sosyo-psikolojik portrelerini yaşadıkları 
coğrafya ve binalarla sınırlı bir alanda keşfedebilir miyiz?  Bu konuyu açar mısınız?

MA: Anadolu Ermenilerinin sosyopsikolojik portrelerini çıkarmak için coğrafyaya ve yapılara 
bakmak önemli bir adım ama yeterli değil. Anadolu’nun büyük kısmında yeri ve ismi değiştirilen 
bina kalıntılarının olduğu yerleşim yerleri sıklıkla karşımıza çıkıyor. Çekim yaptığım bir çok 
bölgede hala Ermenilerden kalan bağ bahçe izleri duruyordu. Anadolu’da insanlar büyüklerinden 
duyduklarını yer-mekan göstererek sınırlı da olsa aktarabiliyorlar. Üzülerek söylüyorum ki 
bunların bir çoğu definecilik faaliyetlerine de ilham kaynağı oluyor. Kalan son izler de böyle 
siliniyor.  Bu tarz faaliyetlerde hem gidenlerin hem de kalanların sosyopsikolojik portrelerini 
çıkarmamıza yardımcı olabilir. Bu anlamda coğrafya ve binalar kimliğini saklayan insanları 
okumak için önemden ziyade zorunluluğa dönüşüyor. Tam bir sosyopsikolojik çıkarım 
için sanatın yapabildikleri dışında, tanıkların ortaya çıkarılması ve çeşitli tarihsel-bilimsel 
araştırmaların desteklenmesi  gerekiyor.  

İD: “Turvanda’’da Kürt kimliğinizi temsil eden semboller var mı? Anlatır mısınız?  

MA: Fotoğrafları ağırlıklı olarak bugün Kürtlerin yaşadığı coğrafyada çektim. Dolayısıyla 
fotoğrafta yaşamı vurgulayan her imge bugün coğrafyada eski komşularını kaybetmiş halkları, 
dolayısıyla Kürt kimliğimi temsil ediyor.  Aydınlatmalar, yollar, gökyüzüne yansıyan şehir ışıkları 
bu sembollerden bazıları.

İD: Kürt ve Ermeni kökenli kimliklerinizin “öteki” kavramı dışında sentezini yaptığınızı 
düşünüyor musunuz? Bunu açar mısınız?

MA: Her iki kimliğime dair büyük eksiklikler hissediyorum. Yaşadığım şey biraz da 
kimliksizleştirilmeye maruz kalan yanlarımla olan problemlerim. Hayatımın çoğunu beni 
anlamayacak bir çevre içinde geçirdim. Bu anlamda hep bir sorgulama ve sessizlik halindeydim. 
Sanat bana her iki kimliğimle kendimi ifade edebilme ve derdimi estetik yollardan anlatabilme 
olanağı sağladı. Bugün çoğu kültürde soy babadan devam eder görüşü hakim. Ben sadece 
Turvanda’dan edindiğim Ermeni kimliğimle anaerkil geçmişimi de sahipleniyorum. Bu durum 
genel olarak çalıştığım ve araştırdığım konularda kadın figürünü merkeze koymamı da sağlıyor. 
Aynı zamanda Kürt ve Ermeni kimliğim henüz sınırlı temas etse de, birbirini anlamaya ve 
affetmeye çalışıyor diyebilirim.

İD: “Harikalar Diyarı” adlı işinizde bozkırın kuruluğu/yavanlığı ile “lüks yaşam” vadeden 
“beton ormanları” arasındaki benzerlik ötesinde aykırı görsel eleman ne olabilirdi?  Bunu açar 
mısınız? 

MA: Bu projede günümüz kent estetiğini, mimari anlayışını, doğa kent ilişkisini ele alarak 
bir Ankara portresi ortaya çıkarıyorum. Çalışmamda, sorunlarına kulak tıkanan toplu 
konutların bile  “modern ve güvenli” gibi vaatlerle satılmasının yarattığı ironi, tek başına kalmış 
ibadethanelerin bölge ihtiyacını aşan kapasitelerde kime hizmet ettiği, sivil yaşam alanlarında 
bile gözlemlediğimiz bayrak gibi devasa milli sembollerin işlevi gibi bir çok aykırı elemanı 
irdeliyorum.
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Ayşe Umur: İşlerinizdeki tekniği kullanmaya nasıl karar verdiniz? 
Sizin için önemi nedir?

Fatma Çakmak: Eğitimim sırasında video çalışmalar dikkatimi 
çekiyordu. Kayda alınmış sergi görüntüleri ile gerçek bir sergi 
gezme deneyiminin ne ölçüde örtüştüğünden yola çıkarak videolar 
hazırlıyordum. Sonra “gerçek ve yapay” olan bu iki farklı durumu 
fotoğraflar üzerinde de düşünmeye başladım.  Sanatsal değeri 
olmayan, çoğaltılmış görsellerle dolu dergilerden kestiğim kareleri, 
yeniden kurgulayarak; onlarla hakiki ve biricik anlamlar barındıran 
bir iş oluşturabilir miyim? diye merak ettim. Bu düşünce kırıntısı 
beni bugüne kadar getirdi. Fotoğraf üzerindeki ilk denemelerim 2014 
yılında başladı fakat müdahale ile yeni bir şey üretirken, oluşturduğum 
kompozisyonları müdahale olmaksızın geleneksel resim anlayışıyla 
yapmam yönünde “tavsiyeler” aldım. Heves kırıcı bu tepkiler nedeniyle 
çalışmalarımı uzunca bir süre kimseyle paylaşmadım.

Bir süre sonra, daha önce fotoğrafa müdahale eden sanatçıların 
kimler olduğunu, eserlerini, bunu neden yaptıklarını, nasıl teknikler 
kullandıklarını araştırmaya başladım. Tarihteki ilk müdahaleler olarak 
Yüksek Sanat (High Art) ve Resimsellik (Pictorialism) akımlarındaki 
Oscar Rejlander, Henry Peach Robinson, Anne Brigman, Edward 
Steichen, Gertrude Kasebier ve Alfred Stieglitz gibi isimler ve 
çalışmalarıyla karşılaştım. Fotoğrafı, gerçeğin temsiliyetine dair 
kısıtlayıcı yükünden kurtararak, estetik kaygılar içeren bir sanat dalına 
dönüştürmeye çalışan bu isimlerin; “daguerreotype, çoklu baskı, kolaj, 
soft focus ve kazıma” gibi yöntemleri deneysel bir şekilde geliştirerek 
hem fotoğrafın teknik anlamda ilerlemesine ön ayak olduklarını 
hem de görsel açıdan sanatsal estetiğin önemini vurgulayan işler 
ürettiklerini gördüm. Ardından Avangard dönem sanatçılarının, 
fotoğrafı bir sanat formu olarak hiçbir sınırlamaya maruz bırakmadan 
kullandıkları çalışmaları araştırdım. Bu noktada benim için tekniğin 
önemi arttı ve benden önceki sanatçıların deneyimleri ve edindiğim 
bilgiler doğrultusunda tekniğimi ilerletmeye karar verdim.

Ayşe Umur ile Fatma Çakmak

Diyaloglar 

İD: “Hasankeyf ” adlı işinizde amacınız “bölgede yaşayan çocukların anlattıkları bilgilerle 
yerinde tanıklık, tekrar tekrar anlatılan bu tarihsel bilgilerle izleyiciyi, yapımı devam eden baraj 
görüntüleriyle birlikte var olmak ve yok olmak arasındaki geçiş sürecine dahil etmek”.

Bu çalışmada ne gibi görsel elemanlar seyirciyi ruhsal anlamda var olmak ve yok olmakla karşı 
karşıya kalan yaşam öyküsünü anlamasına, empati duymasına yardımcı oluyor? Açar mısınız?  

MA: Çalışmamda iki farklı ekran bulunuyor. Birinci ekranda, Hasankeyf ’in kısa tarihini anlatan 
çocukları ve Hasankeyf ’te günlük hayatın nasıl aktığını izliyoruz. İkinci ekranda baraj yapım 
çalışmalarını gösteriyorum. İki ekranı birbirine 90 derece duracak şekilde konumlandırdığım 
bir sergileme biçimi sunuyorum. İzleyicinin hem yaşama hem de yıkıma aynı anda, bir köşe 
dönüşünde tanıklık etmesini istiyorum. Videoda baraj yapılırken günlük yaşamlarını sürdürmeye 
çalışan ve Hasankeyf ’in son anlarını görmeye gelen insan gruplarını da görüyoruz. İnsanların 
orada baraj yokmuş gibi davranması, hatıra fotoğraflarını baraj şantiyesi önünde çektirmesi de 
beni sorgulamaya itti. İzleyiciye de benzer duyguların geçeceğini düşünüyorum.
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AU: Çalışmalarınızda fotoğraftan işe dönüşen bir görselin bağlam olarak neyi temsil ettiğini 
biraz açar mısınız?

FÇ: Çalışmalarımda fotoğraf, kendi anlatım dilimi yansıtmak üzere kullandığım temel 
malzemelerden birisi. Özellikle internet üzerinden konuya uygun olarak oluşturduğum seçkiler, 
teknolojinin bir getirisi olarak yeniden görüntülenebilirliğin sınırsızlığıyla “biricik” formundan 
tamamen uzaklaşmış durumda. Bu görseller ilk kez basılıyor olsa bile orijinal zaman ve mekanları 
içerisinde olmadıkları için aidiyet referanslarını yitiriyorlar. Sonuçta dün çekilmiş bir fotoğrafı 
bugün kağıda basarak, onu zaman ve uzamından kopartmış oluyoruz. Bu da en basit haliyle işin 
hakikiliğinin yanlış değerlendirilmesine sebep olmakta. 

Diğer yandan elle müdahale edilerek yapılmış bir çalışmada ise hakikilik kendi yapısında 
mevcuttur. Fotoğraftan sanatsal formlara dönüşen çalışmalarımın her biri hakiki, edisyonsuz, 
biricik olma halini müdahale ile tekrar kazanmış oluyor.  

Fotoğraf varoluşu bakımından yalan söylemez ve görüntü çekildiği zaman içerisinde orada 
olan biteni yansıtan bir belge niteliği taşır. Çalışmalarımda kullandığım görseller, her ne kadar 
gerçekte yaşanmış ve kayıt altına alınmış anlara ait olsalar da; üzerine ekleyip çıkarttıklarım-
la zamansız-mekansız bir hale kavuşarak, gerçekle tam anlamıyla örtüşmezler. Yine de geçmişe 
sınırlı bir göndermede bulunurlar ve o zamanı tekrar hatırlatırlar.

AU: Yapıtlarınızda işlediğiniz belli başlı konular nelerdir?

FÇ: İlk ürettiğim “Fotoğraftaki Kadın İzleri” adlı çalışmam, kadın kimliği ve tarihsel evrimi 
üzerine “kadın olma hallerini” derlediğim bir seriydi. Yarışmada yer alan “Askerlik Hatırası” 
serisini ise anti-militarizmi merkeze aldığım bağlamlar üzerinden kurguladım. Bu işlerde savaş 
ortamındaki askerlerin, şiddet içermeyen insani hallerini irdeledim. Bugünlerde ise sınır kavramı 
son derece ilgimi çekiyor. Sınırların içerisinde-dışarısında olma, direnme-kaçma alanları ve 
savaş-çatışma durumları gibi konularda araştırma yapıyorum. Aslında tüm tarih boyunca değişik 
yer ve zamanlarda benzer şekillerde ortaya çıkan bu olgular, genel yapılar olarak ilgimi çekiyor. 
Tüm bu serileri, ilk aşamada tarihsel bir tarama sonucu bulduğum geçmiş ve güncel zamanlı 
fotoğrafları kendime referans alarak, ikici aşama olan üretimime taşıyorum. 

AU: Fotoğraf seçimlerinizi nasıl yapıyorsunuz? 

FÇ: Belirli bir seri üzerinde çalışmaya başlamadan önce bolca okuma yapıyorum. İzleyiciye 
sunacağım çalışmanın hakkında olabildiğince çok şey bilmek ve ortaya çıkacak olan görselin tam 
olarak neyi yansıtacağını belirlemem gerek.  Ardından konu bağlamındaki görselleri taramaya 
girişiyorum. Yani sonuç olarak tesadüfen karşılaştığım görselleri değil, araştırma sonunda konuya 
uygun olarak seçtiğim görselleri kullanıyorum.

Fotoğrafın ve resmin estetik kaygıları birbirinden oldukça farklı; bu nedenle müdahale ettiğimde 
neye benzeyeceğini önceden kestirmem gerek. Bazen teknik sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. 
Örneğin seri içerisinde çok iyi durabilecek bir fotoğraf karanlık alanlarının fazla olması ya da 
çözünürlüğünün düşük olması nedeniyle müdahaleye yeterince izin vermiyor. Seçtiğim fotoğraflar 
arasında ikinci elemeyi de çıktılar aldıktan sonra yapıyorum. Buradaysa kağıdın gramajının ve 
makinenin renk pigmentlerinin fotoğrafı ne derece tekniğime uygun kıldığına bakıyorum.  

AU: Bir yazıda “Anonim” fotoğraflarla çalıştığınızı okudum. Neden Anonim? Yakın dönem 
fotoğrafları ile çalışmayı düşünüyor musunuz?

FÇ: Seçkiyi toplarken özellikle anonim olmalarına dikkat etmiyorum. Aralarında ünlü 
sanatçıların kadrajlarının yer aldığı çalışmalarım da var. Fakat belirlediğim konular gereği, 
çoğunlukla tarihsel boyutta bir tarama yaptığım için anonim görsellerle karşılaşıyorum. Bunların 
fotoğrafçıları belli olmasa bile, yer ve zaman bilgisi nedeniyle belge niteliği taşımalarından 
kaynaklı okumalar yapmak mümkün. Böylece izleyicinin belleğindeki geçmişe dair göndermeler 
yapılabiliyor. 

Serilerim arasında yakın tarihli fotoğraflar da mevcut. Örneğin “Askerlik Hatırası” serisinde yer 
verdiğim güncel fotoğraflara sosyal medya üzerinden, herkesin erişimine açık sayfa veya profil 
paylaşımlarından eriştim. Onlara ulaşmam için doğru kullanıcıları bulmam ve onlar hakkında 
ciddi veri taraması yapmam gerekiyor. Diğer serilerimde de buna benzer konu veya kavrama 
uygun taramalar yapıyorum. Böylece çoğunluğu geçmişe dayalı dünden bugününe büyük 
albümler oluşturabiliyorum. 
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Başak Şenova: Animasyon farklı alanlarda kullanıldığı gibi kendi içinde de 
uzmanlaşabileceğiniz birçok alana sahip. Çalışmalarınızı özellikle çağdaş 
sanat bağlamında nasıl tanımlıyorsunuz?

Çağıl Harmandar: Aslında şu an ben de çalışmalarımı çağdaş sanat 
bağlamında sorguladığım bir dönemdeyim. İşlerimin animasyon kısa 
film dünyasıyla, çağdaş sanat dünyasının kesiştiği bir yerde olduğumu 
düşünüyorum. Ama bu iki dünyaya da hem ait hissettiğim hem de ait 
hissedemediğim zamanlar oluyor.

BŞ: Belirgin ve özgün bir görsel dil oluşturmak zaman, çaba ve yetenek 
gerektiren bir süreç. Bu sürecin başından bu yana sizi etkileyen isimler ve 
akımlar neler oldu? 

ÇH: Son on yılda çizim tarzım kendi içinde evrildi. Ama üretim süreci 
benim için otomatik bir süreç olduğundan hiçbir zaman bilinçli bir görsel 
tarz arayışında olduğumu söyleyemem. Lisedeyken sanat eğitimi almaya 
karar verdiğim dönemde, batı sanat tarihinden dışavurumcular ve sürrealistler 
ilgimi çekiyordu. Ana akım sanat tarihinin dışında kalan “Outsider” ve “Brut 
Art” işlerinde de beni çeken bir şeyler vardı hep. Animasyona yönelmemde 
internetten takip ettiğim sanatçıların, filmlerin ve blogların etkisi büyük 
oldu. İlk kez üniversitede öğrenciyken büyük bir animasyon festivaline gidip 
filmlerin anlatı tarzlarından ve içerik özgürlüklerinden çok etkilendiğimi 
hatırlıyorum. Üniversite yıllarımda okul kütüphanesinde çok zaman geçirdim, 
beden imgesi üzerinden iş üreten Sarah Lucas, Tracey Emin, Pina Bausch gibi 
kadın sanatçıların işlerinde kendimi gördüğümü hissetmiştim. Üniversitenin 
son yıllarında şiir ve edebiyattan ilham almaya yöneldim. 

BŞ: Eğitim sürecinizden ve sizi çağdaş sanata doğru yönelten etkenlerden söz 
edebilir misiniz?

ÇH: Eğitim için Türkiye, Amerika ve Japonya’da farklı okulları deneyimleme 
fırsatım oldu. Eğitim geçmişime dönüp bakarsam bu okullarda geçirdiğim 

Başak Şenova ile Çağıl Harmandar
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AU: Ferhat Özgür çalışmalarınızı yorumlarken “görsel arkeoloji” deyimini kullanıyor. Bu 
kavram işleriniz için ne ifade ediyor?

FÇ: Çalışmalarım daha önce de bahsettiğim gibi seçtiğim konuya uygun biçimde: yer, zaman 
veya başka kısıtlamalar ve ayrımlar gözetmeden yaptığım araştırmaların sonucunda şekilleniyor. 
Akademik veya edebi metinleri,  belgeselleri, filmleri, haber akışlarını izleyerek veya sahada 
takipler yaparak ortaya çıkarttığım izlenimlerimi, temsil edecek görselleri aramaya başlıyorum. 
Bir fotoğrafın paylaşıldığı bir siteden, başka bir veriye ulaşıp, oradan başka bir anının temellerine 
varıyorum ve onların zamanla neye evrildiğini araştırıyorum. Bu kolay kolay tüketilemeyecek 
özgür bir olasılıklar evreni demek. 

Ferhat Özgür’ün isabetli bu yorumu, adım adım derinleşerek ilerlediğim konu belirleme, 
araştırma, fotoğraf tarama gibi ön aşamaları ve sonrasında imgeye müdahale ile kurgu 
oluşturmayı tam anlamıyla karşılıyor.  Çalıştığım imgelerdeki görünümleri; ekleme-çıkartma, 
odak noktasını ya da perspektifini değiştirme, bakış açısını yeniden şekillendirme gibi tekniklerle 
adeta kazarak “görsel arkeoloji” ile yeniden şekillendiriyorum.

AU: Yüksek Lisansı yeni tamamladınız. Bundan sonra sanat kariyeriniz için nasıl bir hedefiniz 
var?

FÇ: Şu an çalışmalarımı bağımsız olarak sürdürüyorum. Eğitimim yeni bittiği için araştırma ve 
çalışmalara daha fazla konsantre olabiliyorum. Gelecek dönemde yurtiçi-yurtdışı farklı proje ve 
rezidans programlarıyla deneyimimi arttırmayı hedefliyorum. 

Fakat pandemi yaşadığımız bu günlerde, kültür sanat alanının derinden etkilenmesi dışında her 
şey son derece belirsiz. Bu nedenle gelecek dönemin eskiye kıyasla daha zor olacağı kesin. Bu 
ortamda üretmeye devam etmeyi tek çıkış yolu olarak görüyorum.
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zaman içinde sanat ve kendim hakkında öğrenmeyi umduğum şeyleri değil, karşılaşmayı 
beklemediğim şeyleri öğrendiğimi söyleyebilirim. Liseyi bitirir bitirmez, kendimi Boston’da sanata 
çok çağdaş yaklaşımı olan bir okulda buldum. Orada sanata bakış açım tamamen değişti. Şu anda 
sahip olduğum, sanatı anlayış şeklimin okuldaki Amy Kravitz, Charles Goss, Hilary Binda gibi 
birkaç mentor sayesinde oturduğunu söyleyebilirim. Geçen sene yüksek lisans için okula geri 
dönmeye karar verdim ve lisans eğitimimden farklı bir biçimde kendimi geliştirmek istediğimi 
düşündüm. Daha iyi bir zanaatkar olma emeliyle yüksek eğitimime Japonya’da devam etmek için 
MEXT Araştırma Bursuna başvurup Japonya’ya taşındım. 

BŞ: Çalışma metodunuzu anlatabilir misiniz? Nasıl bir ortamda çalışıyorsunuz?

ÇH: Ben olabildiğince düşük bütçeli malzeme ve ekipmanla çalışıyorum. Birkaç yıl önce bu 
minik kısıtlamanın benim yaratıcı tarafımı beslediğini fark ettim. Çalışmak için kalem, kağıt veya 
tabletten başka birşeye ihtiyacım yok. Ama stüdyo gibi yaşam alanı dışında bir yere gidip fiziksel 
olarak orada bulunmak üretkenliğimi pozitif olarak etkiliyor. Pandemi dolayısıyla eve kapandığımız 
şu günlerde, stüdyoda çalışmanın değerini daha iyi anlıyorum.

BŞ: Bir projeye başlamadan önce nasıl bir araştırma ve hazırlık yapıyorsunuz?

ÇH: İlk olarak çizmeye karar verdiğim animasyon fikirlerini defterlerimden seçip işe koyuluyorum. 
Bu animasyon sahnelerini bitirmek için kendime birkaç gün veya hafta tanıdığım oluyor. Sonra 
süreç içinde bu animasyon sahneleriyle gideceğini düşündüğüm başka kareler üretiyorum. Bir 
dakikalık animasyon için yüzlerce kare üretmem gerekiyor, bundan dolayı bir dakikalık bir 
animasyonu bitirmek en az iki ayımı alıyor. İşin son haline gelmesi hep en başta belirlediğim 
son teslim tarihine bir veya iki hafta kala oluyor. Genelde son hafta birkaç gece uyumayıp işin 
final haline karar veriyorum. Ses için yardım alıyorsam montajı yaptıktan sonra, sesini kendim 
yapıyorsam montajı yaparken o kısmını düşünmem gerekiyor. Yarattığım işi en çok proje olarak 
gördüğüm an, bitmiş işle başvurulara başlama anı arasındaki süre. Bir taslak başvuru dosyası 
hazırlayıp elimden geldiğince yurtdışında ve yurtiçindeki açık çağrılara başvurarak işe hakettiği 
görünürlüğü kazandırmaya çalışıyorum. 

BŞ: Animasyonlarınızda ses önemli bir rol oynuyor; görüntü ve ses arasındaki denge belirgin bir 
özellik olarak ortaya çıkıyor. Sesi kullanma yaklaşımınızı anlatabilir misiniz?

ÇH: Sesi ya kendim yapıyorum ya da ses sanatçısı arkadaşlarımla çalışıyorum. Ses filmin çok 
önemli bir ögesi, en küçük değişiklik filmin dokusunu tamamen değiştirebiliyor. Sesi de renk veya 

görsel diğer ögeler gibi bir doku olarak görüyorum. Sadece işi izleyende yarattığı hissiyata çeşitlilik 
katan bir öge değil, aynı zamanda işte boyutsal olarak derinliği yaratan bir parça. Sesi görüntüyle 
eşleştirirken seçeneklerimi açık tutup, görselden gerçek hayatta beklenmeyecek sesleri kullanmayı 
tercih ediyorum.  Film üretirken, görselde de seste de mutlu tesadüflere yer veriyorum. Üretim 
sürecinde ilk hedefim kendimi şaşırtmak. Sonra ise seyirciyi sadece şaşırtmakla kalmayarak, ses 
sayesinde ele aldığım konuların ciddiyetini hafifletmek. Bu yüzden sesi kullanma yaklaşımımın 
görsel dilimi koruyacak biçimde deneysel olduğunu söyleyebilirim.

BŞ: Animasyon teknolojisini nasıl takip ediyorsunuz? Yeni teknolojik gelişmeler çalışmalarınızı 
ne ölçüde etkiliyor?

ÇH: Animasyon teknolojisinin teknik kısımlarından çok teknolojiyle değişen estetik daha çok 
ilgimi çekiyor. Biraz muhafazakar biçimde, çizim animasyondan ayrılmak hiç istemiyorum. Ama 
teknolojinin getirdiği yeni estetik biçimleri eski metodlarla, yani çizerek yeniden üretmekten 
kaçınmıyorum. 

BŞ: Solo çalışmalarınız dışında, işbirliği ile yapılanan çalışmalarınız var mı? İşbirliği yapmak 
üzerine genel olarak ne düşünüyorsunuz?

ÇH: Ortak çalışma fikri beni genel olarak heyecanlandırıyor. Başkasıyla çalışırken işin içine 
öngöremediğimiz aktif bir faktör girmiş gibi oluyor. Eğer tıkanmış hissedersem veya kendimi 
tekrar etmek istemiyorsam sanatçı arkadaşlarıma ortak iş üretmek için haber veririm. Genelde 
animasyonun sesleri için ses sanatçısı arkadaşlarımdan yardım istiyorum. Tarzlarını ve kişiliklerini 
bildiğim sanatçılarla çalışırsam, yaptıkları sesin işin dokusunu nasıl ve ne kadar değiştireceğini az 
da olsa öngörebiliyorum. 

BŞ: Başka disiplinlerden de faydalanıyor musunuz?

ÇH: Okul süresince birçok farklı disiplini deneyip, iş üretme fırsatım oldu. Seramik, baskı, 
yağlıboya resim, film disiplinlerinden ders aldım. Her bir mecrada iş üretirken kendimin farklı 
bir yönünü keşfediyormuşum gibi hissediyorum. Animasyon, yapısı gereği çok zaman isteyen bir 
mecra olduğundan mezun olmaya yakın animasyona odaklanmaya karar verdim. Ama çizim ve 
animasyon dışında bazen soyut resimler ürettiğim oluyor. Şu aralar animasyon kullanarak oyun ve 
uygulama üretme fikirleri beni heyecanlandırıyor, kendimi bu yeni alanda da denemek istiyorum.
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Özalp Birol: Yapıtlarınızı incelediğimde, özellikle mekân, kamusal 
alan, kimlik ve göç konularına odaklandığınızı görüyorum. Bunun 
nedenini bizlerle paylaşır mısınız?

Hamza Kırbaş: Sanırım yaşadığım coğrafya ve maruz kaldıklarımız 
beni bu konulara yönlendirdi. Aslında kendi yaşantımdan yola çıkarak 
işler üretiyorum. Yaşadığım anı gözlemleyen biriyim, bu anlamda 
insan yaşamının ayrıntıları dikkatimi çekiyor. Bu ayrıntıları bir 
şekilde daha görünür kılmak istiyorum.

ÖB: Pandemi sürecinde dünyada ve ülkemizde yaşananlar yaratı ve 
üretim süreçlerinizi etkiliyor mu, bu süreçte ürettiğiniz yeni yapıtlar 
var mı?

HK: Herkesi ve her şeyi bir şekilde etkilediği gibi beni de düşünsel 
boyutta etkiledi. Fildişi kulemde yaşamaya devam ediyorum. Yaratı 
sürecimi olumsuz etkilemedi ama bu süreçten önce süregelen üretim 
sürecime kötü bir etkisi oldu. 

Yeni bir seri üzerine çalışıyorum ‘’Tanıklar’’ serisi diye, 3D 
kompozisyonlar ve 3D animasyon video yerleştirmelerinden oluşuyor. 
Uzun süredir hayatımızda olup bitenlere karşı sergilediğimiz tavrın 
tanıklığını işliyor.

ÖB: Kendi yaratı ve üretim pratiklerinizi dikkate aldığınızda, 
dijital çözümler ve üretim sizde yeterli tatmini sağlıyor mu? Bu 
süreçte uzaktan erişimin ve etkileşimin görsel sanatlar alanında bir 
hakimiyet sağlayacağını düşünüyor musunuz?

HK: Genel olarak dijital çalışıyorum, bu çalışmalarımın bazıları 
kamusal alan ya da mekân odaklı yerleştirme oldukları için çok 
katmanlı projeler olarak hazırlıyorum. Video, veri görselleştirme 
ve hareketli görüntülerde de dijitali mecra olarak kullanıyorum. 
Dijital çözümler, düşüncemi çok daha hızlı bir şekilde somutlaştırma 

Diyaloglar 
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konusunda beni tatmin ediyor. Uzaktan erişim ve etkileşim bu süreç içerisinde etkili olabilir fakat 
bu durumun görsel sanatlara hâkimiyet kurması tartışılır. Dijital çalışmama rağmen dijital bir 
ortamda sergiler yapmak ve eserleri izleyiciye bu yollar ile sunmak beni tatmin etmiyor. Sanat 
işlerini eser yapan etkenler eksik kalıyor gibi. 

ÖB: Sanatçı-galeri ilişkisi sizce nasıl olmalı? Sizce, pandemi sonrası bu ilişkinin paradigmaları 
değişecek mi?

HK: Sanatçı ve galeri ilişkisi sanatçının lehine olmalıdır ve benim için en önemli nokta ise 
sanatçı üretiminde özgür olmalıdır. Olmazsa eğer geleceğe kırık bir ayna tutmuş olacaktır. Şahsi 
görüşüm bağımsız çalışmak. 

Pandemi sürecinde sanatçılar galeri mekânında eserlerini sergileyemedikleri için özellikle sosyal 
medya ve dijital platformlarda daha çok iş paylaşımı yapmaya ve online sergiler açmaya başladı. 
Galeriler bu süreçten dolayı tedirgin oldular. Şu süre için paradigmalar değişiyor gibi görünüyor 
sadece, fakat ben bu durumu geçici bir dalga olarak görüyorum çünkü online ortamlar galeri 
ortamındaki etkileşim sürecini verememektedir.

ÖB: Yapıtlarınızda Althusser, Foucault ve Baudrillard gibi düşün insanlarının, 
toplumbilimcilerin bakışlarından, yaklaşımlarından etkilendiğinizi görüyorum. Toplumbilim 
ve felsefenin yaşamınızdaki ve üretim sürecinizdeki yeri hakkında neler söylemek istersiniz?

HK: Lisans eğitimimde görsel sanatlar eğitimi alırken aynı zamanda sosyoloji, felsefe ve 
antropoloji gibi derslerde aldım. Bu süreç üretimlerime de yansıdı. Bir yapıt üretirken yaşadığım 
anı en iyi şekilde analiz etmeye çalışırım. Sanat yapıtı sosyoloji, felsefe ve antropoloji gibi 
kavramlardan bağımsız değildir. Bu okumaları yaparken yaşadığım coğrafya başta olmak üzere 
bütün insan yaşamını incelemeye başladım. Ayrıntıları görmeye ve bağlantılar kurmaya başladım. 
Okudukça araştırdıkça görüyorum. Yapıtlarım bu çerçevede şekillenmeye devam ediyor.

ÖB: İzleyiciyle etkileşim, izleyicinin yapıtın bir parçası olması, evrensellik, iletişim ve dil 
olgularından yola çıkarak, yeni kimliklerin oluşumu, 21. yüzyılda kimlik paradigmalarının 
değişimi ve bunların sanata etkisi hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim?
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HK: Düşünsel sürecim ve üretimlerimden yola çıkarak, hepimiz aynı anı yaşıyoruz. Bazı 
etkileşimli ve izleyicinin işin bir parçası olduğu yapıtlarımda şunu düşünürüm: ‘’Hepimiz aynı 
anda yaşıyoruz’’. Benim gördüklerimi onlar da görüyor mu? Bu durumu deneyimlemek ve analiz 
etmek istiyorum. Yapılan yapıt bitmemiştir; izleyici bunu deneyimlerken tamamlayacaktır.  
21. yüzyılda gelişen teknolojilerle birlikte var olan kimlikler değişime uğruyor ve yeni kimlikler 
ortaya çıkıyor, daha evrensel boyutlar kazanıyor. Kitle iletişim araçları kimliğimizi değiştirdiği 
gibi sanat pratiklerini de uzun vadede değişime uğratmakta.

ÖB: Sanat yarışmalarına katılırken hangi hususlara bakarsınız, nitelik ölçütleriniz nelerdir?

HK: Öncelikle yapılan sanat yarışmasının jüri üyelerine bakarım. Jürilerin kendi alanlarındaki 
yetkinlikleri önemli bir husustur. Daha sonra yarışmayı yapan platformun içeriğine bakarım. 
Uluslararası yarışmalarda ise platform benim için daha öncelikli. 



YAPITLARIYLA 
KATALOĞA GİRMEYE 
HAK KAZANAN DİĞER 

SANATÇILAR
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Anın içinde saklı (g)iz, 2019

Fotoğraf, Fine art baskı
70 x 105,5 cm
Beste Kopuz
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Keşfet Arayüzü, 2019

Dijital Baskı
244 x 130,5cm
Şahsenem Nur Altıparmak
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Chasing The Past, 2019

Fotograf
29.7 x 42 cm
Zilan İmşik
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Sarı Çizgim, 2020

Tuval üzerine karışık teknik 
60 × 100 cm
Abbas Tuncer
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Ait Olmadığım Yer, 2017-2020

Analog Fotoğraf Serisi
35x50 cm (her biri)
Umut Erbaş
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Kağıt Tuğlalar, 2020

Enstalasyon
150 adet sıkıştırılmış kağıt tomarı ve demir tel (her biri 13 x 8 x 6 cm)
120 x 65 x 12 cm
Abdulvahap Uzunbay
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Gökyüzüne Düştükten Sonra-Bekleyiş, 2020

Tuval Üzerine Ahşap, Transfer, Akrilik ve Yağlı Boya
180 x 150 cm
Batural Cırık
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Resimsel III, 2020

Fotoğraf, siyah beyaz negatiften tarama 
8 adet 29,7 x 42 cm, 2 adet 18 x 24 cm, 2 adet 13 x 18 cm, 
toplam 12 adet fine art baskı
Ateş Can Yeşilleten
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İsimsiz, 2019

Gum bikromat baskı
29.7 x 21 cm
Yusuf Günler
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Dünyaya İnsan Denir, 2020    

Kağıt Üzeri Mürekkep, Kolaj ve Asetat Kağıdı
51x104 cm (17x13 cm’den oluşan 24 adet)
Elif Çelebi
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ÇIKIŞ-EXIT, 2020    

Video
1920 x 1080 HD / 3 dakika 20 saniye
Özge Aslan
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Bellek İzleri, 2019    

Zarf üzerine karakalem
16 x 17,5 cm
Lütfü Kuzu
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İsimsiz, 2016    

Karışık Teknik
140 x 85 x 13 cm
Damla Yalçın



146

Day After Day / Günden Güne, 2020    

4K Video (4096 x 4096), 
siyah beyaz, sesli, 00’55’’
Ferhat Tunç



148

Minyonluk Stadyum, 2019    

Fotoğraf
50 x 70 cm, Derinlikli Çerçeve
Osman Sadi Temizel
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