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Bölünmüş Oda Divided Room, 2016
tuval üzerine akrilik ve selüloz acrylic and cellulose on canvas
200 x 170 cm

HÜLYA KÜPÇÜOĞLU : Felsefe bilimi sorular sorar ve yanıtlar arar. Sizin de
serginizin adı bir soru cümlesi, “O ne? O kim?”. Sorular sorarak izleyiciye sorgulatmaya çalıştığınız şey nedir?
DEVABİL KARA : İnsan ancak çevresini, kendini; bir başka deyişle yaşamı anlamlandırabildiğinde yaşama cesaretini bulur. Nesnel varlığımız ve yaşamsal gereksinimlerimiz bizi “anlamı” önce nesnel olanda aramaya zorunlu kılar. “O ne?”, “O kim?”
soruları varlığın gerçeğini kavrama ve bu kavramlardan da “anlama” ulaşmak isteyen
insan için bir ömür boyu tekrar tekrar çevresine ve kendine sorduğu sorulardır. Bu
soruları ister kişisel, subjektif bir algı ile ister bilimsel, genelgeçer sonuçlara varmak
için sorsun sonuçta ulaşmak istenilen karara varma arzusudur.
“O ne?”, “O kim?” sorularını, ister istemez insanı sormak zorunda bırakan izler,
gölgeler ve sis gibi fiziksel fenomenlere odaklanarak izleyiciyi yaşamın belirsizlik
ve gizemlerini farklı bir duyarlılıkla sorgulamaya davet ediyorum.
“O ne? O kim?” sergisinde izleyiciyi, alışık olduğu kanıksadığı görsel dünyanın
kolayca fark edilmeyen alanlarına odaklanarak farklı düşünme ve sezgi biçimlerini
deneyimlediği, aslında yaşamın içinde var olan duyarlılıklarını anımsatmayı
amaçlıyorum. Resimlerin yüzeyinde belli belirsiz varlık bulan şeyler, izleyiciyi soru
sormaya ve kendi yanıtlarını bulmaya, böylece sanatsal sürece aktif olarak katılmaya zorunlu kılacaktır. Sergi, felsefenin bilmek ve anlam arasında kurduğu ontolojik
ilişkiye sanatsal bir yaklaşımın ifadesi olarak da değerlendirilebilir.
H.K. : Sergide hangi serilerinizden resimleriniz bir araya geliyor?
D.K. : “Gölge-Bellek’’, “Sis,’’ gibi 2018 ve sonrası serisi çalışmaların bir kısmını
içeriyor.
H.K. : Sergideki resimlerinizde “izler”, “gölgeler” ve “sis” gibi fiziksel fenomenlere odaklanıyorsunuz. Bu kavramların, belirsiz, gizemli ve muğlak bir alana işaret
ettiğini ve aynı zamanda varlık-yokluk gibi ikiliklerle, mekan-zaman gibi kavramları da içerdiğini söyleyebilir miyiz?
D.K. : Tanımsız, silikleşmiş, belirsiz olan şeyler karşısında düşünce alanının ve düş
alanının olağandan daha farklı ve daha aktif çalıştırılması gerekir. Artık orada olmayan bir nesnenin bıraktığı iz, başka bir nesnenin üzerine düşerek deforme olmuş bir
gölge ya da sis ve dumanlı hava gibi görme duyusunu yetersiz bırakan durumlarla
başa çıkabilmek için zihin yaratıcı yöntemler üretmek zorunda kalır.
Bir varlığın şu andaki yokluğunun varoluşu olarak “iz” bir belirsizliği imler. Bu,
imge yokluk ve varlık kavramlarını birbirine bağlayarak zaman ve mekân algısını
aynı anda harekete geçirerek farklı bir sezgisel kavramayı da gerekli kılar. Kişisel ve
toplumsal belleği harekete geçiren bir sanat nesnesi gibi, her karşılaşıldığında izleyicinin zihninde tekrar tekrar yaratılır.
H.K. : Sis, yumuşak bir etki sunar ve nesnelerin sınırlarını yumuşatır, bir kısmını
gizler ve yeni anlamlandırmalar yaparız. Siz, sise ne gibi anlamlar yüklüyorsunuz?
D.K. : Albert Bayet’in, “Fazla apaçık fikirler çoğunlukla ölü fikirlerdir.” (Bayet,
2009, s.49) söyleminde olduğu gibi, ihtişamlı ışık altında varlığını net ortaya koyan
şeyler yaratıcılığı sınırlar. Görünenin büyüsüyle yetinilir. Oysa sis, zihni ve duyguları, yeniden aktif konuma gelmesi için kışkırtır. Böylece görünüşler dünyasının
ötesine geçilerek, kişisel yaratıcılıkla yeni bir dünyanın kapıları aralanır.
Sisin varlığı ile ışık büyük bir oranda kayba uğrarken, atmosferde farklı bir dağılım

göstererek insan algısında büyük bir değişim yaratır. Psikolojik ve zihinsel
kavrayışa farklı bir kapı aralar. Alışık olunan dünyayı gizemli kılan sis ile algı ve
düşünce sınırları zorlanır. Form ve biçimler yumuşar. Tamamen ortadan kalkmaz,
ancak alışık olunan anlam kaybolur, anlamsızlaşır. İnsan sisin içinde kaldığında
duyumlarının uğradığı değişim, sise sembolik anlamlar yüklenmesine neden olur.
Eş zamanlı olarak sis, biçimsizliğin ve maddeselliğin anlamlarını ortaya çıkarır.
Sadece maddenin varlığını değil, hareketi ve çoklu değişken ses deneyimlerini de
etkiler. Sis çevreye hâkim olduğunda çok sayıda duygusal karşılaşma yaşanır.
Anında algılanabilen şeyler kavranamaz ve anlaşılmaz olur. Çünkü sis, duygusal
deneyimleri değiştirdiği gibi, güçlendirir, indirger ve keskinleştirir. Bir tür kopma
hissi yaratır. Havaya fiziksel bir mevcudiyet kazandırır. Uzaklık algısına meydan
okur ve çevreyi oluşturan mekânı maddi anlamda değişime uğratır. Nesnelerin
sınırları yumuşayarak hepsi birbiriyle ilintili bir beden gibi arka plana dönüşür. Bir
anda üç boyutlu dünya, ara dünyaya dönüşerek derinliği yitirmeye başladığında,
varlık dünyası bir bütün olarak görünür. Tanıdık zaman ve yer hissi yitime uğrar.
Zaman ve mekân algıda yeniden şekillenir. Gerçek ve gerçek olmayan, özgün ve
özgün olmayan arasındaki ayrım bulanıklaşır. Diğer yandan, kalın ve ağır varlığı
insana dünyayla etkileşim kurmanın yeni yollarını gösterir. Sisin varlığının
oluşturduğu nemli havanın yoğun bir şekilde cilde dokunması, bedene teması
çoklu algıyı oluşturan farklı duyumlardan biridir. İnsan sadece görmede zorlanmaz, nemle dolmuş olan giysilerinde de sisi hisseder. Hava farklı kokar ve ses
tuhaf bir şekilde yayılır. Yaratıcılık ancak bilinen kalıpların, sınırların yok edilip
tekrar yapılandırılması ile ortaya konulabilir. Sisin anlamı bu bakış açısı ile çok
derin ve üstünde düşünülmeye değerdir.
Sis, varlığıyla öncelikle kişinin dışında olduğunu zannettiği görüntünün aslında
içinde olduğunu fark ettirir. Buna endişe ve gizem duygusu eşlik eder. Görüntüyü
çözümleme sürecine girmek, gizem olgusunu da kendiliğinden bilince taşır. Bilinmeyen, tanımlanamayan her şeyde olduğu gibi, sis; merak, korku ve endişeyi
tetikler. Böylece metabolizma da değişime uğrar: Farklı hormonlar, farklı beyin
aktivitesi, farklı duyumsamalar ile kanıksanmış varlık algısından uzaklaşılarak
farklı bir boyuta adım atmış olunur. Sisin ağırlığının altında biçimsizliğin içinde
kaybolan insan, alışık olmadığı bir dünya ile yüz yüze kalır. Bilincin yetersiz,
bilinenin herhangi bir sistematiğe ve düzene uymadığı bir belirsizlik durumudur
bu. Bütün bunlar kişinin çevresindeki varlık dünyasına sanki bir sanatçı eli
değmişçesine görüntüyü resimsel bir boyuta çeker.
H.K. : Sanat tarihinde, farklı dönemlerde sis birçok ressam tarafından yapılmış.
Günümüzde insanlar fizyolojik yada psikolojik “beyin sisi” denilen bir sorundan
bahsediyor. Düşüncelerdeki sis karşımıza çıkıyor bu kez. Resimlerinizde bu
anlamda bağlantılar da var mı?
D.K. : Günümüz insanı yaşadığı görsel bombardıman altında, medya araçlarında
gerçekmiş gibi sunulan görüntülerin, bilgilerin karmaşasında düşünsel anlamda
âdeta bir sisin içine düşmüş gibidir. Modern çağın insanının görüntü ile yaşadığı
karmaşaya benzerini bugünün insanı zihinsel olarak yaşamakta. Bilinç ister
dışarıdan alınan bir madde ister fiziksel ya da psikolojik bir rahatsızlık sonucunda
karmaşaya düştüğünde, bir sis altında kalmış gibidir. Bu sefer birbirinden
ayırmakta zorlanılan, sınırlarının kaybolduğu şeyler nesneler değil, düşüncelerin
kendisidir. Bu durumda da zihin, düşünce dünyasının farklı bir basamağına geçiş
yapar. Orada da düşünce vardır, algı vardır, duyumsama vardır; ancak genelde
alışık olunanın tamamen dışında bir varoluş sergiler. Bir psikolojik rahatsızlık
olarak “beyin sisi” sorunu çağımızda her gün daha fazla telaffuz edilmektedir.

Ufuk Çizgisi Horizon Line, 2018
tuval üzerine yağlıboya ve akrilik oil and acrylic on canvas
200 x 170 cm

H.K. : Resimlerinizde gerçek ile hayal arasında varlık bulan bir ara duruma işaret
ediyorsunuz. Nedir bu ara durum, açabilir misiniz?

katmanlı, şiirsel oluşudur. Doku yaşama dair, öze dair, zamana dair, duygulanıma
dair pek çok öğeyi içerisinde taşır.

D.K. : Sanat yolculuğumda ‘‘İzler ve Gölgeler’’, serisi ile başlayan sanat pratiğimde
‘‘Dilin Söyleyemedikleri’’, ‘‘Yolculuk,İz, Bellek’’, ‘‘Gölge Bellek’’, ‘‘Sis’’ sergilerimin dayandığı kavramların sentezi durumundadır. Ara-Durum Sentezi tüm bu
kavramların ortak paydasıdır. İz de var olanın yokluğunun varlığı, gölgede varlığın
orada, o an bulunuşunun kanıtı ama adeta onda soyulmuş yabancılaşmış bir oluş,
siste ise tanınır olanın orada olmasına rağmen tanımsız hale dönüşmesi. Her birinde
bir ikilem ve karşıtlığı ayıran değil birleştiren bir ara durum söz konusu. Ben bu
insan gerçeğinin akıl ile duygu, hayal ve gerçek arasında birbirinden ayrık ama
birbirine bağlandığı o ara durumun peşindeyim.

H.K. : Resimlerinizde dolu alanlar kadar boş alanları da ön plana çıkardığınız
görülüyor. Boşluğu da görünür kılmak istediğinizi söyleyebilir miyiz?

H.K. : Siz, “doku”yu kullanan bir sanatçısınız. Bu sergide bazı resimlerde “çizgi”
ögesine referansla veya farklı malzemelerin üst üste gelmesinden dolayı dokular
oluşturulduğu görülüyor. Resimlerinizdeki “doku”sal etkilerden bahseder misiniz?
D.K. : Hayal gücümüz imgelenimimizde sonsuz olanaklar devreye sokar. Ben resim
izleyicisine imgelenimde şiirsel bir izlek kurgulamaya çalışıyorum. Bunu da resim
yüzeyinde doku kullanarak yapıyorum. Doğada karşılaştığımız her doku zamana ait
bir hikayeyi, geçmişi anlatır. Doğa görüntülerinde bizi ona bakmaya çeken bu çok

D.K. : İnsan algısını günlük sıradan nesne ve uzam algısından farklı düzeye
taşıyan izler, gölgeler ve sis metaforlarını resimlerimde çok katmanlı yapılar
kurgulayarak imgenin sınırlarını aşmak, görünen ve görünmeyen, adı koyulan ve
koyulamayan sezgisel bilginin gizemlerini yakalamak için kullanıyorum.
Aradığım şey minimal bir etki ya da hiçlik duygusu yaratmak değil, gerçek ile
hayal arasında sıkışmış yaşamın akışı içinde görmezden gelinen derinlikli ara
duruma dikkat çekmek. Resimlerimde şeylerin bilgisi yüzey üzerinde belli belirsiz
okunur. Monokrom resim, sise benzer nitelikte tek rengin çağrıştırdığı sonsuzluk
etkisiyle izleyende yüce (sublime) duygusunun doğmasına neden olur. Renk artık
resim yapmak için var olmaz; boşluğu görünür kılmak için vardır. Zamanın ötesini
işaret eder. Bu nedenle resimlerime izleyicinin daha dikkatli bakmasını öneriyorum. Eğer dikkat edilirse izleyicinin kendine ait bir şeyler bulacağına
inanıyorum. Görülen şey belki de sadece zamandır. Belki de, resmin mahkûm
olduğu kelimeler kadar nasırlaşmış bakışın yerine, dokunma duyusunu harekete
geçirerek beden ile görmeyi öneriyorum.

Kozmik Mavi Cosmic Blue, 2015
tuval üzerine akrilik acrylic on canvas
70 x 60 cm

Kaosun Doğuşu The Birth of Chaos, 2016
tuval üzerine selüloz akrilik doğal pigment cellulose acrylic natural pigment on canvas
200 x 170 cm
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Açık Alana Saygı Respect for Open Space, 2015
tuval üzerine akrilik selüloz doğal pigment acrylic cellulose natural pigments on canvas
160 x 140 cm

Kontrollu Düşüş Controlled Fall, 2016
tuval üzerine akrilik kalem acrylic pen on canvas
70 x 60 cm

HÜLYA KÜPÇÜOĞLU : Science of Philosophy asks questions and seeks answers.
The title of your exhibition is also a question, “What is that? Who is that?". What is
it that you intend to make the viewer question by asking questions?
DEVABİL KARA : People only find the courage to live when they can make sense
of their environment, themselves, in other words, life. Our objective existence and
our vital needs compel us to seek "meaning" in the objective first. The questions of
“What is that?”, “Who is that?” are the questions that people, who want to comprehend the reality of existence and to reach the “understanding” from these concepts,
ask themselves and their environmet over and over again throughout a lifetime.
Whether you ask these questions with a personal, subjective perception or in order
to reach scientific, generally accepted results, what is desired to be reached at the
end is the desire of decision.
I invite the audience to question the uncertainties and mysteries of life with a different sensitivity by focusing on physical phenomena such as marks, shadows and fog
that inevitably compel people to ask the questions, “What is that?”, “Who is that?”.
In the exhibition What's that? Who's that?, I aim to remind the viewer of the sensitivities
that exist in life, in which they experience different ways of thinking and intuition by
focusing on the obscure areas of the visual world that they are actually used to. The
things that are vaguely present on the surface of the paintings will compel the viewer
to ask questions and find their own answers, thus to actively participate in the artistic process. The exhibition can also be considered as the expression of an artistic
approach to the ontological relationship that philosophy establishes between knowing and meaning.
H.K. : Paintings from which series come together in this exhibition?
D.K. : It includes some of the 2018 and later series such as ‘‘Shadow-Memory, Fog’’.
H.K. : In your paintings in the exhibition, you focus on physical phenomena such as
“marks”, “shadows” and “fog”. Can we say that these concepts refer to an indefinite, mysterious and ambiguous area, and that they also include dualities such as
existence-nonexistence and concepts such as space-time?
D.K. : In the face of things that are undefined, obscure and uncertain, the fields of
thought and dream should be operated differently and more actively than usual. The
mind has to come up with creative methods to deal with situations that leave the
sense of sight inadequate, such as a mark left by an object that is no longer there, a
deformed shadow that falls on another object, or fog and fumy air.
As the existence of the present absence of a creature, "a mark" alludes to an uncertainty. This necessitates a different intuitive understanding by connecting the
concepts of image, absence and presence, activating the perception of time and
space simultaneously. Like an art object that activates personal and social memory,
it is recreated in the mind of the viewer each time it is encountered.

H.K. : Fog offers a soft effect and we soften the boundaries of Objects, hide some
of them and create new meanings. What meanings do you attribute to fog?
D.K. : As in Albert Bayet’s saying, “Too obvious ideas are often dead ideas.”
(Bayet, 2009, p.49); things that make their presence clear in glorious light, limit
creativity. The magic of the visible is enough. However, fog provokes the mind and
emotions to become active again. Thus, going beyond the world of appearances, a
new world is opened with personal creativity.
While the light is dramatically lost with the presence of fog, it shows a different
distribution in the atmosphere and creates a great change in human perception. It
opens a different door to psychological and mental understanding. The limits of
perception and thought are pushed by the fog that makes the familiar world mysterious. Forms and shapes soften. Although it does not disappear completely, the familiar
meaning is lost and becomes meaningless. When in the fog, the change in the senses
of a person causes symbolic meanings to be attributed to the fog. Simultaneously, the
fog reveals the meanings of formlessness and materiality. It affects not only the
presence of matter, but also movement and multivariate sound experiences. Many
emotional encounters occur when fog dominates the environment. Things that can be
perceived instantly become incomprehensible and impenetrable as fog strengthens,
reduces and sharpens the emotional experiences as well as changing them.
It creates a kind of a feeling of detachment. It gives a physical presence to the air.
It challenges the perception of distance and materially transforms the space
constituting the environment. The boundaries of the objects soften and all become
the background, like an interrelated body. When the three-dimensional world
begins to lose depth by transforming into an in between world, the world of existence
appears as a whole. The familiar sense of time and place is lost. Time and space are
reshaped in perception. The distinction between real and unreal, authentic and
inauthentic is blurred. On the other hand, the thick and heavy presence of the
human shows them new ways of interacting with the world. The intense touch of
the moist air created by the presence of fog to the skin and its contact with the body
is one of the different sensations that create multiple perception. People not only
have difficulty in seeing, but also feel the fog in their clothes filled with moisture.
The air smells different, and the sound is strangely diffused. Creativity can only be
revealed by destroying and reconstructing known patterns and borders. The meaning of fog is very deep and worthy of consideration from this point of view.
With its presence, the fog first makes people realize that the image that they think
is outside is actually inside. This is accompanied by a sense of anxiety and
mystery. Entering the process of analyzing the image automatically brings the
phenomenon of mystery to consciousness. As with everything unknown, unidentified, fog triggers curiosity, fear and anxiety. Thus, the metabolism also undergoes
a change: Different hormones and different brain activity move away from the
inure perception of existence with different sensations and a different dimension is
stepped into. Lost in the formlessness under the weight of the fog, the human face
with a world they are not accustomed to. This is a state of uncertainty in which

Kontrollu Düşüş Controlled Fall, 2016
tuval üzerine akrilik ve akrilik kalem acrylic and acrylic pen on canvas
70 x 60 cm

Alandan Kopuş Disengagement from the Area, 2016
tuval üzerine akrilik ve akrilik kalem acrylic and acrylic pen on canvas
70 x 60 cm

consciousness is insufficient and the known does not conform to any systematic and
order. All these draw the image to a pictorial dimension, as if an artist had touched
the world of existence around the person.

dilemma and an in between situation that unites rather than separates opposition.
I am after that in between state between reason and emotion, fantasy and reality,
where the human reality is separate but interconnected.

H.K. : In the history of art, fog was included in the paintings of many artists in
different periods. Today, people talk about a problem called physiological or
psychological "brain fog". This time, the fog in the thoughts come out. Do you have
links in this sense in your paintings?

H.K. : You are an artist using “texture”. In some of the paintings in this exhibition, it is seen that textures are created with reference to the "line" element or due
to the overlapping of different materials. Can you talk about the “textural” effects
in your paintings?

D.K. : Today's people, under the visual bombardment, in the confusion of images
and information presented as real through media tools, have almost fallen into a fog
in an intellectual sense. Today's people are mentally experiencing the confusion
similar to the confusion experienced by the people of the modern era with the image.
When consciousness is confused as a result of either a substance taken from outside
or a physical or psychological disorder, it is as if it is engulfed in fog. This time, the
things that are difficult to be distinguished from each other and whose boundaries
are lost are not objects, but thoughts themselves. In this case, the mind transitions to
a different step of the world of thought. There are also thought, perception and
sensation; however, it generally exhibits an existence that is completely unordinary.
The problem of “brain fog” as a psychological disorder is pronounced more often
every day in our age.

D.K. : Our imagination drives endless possibilities in our fantasy. I am trying to
construct a poetic theme in fantasy for the painting viewer. I do this by using
texture on the surface of painting. Every texture we encounter in nature tells a
story of time, the past. It is this multi-layered, poetic nature that draws us to look
at the images of nature. Texture carries many elements about life, essence, time,
and emotion.

H.K. : In your paintings, you point at an in between situation that exists between
reality and imagination. What is this in between situation, can you explain a bit
more?
D.K. : In my art practice, which started with the "Marks and Shadows" series in my
art journey, my exhibitions "What Language Cannot Say”, "Journey, Mark,
Memory", “Shadow Memory", “Fog" are the synthesis of the concepts on which my
exhibtions are based. In between-Situaiton Synthesis is the common denominator of
all these concepts. There is the presence of the absence of the existent in mark, the
proof of the presence of the existence at that momet, but almost an alienated existence that has been stripped away in shadow, and despite being there, there is the
transformation of the familiar into undefined in fog. In each of them, there is a

H.K. : It is seen that you highlight unoccupied spaces as well as occupied ones in
your paintings. Can we say that you want to make the unoccupied space visible too?
D.K. : I use the metaphors of marks, shadows and fog, which carry human perception to a different level from everyday ordinary object and space perception, by
constructing multi-layered structures in my paintings, in order to overcome the
boundaries of the image, to capture the mysteries of visible and invisible, named
and unnamed intuitive knowledge. What I am looking for is not to create a minimal effect or a sense of nothingness, but to draw attention to the profound intermediate situation that is ignored in the flow of life, stuck between reality and imagination. In my paintings the knowledge of things is vaguely read on the surface.
Monochrome painting creates a feeling of sublime in the viewer with the effect of
infinity evoked by a single color similar to fog. Color no longer exists for painting
but it exists to make the void visible. It points to beyond time. Therefore, I suggest
the viewer to look at my paintings more carefully. If attention is paid, I believe the
audience will find something of their own. What is seen is perhaps only time.
Maybe I suggest seeing with the body by activating the sense of touch, instead of
the look that is as calloused as the words to which the painting is condemned.

Ağır Sis Heavy Fog, 2018
el yapımı kağıt üzerine pas ve doğal pigment rust and natural pigment on hand made paper
27 x 25 cm
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