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YASEMİN BAY : “Aptallar ve Krallar” tam da günümüzü tanımlayan bir başlık,
aptallar ve kralların çağındayız. Sende nasıl bir hisle uyandı bu başlık?
FIRAT ENGİN : Çok basit; COVID-19 pandemisinde bile küresel veya ulusal
düzeyde iş birliği ve dayanışma içerisinde olamıyoruz. Birçoğumuzun çok yakın
çemberine kadar giren salgın milyonlarca insanın ölümüne yol açtı ve yol açmaya
devam ediyor. Aşıların bile uygulanma süreci bir muamma. Dünya Sağlık Örgütü
aşı milliyetçiliğinin yapıldığını, dünyanın gelişmiş ülkelerine gereğinden fazla aşı
depolanırken, geri kalan yoksul ülkelere aşı bulunamadığını belirtiyor. Diğer
yandan böyle bir dönemde bile baskıcı rejimler otoriter söylemlerini arttırıyor ve
dünyanın her yerinde insan hakları ihlal ediliyor. Tüm bunlar sözde demokrasi adına
yapılıyor.
Y.B. : Ve sen tüm bu yaşananları bu başlık altında özetleyerek anlatmak istedin. O
zaman bu serginin hikayesini bana birkaç cümleyle kur desem?
F.E. : Bu sergi tanıklık meselesi ile ilgili. Yaşadığım dönemde izlediğim birbirinden
farklı olaylar karşısında söz söyleme ihtiyacımın bir sonucu.
Y.B. : Serginin birbiriyle alakalı üç bölümden oluştuğunu belirtiyorsun; geçmiş,
şimdi ve gelecek. Neden bu bölümlere ihtiyaç duydun? Bu bölümlerin altında sıralı
işleri nasıl bir mantıkla bir araya getirdin? İzleyici için bir yol haritası mı sunuyor bu
bölümler?
F.E. : Bence her sergi, karma ya da kişisel olsun, bir çeşit hikaye anlatıcılığının
sonucu. Her hikayenin nasıl ki giriş, gelişme, sonuç bölümleri varsa sergilerde de
benzer bir kurgu söz konusu. Galeri Siyah Beyaz’da 2017’de açtığım “Bu Yükü
Daha Ne Kadar Taşıyabiliriz?” başlıklı sergide de benzer bir yöntem izlemiş, sergiyi
üç farklı bölüm üzerinden kurgulamıştım: Göç, bellek ve persona. Bu sefer ise
geçmiş, şimdi ve gelecek. Bu bölümler sergideki işlerin tematik açılımları ve
bunların birbiriyle kurdukları bağ ile ilgili. Birbirinden farklı teknikler ve söylemler
üzerinden bir araya gelen ama toplamda birbirini tamamlamasına özen gösterdiğim
bir kurgu bu. Bu kurgunun izleyicinin hikayeyi alımlama sürecine de yardımcı
olacağını düşünüyorum.
Y.B. : 11 Eylül olayları, Orta Doğu politikaları, Arap Baharı, mülteci krizi, #BlackLivesMatter protestoları ve COVID-19. Gerek Türkiye’yi gerekse dünyayı etkisi
altına almış olayları ele alıyorsun bu serginde. Özellikle bu konuları işlemek
istemenin bir nedeni var mı? Ve bir sanatçı olarak bunları anlatma ihtiyacını nasıl
değerlendirirsin?
F.E. : Aslına bakarsan son 10 yıldır farklı ama benzer küresel veya ulusal toplumsal
olayları çalışıyorum. Arap Baharı, mülteci krizi üzerine halihazırda gerçekleştirdiğim birçok proje var. Bu sergide bunlara ek olarak senin de bahsettiğin gibi 11 Eylül
olayları, #BlackLivesMatter protestoları ve COVID-19 eklendi. Bu konulara yaklaşma sebebim, hem bu olayları kendi anlama ihtiyacım hem de yukarıda bahsettiğim
tanıklık meselesiyle ilgili. Bu tanıklığı yaparken spesifik olayların toplumsal dinamikler üzerindeki dönüştürücü gücü ve yarattığı politikalar her zaman ilgimi çekti.
Bunları anlatma ihtiyacı; tanıklık ettiğim olaylara dönük bir çeşit belge bırakma
ihtiyacıyla da ilgili sanırım. Bunu da kendimi en iyi ifade etme aracım olarak
gördüğüm görsel sanatların diliyle gerçekleştiriyorum.
Y.B. : “Serginin ana kurgusunda ‘Geçmiş’ odasında yer alan Milenyumun

Hayaletleri, 2020’de Dünya, Hiç Kimsenin Ülkesi başlıklı çalışmalarla ortak bir
kurgu içerisinde konumlanıyor” demişsin. Nasıl bir kurgudan bahsediyorsun? Bu
üç eseri bir araya getiren neydi ve işaret ettikleri noktayı anlatabilir misin?
F.E. : “Milenyumun Hayaletleri” başlıklı çalışma, özellikle son 20 yılı kapsayan,
global anlamda siyasi, ekonomik ve askeri güç dengeleri üzerine yaşanan ve çok
ağır toplumsal sonuçlar, insani krizler yaratan olaylar dizgisine, dünyanın
değiştiği güne gönderme yaparak, “Dünya Ticaret Merkezi Kulelerinin Hayaleti”
fikri üzerinden yaklaşıyor. -Hatırlatma yapmakta yarar var; The Economist dergisi
11 Eylül terör saldırısı sonrası çıkardığı ilk sayıda, 9/11’i dünyanın değiştiği gün
olarak vermişti.- Bu kurgu, mimari bir maket imgesinde, oran ve ölçeklerine sadık
kalarak kuleleri yeniden ortaya koyuyor. Çelikten yapılan işin üzerinde aynı
zamanda kart oyunlarına atfen, oyun kartları deseninde oluşturulan cepheler
bulunuyor. Bu türden bir kurgu; kartların karıldığı ve oyunun kurulduğu bir üst
komploya da gönderme yapıyor; 9/11’den bugüne yaşananlar “Sahte Bayrak”
operasyonları dizisinin bir parçası mı yoksa kendi siyasi evriminde yaşanan “Medeniyetler Çatışması” mı? Hâlâ bu soruya net bir cevap vermek oldukça zor olsa
da 9/11’den sonra dünyanın değiştiği açık. Bu çalışmanın hemen yanında 2017’de
Ankara Galeri Siyah Beyaz’da “Bu yükü daha ne kadar taşıyabiliriz?” sergisinde
gösterdiğim ve şimdi “Aptallar ve Krallar”da tekrar karşımıza çıkan bir iş
görüyoruz: Dünyanın en büyük gücü olan Amerika Birleşik Devletleri’nin Savunma Bakanlığı olan Pentagon’un gerçek oyun kartları boyutunda hazırlanmış ve
yine metal kartlardan tasarlanmış “Floş Royal” adlı işim. Bu çalışma da
“Milenyumun Hayaletleri” ile hem biçim hem de tematik olarak paslaşan bir
kurguyla yer alıyor. Bu bölümdeki diğer bir çalışma “2020’de Dünya”. İsmini The
Economist 2020 kapağından alan çalışmayı anlatmadan önce derginin kapağından
bahsetmemiz lazım. Derginin kapağı şifreli bir dizilim ile basılmış bir görsel ve bu
görsel üzerinde özellikle komplo teoricilerini hayli meşgul eden kodlar mevcut.
2021 yılına girildiğinde ve geriye dönüp bakıldığında 2020’de bu derginin
kapağıyla ilişkilendirilebilecek birçok olayın gerçekleştiği görülebiliyor. Kapakta
bahsi geçen olumsuz olayların ekonomik sonuçlarına bakıldığında ise durum
ilginç bir hal alıyor. 2020’de sadece Borsa İstanbul’da bile şirketlerin yüzde 58’i
iki katından fazla değerlendi. Dünyada altın, dolar ve euro diğer ülke para birimleri karşısında değer kazanmaya devam etti, sanal paralar (Bitcoin vb.)
yükselişlerini sürdürdü. Forbes dergisi, dünya genelinde 2200 milyarderin
varlıklarının 2020'de 1,9 trilyon dolar arttığını açıkladı. Bu perspektiften
bakıldığında dünyaya yön veren ekonomiler için 2020 yılı epey kârlı oldu diyebiliriz. “2020’de Dünya” başlıklı çalışma da Bond çanta içerisine yerleştirilmiş
neondan kırmızı 20 ve yeşil 20 sayısına yer veriyor. The Eco nomist’in kapağına
da gönderme yapan eser, pandemiyle kıvranan, milyonlarca insanın öldüğü
2020’yi ekonomik açıdan eleştirel bir noktaya çekmeye çalışıyor. Bu bölümdeki
son çalışma ise Arap Baharı süreciyle birlikte yerinden edilen, sürülen, göçe
zorlanan insanların kimlik, dil, etnik köken vb. unsurlar nedeniyle evsiz, yurtsuz
ve aidiyetsiz kalmalarına dönük eleştirel bir tavır alan “Hiç Kimsenin Ülkesi”
adlı iş. Toparlamak gerekirse, 9/11 yani dünyanın değiştiği günü baz alırsak
dünyada son 20 yılda başta Orta Doğu ve Afganistan olmak üzere birçok bölgede
siyasi istikrarsızlık ve ekonomik yoksulluk hakim. Bugün, siyasi karışıklıklar,
bölgesel iktidarların el değiştirmeleri, toplumsal dönüşümler, insan hakları ihlalleri, radikal terör olayları, göç rotaları vb. problemlerle sürekli hırpalanan
coğrafyalar ve tüm bunların üzerine bir de kimileri için çok kârlı bir COVID-19
pandemisi gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ekonomik çıkar düzeninin biçimlendirdiğini düşünebileceğimiz olayların kendi içinde birbiriyle kurdukları tarihsel bağlar ise bence son derece açık.
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Y.B. : Instagram üzerinden daha önce paylaştığın iki fotoğrafın; kuru soğan, ekmek
ve çakma Chanel çantanın görüldüğü natürmort, bu serginde kara kalem olarak
karşımıza çıkıyor. Bu eser senin aslında üretim dilinin inceliğini gösteren işlerden
biri. “Tamam, evet bunu Fırat Engin yapabilir!” diyorsun. Hem esprili, hem ciddi,
hem iç acıtan, hem şaka gibi, hem basit hem cin fikir… Bu kağıt üzerine geçen
sosyal eylemi nasıl bir atmosfer doğurdu desem…
F.E. : Benim pratiğimi iyi anlatan cümleler bunlar, teşekkür ederim. Bu çalışmalar
senin de bahsettiğin gibi instagram üzerinden kurguladığım bir sosyal eylemin
devamında gelişti. Ama arkasında kuşkusuz kültürel atmosferimiz var. Gelir adaletsizliğinin alıp başını gittiği bir zamanda yaşıyoruz. Öte yandan yöneticiler ve zengin
sınıfı gösteriş ve itibar rehavetiyle tevazuyu unutuyor. Küresel ekonominin tekelci
politikaları, marka yayılmacılığı gibi dinamikler kapitalizmin temel silahları. Bu
silahları meşrulaştırmak, onları bir gösteri ve itibar değeri olarak gören bir sosyolojinin ürünü. Bu sosyoloji, sınıf ayrımını açıkça kategorize eden kamaralar halinde
toplumu ayrıştırıyor ve gerçeklikten koparıyor. Öte yandan kamaralar arasında geçiş
yapabilmenin yolu da yine gösteri düzeninden geçiyor; sosyal mertebenin bir
göstergesi olan markaları bir değer olarak görmek asıl gerçeklik olan yoksulluğu ve
eşitsizliği ne yazık ki örtbas etmiyor. Diğer bir taraftan zenginliğin savunulması
adına çakma fikrine başvurmak ve meşrulaştırmaya çalışmak ise trajikomik bir
gerçeğimiz. Sergide yer alan iki adet kara kalem çalışma da bu bağlamda bir sosyal
natürmort oluşturacak şekilde kurgulandı. Natürmortta görülen nesneler (2 kuru
soğan, 1 ekmek, 1 çakma Chanel) ve seçilen ortamın (mutfak) yarattığı atmosfer
temsilleri ile biraz önce bahsi geçen sosyolojik durumun altını çiziyor.
Y.B. : Sarah McBride portresini de sunuyorsun sergide. Neden bu portre yer aldı?
Neyin temsili senin için? Ve resmin tekniği de çok hoş, çok naif. Niçin bu tekniği
tercih ettiğini de anlatır mısın?
F.E. : 2020 seçimlerinde, Amerika Birleşik Devletleri siyasi tarihinde ilk kez bir
trans birey senatör olarak seçildi. Sarah McBride’ın seçimleri kazanmasının büyük
sembolik anlamı var. Özellikle LGBT hakları konusunda demokrasinin büyük bir
kazanımı olarak görülebilecek bu seçim, geleceğe dönük de önemli bir umut sinyali.
Demokrasinin güçlenmesi için insan hakları üzerine izlenen politikalar; din, dil, ırk,
cinsiyet temelli yaklaşımını bir kenara bırakarak insan odaklı yaklaşımı baz
alabilirse o zaman daha adil ve eşit bir dünyaya açılabiliriz. Sergide yer alan Sarah
McBride portresi, taşıdığı umuda dönük olarak siyah pastelin kazınarak farklı
renklerin oluşturduğu, böylece tekniğin çocuksu naifliği, hem de renklerin oluşturduğu toplamdaki imge ile güçlü bir portreye işaret etmiş olmayı hedefliyor.
Y.B. : Adeta ulus-kimlik-sistem ilişkisini özetleyen bir fotoğrafın da var “İsimsiz”
başlıklı. Bu fotoğrafın bir hikayesi var mı ve nasıl bir özet sunuyor sence?
F.E. : Bu çalışma, bir ulusal bayram günü trafikte tesadüf ve rastlantı eseri

karşılaştığım ve iPhone ile çok hızlıca çekilmiş bir “an”a ait fotoğraf. Helyum
gazıyla doldurulmuş kalp şeklindeki Türk bayrağı balonları bir aracın
içerisinde, sıkıştırılmış bir şekilde bir yerden bir yere gitmekteydi. Bence bu
anın fotoğrafı, ulus – kimlik – sistem ilişkisinin bugünkü durumunun harika bir
özeti.
Y.B. : Serginde siyahi bir otoportreyle yer almaya nasıl ve neden karar verdin? Bu
otoportreyi nasıl bir haletiruhiye ile yaptın?
F.E. : Mayıs 2020'de Minneapolis kentinde George Floyd'un polis tarafından
boğazına basılarak hayatını kaybetmesi üzerine Amerika Birleşik Devletleri’nde
bir kez daha protesto gösterileri düzenlenmeye başlandı. #BlackLivesMatter
hareketi kapsamında düzenlenen etkinliklerde Amerika Birleşik Devletleri’nin
birçok eyaletinde sivil eylem hareketleri ırkçılığı eleştirdi. Bu protestolar ne ilk ne
de son olacak. Dünya üzerinde ayrımcılığın her türlüsü devam ettiği sürece insanların hak arayışları da sonuna kadar mücadelesini sürdürecek. Sergide yer alan
“#BlackLivesMatter” çalışması sanatçının yani benim “siyahi” bir otoportremle
verdiğim bir pozun resmedilmesiyle kurgulanıyor. Arkasında dil, din, ırk, cinsiyet
ve her türden ayrımcılığa ve ötekileştirmeye, zorla inşa edilmeye çalışılan
kimliğe, kültüre ve geleneğe karşı duran bir poz bu.
Y.B. : Serginin ikinci bölümünde yer alan “Rant Rotaları” adlı çalışma Türkiye
özelinde bir soruna işaret ediyor. Bu sorunu ve kaynağını, senin ona yaklaşımını
anlatmak ister misin?
F.E. : Dünyada ekolojik dengenin bozulması, ekosistemlerin hızla değişmesi,
yabani – vahşi alanların tahrip edilmesi, sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçilmemesi, planlı kent tasarımlarının aksine ticaret yollarının belli noktalarda toplanması ve buna bağlı gelişen nüfus yoğunlukları vb. etkenlerin toplamında dünyada
üzerinde geri döndürülmesi zor çevresel felaketlerin geleceği artık açıkça
görülüyor. Yakın gelecekte salt Türkiye özelinde değil, dünya genelinde de iklim
krizi ve buna bağlı olarak su, gıda krizleriyle karşılaşabiliriz. Bunun sonucunda
oluşacak iklim mültecileri ve coğrafi sınırların zorlanmasıyla beraber politik
gerilimler ve savaşların çıkması da yakın gelecekte olası senaryolar. Ülkeler
kalkınma ve gelişme planlamalarını insan odaklı değil, rant odaklı politikalar
üzerinden tasarladıkları sürece de çevresel iklim döngüsünü korumamız oldukça
zor görünüyor. Özellikle inşaat temelli ekonomilerde sadece rant odaklı projelerin
geri döndürülemez sonuçları olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Daha çok ulusal
göstergeler üzerinden sorunlara odaklanan serginin ikinci bölümünde yer alan
“Rant Rotaları” adlı çalışma da, Türkiye’nin, birçok çevre raporunda çölleşmesi
ve kuraklaşması karşısında hâlâ çevre adına olumlu adımlar kat edilememişken
hızla betonlaşmasına gönderme yaparak, inşaat demirlerinden kurgulanmış Türkiye Kara Yolları Haritası üzerinden ülkenin inşaat temelli ekonomi modelinin
yarattığı rant haritasını çıkarıyor.
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Y.B. : Mülteci sorununu sen daha önce de ele almış, anlatmış bir sanatçısın. “Hiç
Kimsenin Ülkesi”nde Suriye üzerinden bu meseleyi son derece dokunaklı bir şekilde yorumluyorsun. Numaraları bulunmayan ya da silinen kapı tabelalarıyla Suriye
haritasını kurguluyorsun…
F.E. : Aynen öyle. Arap Baharı süreci ile birlikte (siyasi, kültürel, ekonomik vb.)
yerinden edilen, sürülen, göçe zorlanan insanların kimlik, dil, etnik vb. unsurlar
nedeniyle evsiz, yurtsuz ve aidiyetsiz kalmalarına dönük eleştirel bir tavır alan “Hiç
Kimsenin Ülkesi”, kapı numaraları bulunmayan/silinen kapı tabelaları ile kurgulanan bir Suriye haritasına gönderme yapıyor. Büyük bir insani krize dönüşen iç
savaşlar sonucu sürekli değişen demografik yapılar ve hâlâ devam eden saldırılarla
Suriye; parçalanmış, büyük güçlerin küresel çıkarlarının korunması amacıyla başka
ülkelerin birbirleriyle kozlarını paylaştığı bir satranç tahtasına dönüşmüş durumda.
Kazananın olmadığı süreçte Suriye halkı çoktan kaybeden taraf oldu. Suriyeliler 6
kıtada 128 ülkeye dağıldı, milyonlarca sayıda insan göç etmek zorunda kaldı. Bana
kalırsa Suriye tüm insanlığın ortak utancı.
Y.B. : Güncel konuları ele alırken nasıl hareket ediyorsun? Yani şunu sormak
istiyorum aslında, çok hassas olabiliyor bazen o konuyu nasıl ele aldığın. Senin de
üzerinde sıklıkla durduğun can alıcı konulardan biri mülteci sorunu. Mesela Ai
Weiwei mültecileri sorununa odaklanan kimi işleri nedeniyle çok eleştiri aldı.
Amacını aşan ve üstelik amacını basitleştiren bir temsiliyete sahip ve mülteci trajedisini yansıtmaktan uzak oluşu nedeniyle. Dediğim gibi, günümüzün can alıcı
sorunlarını yansıtmaya, ele almaya çalışırken çok dikkatli hareket etmek gerekebiliyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
F.E. : Toplumsal konuları çalışmak gerçekten oldukça zor, çok fazla hassasiyet
barındırıyorlar. Öte yandan konuları suistimal etmemek gerekiyor. Sonuçta bu konular
sanatçılara malzeme oluyor ve bu malzemeyi onun inceliklerine duyarlı ve saygılı bir
şekilde ele alma sorumluluğunu üstleniyoruz. Ama diğer yandan sonuçta bu sorunları
olduğu gibi aktarmıyoruz; temsil, metafor, ironi vb. yöntemlerle belli süzgeçlerden

geçirdikten sonra bunları görsel sanatların anlatım olanaklarıyla yeniden biçimlendiriyoruz. Burada bence sihirli nokta biçim ve içerik ilişkisinin nasıl kurulduğunda. Bu ilişki çok titiz davranmayı ve iyi bir planlamayı zorunlu kılıyor.
Y.B. : Geleneksel heykel eğitimi almış bir sanatçısın. Fakat üretimlerin o geleneksel kalıplardan çok uzak ve son derece çağdaş bir dile sahip. Türkiye’de heykel
üretimlerine baktığımızda, bu alanda eğitim alan sanatçıların çok azının çağdaş bir
dille üretebildiklerini görüyoruz. Bunu neye bağlıyorsun?
F.E. : Ben kendi yönelimimi hem Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Heykel Bölümü’nün eğitim politikasına hem de Fransa’da bir yıl Erasmus
programıyla gittiğim Ecole Nationale Superieur D’art De Bourges ENSA’daki
deneyimlerime bağlıyorum. Tabi ayrıca kendimi yakın hissettiğim alanlara
yönelmiş olmamla da yani niyetimle de ilgili olduğunu düşünüyorum. 2003 yılında
gördüğüm “Şiirsel Adalet” başlıklı 8. İstanbul Bienali, sanırım benim yönelimimde
son derece etkili oldu. Bu bir kişisel yolculuk ve sanatçılar ister geleneksel heykel
eğitiminden gelsinler isterlerse de başka disiplinlerde çalışsınlar sonuç olarak
kendi yolculuklarını kendi niyetleri belirleyecek.
Y:B. : Kavramlarla çalışan bir sanatçısın. Bir kavram üzerinden hareket etmek bir
sanatçı olarak sana nasıl bir kazanım sağlıyor ya da bu tercihinin kısıtlamaları /
sıkıntıları var mı? Varsa o durumla nasıl baş ediyorsun?
F.E. : Ben stokçu formalist bir sanatçı değilim. Yani bütün gününü atölyede
geçiren ve kendini form ve biçim diliyle aktaran bir yöntemi tercih etmiyorum.
Kentte gezinmeyi, seyahati ve sosyal ilişkileri çok önemsiyorum. Benim kavramlarım bu akış içerisinden çıkıyor. Bunun sıkıntıları elbette olabiliyor çünkü doğru
teknik ve fikir buluşmasını sağlamak çok sancılı bir süreç. Bazen insanı bunalıma
kadar götürebiliyor çünkü hiçbir şeyi öngöremiyorsunuz, her defasında bir bilinmeyene yol alıyorsunuz. Şu ana kadar bu süreç ile baş edebildiğimi düşünüyorum
ama bunun nasıl olduğunu ben de bilmiyorum.
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Y.B. : Günümüze, yakın geçmişe bakarak, yaşananları aktarıyorsun ama bunu
yaparken de kimi zaman ironi yüklü bir dile sahipsin kimi zamansa sağ gösterip sol
vuruyorsun ki bence bunlar ustalıklı bir dilin işaretlerinden. Düz bir yoldan, direkt
parmakla işaret ederek değil de karşındaki izleyici alt metni okumaya iterek
anlatıyorsun derdini. Aslında bir nevi güzel sanatların diliyle tarihi not ediyorsun
diyebilir miyiz?
F.E. : Kesinlikle öyle.
Y.B. : Malzeme çeşitliliğin dikkat çekici. Özellikle hazır malzemeyi dönüştürme
gücünü seviyorum sendeki. Lakin bu kadar geniş bir yelpazede üretim yapıyor
olmak bazen yoldan çıkma tehlikesi yaratmıyor mu? Ve bu malzeme çeşitliliğine
duyduğun ihtiyacın nedeni nedir?
F.E. : Ben öğrenciliğimden beri deneysel işler yapmaya, kendimi de sürekli yeni
tekniklerle zorlamaya çalıştım. Belli tekniklerin ve yöntemlerin egemenliğine
girmeyi reddettim. Ben, sanatı beni özgürleştiren bir alan olarak görüyorum. Bunu
hem biçim anlamında hem de tematik anlamda söylüyorum. Öte yandan işin acemisi
olmayı seviyorum, profesyonelleşmek beni biraz korkutuyor. Bu yüzden korkusuzca
yol almaya; yeni teknikleri, farklı malzemeleri denemekten çekinmiyorum. Bazen
kişisel sergilerime gelenler karma sergide olduklarını düşünüyorlar, bunu da teknik ve
malzeme çeşitliliği ile ilişkilendiriyorlar. Açıkçası bu benim istediğim bir etki zaten.
Y.B. : İlk kez bu sergin için resim yaptın. Nasıl doğdu bu? Ve neden buna ihtiyaç
duydun?
F.E. : Son üç yıldır Hitit Üniversitesi Resim Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak
çalışıyorum; tabii sergideki resimleri tek bu nedenle ilişkilendiremeyiz fakat bunun
da bilinçaltında bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Diğer yandan bu resim serisinde
ele aldığım konunun en iyi anlatım aracının pentür olduğunu düşündüm. Bu seri
geleneksel olan desenlerle ilgili. Bu desenlerin en iyi aktarım aracı yüzeydi. Bu
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yüzeyler geleneğin ve ritüellerin alanından taşması ve bunların pozitif bilimlerin,
formel disiplinlerin ve beşeri alanların yapısında tahribatlara yol açabileceği ile
ilgili bir seri. “Allah Korusun” serisi, bu çatışmayı yansıtmayı hedefliyor. Bunu da
günümüzde en büyük problem olan COVID-19 virüsü desenleri ile geleneksel Hat
desenlerinin sentezlendiği bir dizi resim üzerinden kurguluyor.
Y.B. : Ağırlıklı olarak sanat izleyicisine baktığımızda ne yazık ki kimi ezber
şablonlar, kalıplar, kimi estetik kurallar, klasik öğretiler çerçevesinden esere
bakıp, güzel olanın peşine düşüyor. Çoğu için sanat “göze güzel görünmeli”,
estetik olmalı. Oysa sen sanatı bir entelektüel alan olarak ele alıp hareket ediyorsun.
F.E. : Aynen öyle. Bence sanat üzerine düşülmesi gereken entelektüel beşeri bir
disiplin. İçinde sosyolojinin, felsefenin, antropolojinin, tarihin ve farklı bilim
alanlarının da olduğu bir sentez. Bugün bir işin şablon okuma kuralları elbette
yok, izleyicinin de alımlama alanına saygı duymak gerekiyor. Fakat izleyici bir iş
karşısında bilgisini ne kadar derinleştirirse, farkındalığı da o kadar artacak ve
kendi derinliği zenginlik kazanacak. Aksi halde gerçek bir iletişim kuramamış
olacak.
Y.B. : Proje odaklı çalışmayı seven bir sanatçısın. Bu durum neden kaynaklanıyor
sence?
F.E. : Ben kendimi büyük bir özne, dahi bir sanatçı olarak görmüyorum. Aksine
iletişime ve sosyal dayanışmanın önemine inanıyorum. Bu yüzden küratöryel
çalışmaları önemsiyorum; farklı bakış açılarının, farklı dünyaların kesişiminden
çıkan işlerin gücüne inanıyorum.
Y.B. : Çok teşekkür ederim Fırat.
F.E. : Ben çok teşekkür ederim.
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FIRAT ENGİN
YASEMİN BAY
conversation

YASEMİN BAY : “The Fools and the Kings” is a title that reflects the present day,
we are in the era of fools and the kings. How did you decide on this title?
FIRAT ENGİN : So simple; even during the period of COVID-19 pandemic, we
cannot manage to cooperate or support each other globally or nationally. The
pandemic, which has come close to many of us, has killed and keeps killing millions
of people. Even the vaccination process is unclear. World Health Organization states
that there is a vaccination nationalism and while more than enough vaccines are
being stored in the developed countries of the world, the poor countries cannot find
vaccines. On the other hand, even in such a period, the oppressive regimes increase
their authoritarian discourse and human rights are being violated all around the
world. All these are done in the name of so-called democracy.
Y.B. : And your aim was to speak about all these by summarizing under the this title.
So, if I ask you to tell us the story of this exhibition in a few sentences?..
F.E. : This exhibition is about the issue of witnessing. It is the result of my need to
speak about all the different cases that I witness during my lifetime.
Y.B. : You state that the exhibition consists of three interrelated sections; past,
present and future. Why did you need these sections? What kind of a logic made you
to bring the series of art works together under these sections? Do these sections
offer a route guide for the viewer?
F.E. : I think, each exhibition, whether solo or group, is the result of some kind of
storytelling. Just as the stories, exhibitions also have introduction, development and
conclusion sections. Also, in my exhibition, “How Much Longer Can We Carry This
Burden?” I opened in Gallery Siyah Beyaz in 2017, I followed a similar method and
constituted the exhibition in three sections: migration, memory and persona. This
time, it is past, present and future. These sections are the thematic expansions of the
works in the exhibition and they are related to the relationship among them. This is
a narrative that comes together through different techniques and discourses, which
I also care about their complementing each other in total. I think this narrative will
help the perception process of the viewer.
Y.B. : September 11 attacks, Middle East politics, Arab Spring, refugee crisis,
#BlackLivesMatter protests and COVID-19. In this exhibition, you deal with the
issues that have significant impact on both Turkey and the world. Is there a reason
you want to deal with these issues in particular? And as an artist, how would you
evaluate your need to speak about all these?
F.E. : Actually, for the last 10 years, I have been dealing with different but similar
global and national social issues. I already have many projects on Arab Spring and
refugee crisis. As you have mentioned, in this exhibition the September 11 attacks,
#BlackLivesMatter protests and COVID-19 have been added. The reason why I deal
with these issues is both the need I feel to understand these issues and the issue of
witnessing I have mentioned above. While witnessing, the transformative power of
specific issues on social dynamics and the policies they created, have always been
interesting for me. The need to speak about these is also related to a need to leave
some kind of document on the issues I witness. I realize it through the language of
visual arts, which I see as the best means of expressing myself.
Y.B. : You said that, “In the main structure of the exhibition, the art works entitled,
Ghosts of Millennium, World in 2020, Nobody’s Country, that are included in the

room ‘Past’, are located in a common structure”. What kind of a structure are you
talking about? What was it that brought these three series together and could you
tell us about the point they are indicating?
F.E. : The work entitled “Ghosts of Millennium”, approaches to the sequence of
events of the last 20 years in particular, which have been experienced globally
about political, economic and military balances of power and had very heavy
social consequences and led to humanitarian crises, with a reference to the day the
world changed, through the idea of “The Ghost of World Trade Center Towers”.
-At this point, I would like to remind you that, The Economist mentioned 9/11 as
the day the world changed, in the first issue it published after the September 11
terrorist attack.- This structure re-displays the towers through an image of architectural model, staying true to their proportions and scales. On the steel work,
there are also facades that are created with the patterns of playing cards, referring
to the card games. This kind of a structure also refers to the next conspiracy in
which the cards are shuffled and the game is set. Is what happened since 9/11 a
part of “False Flag” operation series or is it the “Clash of Civilizations” in its
own political evolution”? Although it is still difficult to give a clear answer to this
question, it is clear that the world has changed following 9/11. Right next to this
work, we see a work that I showed in my exhibition, “How Much Longer Can We
Carry This Burden?” in Gallery Siyah Beyaz, in 2017 and which will also take
place in “The Fools and The Kings”: my work titled, “Flush Royal” which has
been designed from metal cards again in the shape of Pentagon, the Ministry of
Defense of the United States of America, the world’s greatest power, in the size of
real playing cards. This work is also presented with a shape and a theme that
speaks to “Ghosts of Millennium”. Before I speak about the work that has been
named after the cover of The Economist 2020, I need to mention the cover of the
magazine. The cover of the magazine is an image that has been printed with a
coded sequence and on this image, there are codes that keep conspiracy theorists
very busy. When we entered 2021, and look back in 2020, it is possible to see many
incidents that can be associated with the cover of this magazine, happened. When
we look at the economic consequences of the mentioned negative incidents, things
get more interesting. In 2020, 58 percent of companies increased in value more
than double, in the İstanbul Stock Exchange only. Gold continued to gain value
against the currencies of other countries like Dollar and Euro, virtual currencies
(Bitcoin etc.) kept increasing in value. Forbes magazine reported that the assets of
2200 billionaires worldwide increased 1,9 trillion Dollars in 2020. From this
perspective, we can say that 2020 has been quite profitable for the economies that
dominate the world. The work titled “World in 2020” includes number 20 in red
neon and number 20 in green neon, placed inside an attache case. The work, which
also refers to the cover of The Economist, tries to take 2020, during which millions
of people died suffering from the pandemic, to a critical point. The last work in this
section is “Nobody’s Country”, which has a critical approach to the incident that
the people, who removed from their places, exiled and forced to migrate during
Arab Spring, have been left homeless, rootless and without a sense of belonging
because of factors such as identity, language, ethnic background etc. To sum up, if
we take it from 9/11, the day the world changed, economic poverty has prevailed
in many regions of the world, especially in Middle East and Afghanistan in the last
20 years. Today, we are face to face with regions that constantly suffer from problems such as political upheavals, handovers of regional governments, social transformations, human rights violations, radical terrorist incidents, migration routes
etc. and above all these, the reality of COVID-19 pandemic which has been very
profitable for some. I think the historical ties among the incidents, which we might
think shaped by the order of economic interest, are so obvious.
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Y.B. : Two photos that you have shared on Instagram; a still life, including an onion,
a loaf of bread and fake Chanel purse, appear as charcoal drawing in this exhibition. This is one of your art works that show the subtility of your language. It makes
me think, “Okay, this might have been created by Fırat Engin!”. Humorous, serious,
heartbreaking, tricky, simple, wicked… at the same time. Let me ask you, what kind
of an atmosphere created the social action that was transferred on paper?
F.E. : These are sentences that reflect my practice well, thank you. As you mentioned,
these works developed following a social action that I built on Instagram. However,
undoubtedly, there is our cultural atmosphere behind it. We live in an era of severe
income injustice. On the other hand, the governors and the wealthy class, forget modesty, intoxicated by vanity and reputation. Dynamics such as the monopolist policies
of the global economy and brand extension, are the main weapons of capitalism.
Legitimating these weapons is the product of a sociology that sees them as values for
showing off and reputation. This sociology divides the society into chambers that
explicitly categorize the class discrimination and tears it apart from reality. On the
other hand, the way to switch between chambers is through showing off again;
regarding brands, which are the indicators of social status, as a value, unfortunately
does not cover up poverty and inequality, which are the reality. On the other hand, it
is a tragicomic fact to fall back on and try to legitimize the idea of fake, in defense of
richness. The two charcoal drawings in the exhibition have been designed to create a
social still life in this context. With the representations of the objects included in the
still life (2 onions, 1 loaf of bread, 1 fake Chanel) and the atmosphere created by the
chosen environment (kitchen), it highlights the sociological situation just mentioned.
Y.B. : You also present the portrait of Sarah McBride in the exhibition. Why did you
include this portrait? What does it symbolize for you? And the technique of the
painting is so nice and naive. Can you also tell us why you preferred this technique?
F.E: In the 2020 elections, for the first time in the political history of the United
States of America, a transgender person was elected as a senator. Sarah Mcbride’s
winning the elections has a great symbolic meaning. This election, which especially
can be considered as a great achievement of democracy, especially regarding the
LGBT rights, is also an important signal of hope for the future. If the policies carried
out on human rights with the aim of strengthening democracy can succeed in basing
themselves on a human-oriented approach rather than a religion, language, race
and gender-oriented one, then we can open up to a more just and equal world. The
Sarah Mcbride portrait in the exhibition aims to demonstrate a strong portrait
conveying hope, with both the childish naivety of the technique which was applied
by scratching the black pastel and revealing other colors and the total image created
by the colors.
Y.B. : You also have a photograph, “Untitled”, which almost summarizes the
nation-identity-system relationship. Is there a story behind this photograph and
what kind of a summary do you think it presents?

F.E. : This work is a photograph of a “moment” that was quickly taken with
iPhone as a coincidence on a national holiday in the traffic. The heart-shaped,
helium filled Turkish flag balloons were stuffed in a vehicle and being transported
somewhere. In my opinion, the photograph of this moment is a great summary of
the current state of nation-identity-system relationship today.
Y.B. : How did you decide to take place in the exhibition with a black self-portrait?
In what kind of a mood did you create this self-portrait?
F.E. : Following George Floyd’s death caused by a cob pressing his throat in
Minneapolis in May 2020, once again the protests began in the Unites States of
America. In the demonstrations organized in the scope of #BlackLivesMatter
movement, civil demonstrations in many states of the Unites States of America,
criticized racism. These protests do not take place for the first time, neither will
they be for the last time. As long as discrimination in all kinds in the world continues, people’s search for their rights will also continue in full blast. The work,
“#BlackLivesMatter” in the exhibition is my self-portrait painted as a black
person. This is a pose that stands against language, religion, race, gender and all
other kinds of discrimination and marginalization, the identity, culture and tradition that are tried to be built by force.
Y.B. : The work, “Unearned Income Routes”, that is a part of the second section
of the exhibition, points to a problem specific to Turkey. Do you want to tell us
about this problem, its origin and your approach to it?
F.E. : It is pretty obvious now that there will be almost irreversible disasters in the
world as a result of the factors such as the deterioration of the ecological balance
in the world, the rapid change in the ecosystems, the destruction of wild areas, not
making use of sustainable energy resources, instead of planned urban designs,
concentrating the trade routes at certain points and the population densities that
develop accordingly etc. In near future, we might face with climate crisis and
accordingly with water and food crisis not only in Turkey but all over the world.
As a result of this, the climate refugee and the political tensions that result from the
pressure in the borders and wars are also possible scenarios in the near future. As
long as countries design their improvement and development plans based on
unearned income rather than human, it seems quite difficult for us to protect the
environmental climate cycle. Especially in the construction-based economies, it is
considered certain that, the projects that are based only on unearned income will
have irreversible results. The work, “Unearned Income Routes”, that is a part of
the second section of the exhibition, which generally focuses on problems through
national indicators, draws out the unearned income map that has been created by
the construction-based economy model of the country, through Turkey Road Map,
by referring to Turkey’s rapid concretion in an environment we could still not take
any steps against the desertification and aridification that is reported in many
environment reports, for the sake of the environment.
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Y.B. : You are an artist who has dealt with the refugee problem before. You are interpreting this issue in a very touching way through Syria in your work, “Nobody’s
Country”. From door signs without numbers, you draw the map of Syria…
F.E. : Yes, exactly. “Nobody’s Country”, which has a critical approach to the fact
that the people removed from their places, exiled, forced to migrate have been left
homeless, rootless and without the sense of belonging during the Arab Spring period
(political, cultural, economic etc.), uses the door signs without numbers to form a
map of Syria. Syria, with its demographic structures constantly changing as a result
of the civil wars that turned into a great humanitarian crisis and with the ongoing
attacks; has turned into a broken chessboard on which other countries square
accounts with each other, in order to protect the global interests of the greatest
powers. In such a period without a winner, Syrian people have already been the
losing party. Syrians spread to128 countries on 6 continents, millions of people had
to immigrate. In my opinion, Syria is the common shame of the whole humanity.
Y.B. : While dealing with the current issues, how do you act? I mean, dealing with
an issue can sometimes be so fragile. One of the crucial issues that you often dial
with is the refugee problem. For example, Ai Weiwei has received a lot of criticism
for some of his works focusing on the refugee problem, as his works have a
representation that goes beyond their purpose and also simplifies their purpose and
are far away from reflecting the refugee tragedy. As I mentioned, while trying to
reflect or deal with the crucial problems of today, one might need to act very carefully. What do you think about this?
F.E. : Dealing with the social issues is really so difficult, they include so much
sensitivity. On the other hand, you should not abuse the issues. In the end, these
issues become materials for artists and we undertake the responsibility of
handling this material with sensitivity and respect to its fragilities. On the other
hand, we do not convey these problems as they are; filtering them with certain
methods such as representation, metaphor, irony etc. we reshape them with the
expressive possibilities of visual arts. The magical point is this I think, how you

establish the relationship between form and content. This relationship requires
fussiness and good planning.
Y.B. : You are an artis who received traditional sculpture education. However,
your productions are very far from those traditional forms and have a quite
contemporary language. When we consider sculpture productions in Turkey, we
see that very few of the artists, who were educated in this field, can produce with
a contemporary language. What, do you think this case is related to?
F.E. : I relate my way of approaching things to the education policy of Hacettepe
University Faculty of Fine Arts Department of Sculpture and my experiences in
Ecole Nationale Superieur D’art De Bourges ENSA in France, where I had the
chance to study with Erasmus Grant. I also think that it is deeply related to my
inclining to the areas that I feel closer to, I mean, with my intention. The 8th İstanbul Biennial entitled “Poetic Justice”, which I visited in 2003, was very influential
on my inclination. This is a personal journey and whether the artists receive a
traditional sculpture education or they work in other disciplines, in the end, their
own intentions will determine the direction of their journey.
Y.B. : You’re an artist who works with concepts. What kind of an advantage does
moving through a concept gain you as an artist or are there any limitations / problems in this preference? If there are, how do you deal with those situations?
F.E. : I am not a stockist, formalist artist. I mean, I do not prefer a method in
which I spend my whole day in the studio and express myself through the
language of form and shape. Travelling around the city, journeys and social
relations are very important for me. My concepts come out of this flow. This, of
course, is problematic sometimes as it is a very painful process to get the right
technique and idea together. It sometimes lead you to depression because you
cannot predict anything, each time, you proceed towards something unknown. I
think I have been able to cope with this process so far, however, I do not know
how it happened.
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Y.B. : You narrate what has happened by looking into the present day and the recent
past and you sometimes have an ironic language while doing it. Sometimes you fake
too and I think these indicate your artful language. You express yourself not through a
straight path, by directly pointing at it, but by urging the viewer to read the subtext. Can
we say that you are recording the history through the language of fine arts, in a way?

and rituals go beyond their field and that this may cause damage to the structure
of positive sciences, formal disciplines and fields related to human. “God Forbid”
series aims to reflect this conflict. And it does this through a series of paintings
that synthesizes the COVID-19 virus drawings, which is the biggest problem of the
present day, and traditional calligraphy.

F.E. : We certainly can.

Y.B. : The art viewer chases what is beautiful, viewing the art work through
disruptive templates, forms, some aesthetic rules, classical teachings. For most
people, art “should seem” nice, should be aesthetical. However, you deal with art
intellectually and act in that way.

Y.B. : The variety of your materials is remarkable. I especially like your ability to
transform the ready-made. However, does not producing in such a wide range create
a danger of going off the rails? And why do you need this variety of materials?
F.E. : Ever since I was a student, I tried to create experimental works and constantly
push myself with new techniques. I refused to be dominated by certain techniques and
methods. I see arts as a field that liberates me. I say this both in terms of form and
thematically. On the other hand, I like being novice, being professional scares me a
little. Therefore, I do not hesitate to proceed without fear, to try new techniques and
different materials. Sometimes, those who visit my solo exhibition think that they are
in a group exhibition and they relate this to the variety of techniques and materials.
Actually, this is an effect that I want.
Y.B. : You painted for the first time for this exhibition. How did this come out? And
why did you need this?
F.E. : For the last three years, I have been working as Dr. Lecturer in Hitit University Department of Painting. Of course, this is not the only reason of the paintings in
the exhibition but I think this also has an impact in my subconscious. On the other
hand, I thought painting was the best way to express the issue I deal with in this
painting series. This series is about traditional designs. The best means to convey
these designs is the surface. These surfaces are a series about the fact that tradition

F.E. : Exactly. I think art is an intellectual, humanitarian discipline that needs
attention. It is a synthesis including sociology, philosophy, anthropology, history
and other different fields of science. There are no template rules to read a work, of
course, you need to respect the viewer’s reception area. However, the more the
viewer deepens his/her knowledge about a work, the more his/her awareness will
increase and his/her own depth will improve. Otherwise, there will not be a real
communication.
Y.B. : You are an artist who likes to work project-oriented. What do you think is
the reason of this situation?
F.E. : I do not see myself as a great subject or a genius artist. On the contrary, I
believe in the importance of communication and social solidarity. Therefore, curatorial works are important for me; I believe in the power of the works that come
out from the intersection of different perspectives and different worlds.
Y.B. : Thank you so much, Fırat.
F.E. : Thank you too.
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