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UYANDIRAN MASALLAR: CANAN
Bedensel Direniş Stratejileri

CANAN, 1990’ların sonuna denk gelen ilk işlerinden başlayarak bu güne dek 
ürettiği işlerin çoğunda kendi bedenini kullanarak aile, toplum, din ve devletin 
bireylerin bedenlerini nasıl kontrol altına aldığını sorgular. Kendisini aktivist 
feminist bir sanatçı olarak tanımlayan CANAN, sanatsal üretiminin en önemli 
dayanağı olarak 1960’larda feminist hareketin sloganı haline gelen “özel olan 
politiktir” argümanını kullanır. Beden politikalarını sanata eklemleyerek ve kendi 
bedeninin direniş potansiyelini harekete geçirerek sanatsal üretimini iktidarın 
beden politikasına yönelik bir müdahale olarak tasarlar.

CANAN, temsilin öznesi ve nesnesinin sınırlarını kararlı bir şekilde sorgular. Bu, 
can alıcı bir politik manevradır. Bedenin ve öznenin bütünlüğünü kırmaya yönelen 
CANAN, ‘Ben’in sabit ve bilinebilir olduğunu varsayan yaklaşımlara meydan 
okur. Bedeni yoluyla kendi kadın ve sanatçı konumuna değil, kadınlığı inşa eden 
farklı temsil yollarına dikkat çeker, kadınların kendileri hakkında konuşabilecekle- 
ri bir konum talep eder. Böylece kadın bedeni suskunluğun kilidini kırar, nesne 
konumundan çıkar, talepkâr bir söze dönüşür. 

CANAN’ın, bedenini sergilediği işlerinde çoğul mecralar arasında gezinen görsel 
dili sıradışıdır:  Performans, video, animasyon, fotoğraf, minyatür, resim… 
CANAN içiçe geçirdiği bu alanların yetkin birer ustası olmayı umursamaz. Mecra 
ve teknik içeriğin izindedir, sanatı daha erişilebilir kılmaktır amaç. Sanatçıların 
seçtiği mecralar onların sanat politikasıyla olan ilişkilerini ele verir. CANAN, 
sanatın geleneksel mecralarını reddetmez, onları el attığı yeni alanlarla kaynaştırır, 
kendinin kılar; performans, beden ve video sanatına yönelen kadın sanatçıların 
arasına katılır. 

CANAN’ın işleri geçmişinden, öznel deneyimlerinden, tanığı olduğu hikâyeler- 
den yola çıkar; sözlü kültürü anımsatan, masalsı bir dile yönelir. Yer yer Binbir 
Gece Masalları’na özgü büyülü bir dünyaya daldığına tanık oluyoruz. Bu kendine 
özgü dil, hem “kadın”lığı tanımlayan sosyal normlara, hem de  karşıt sesleri 
şiddetle bastıran iktidar tekniğine yönelik bir eleştiriye imkân tanır. CANAN’ın 
eklektik görsel masalları, toplumsal iktidarın damgasını taşıyan, topluma boyun 
eğdiren masalları yeniden yazar, eskilerinin zeminini yerle bir eder. Bunun için, 
İbretnüma, Vak Vak Ağacı ve Hezeyan bizi rehavete sürüklenmeye değil farkına 
varmaya çağıran masallardır. 

İbretnüma, Türkiye’nin güneydoğusunda doğmuş olan Fadike’nin hikayesini, 
kadın bedeni üzerindeki tahakküm, güzellik miti, namus söylemi, aile içi cinsel

istismar, modernleşme projesinin çelişkileri, köyden kente göç gibi sorunsalları 
tartışmaya açarak anlatır. “Sen sen ol kimsenin gözüne batma”: Annesinin Fadi- 
ke’ye öğüdüdür bu. Fadike’nin “öteki” olmamak için görünmezliğe bürünmesi 
gereklidir; kentte yaşamaya başlayınca, doğulu kadın olmanın göstergelerinden, 
giysilerinden arınmalıdır. CANAN İbretnüma’da kadınlığın evrensel bir kategori 
olmadığının altını çizer; kimlik kesişimseldir. İktidar ise iki yüzlüdür. CANAN, 
iktidarın masallarla üstünü örttüğü bu ikiyüzlülüğü gün yüzüne çıkar. 

Vak Vak Ağacı yine masalsı bir video-animasyondur. 12 Eylül’ün özbenliğinde ve 
Türkiye toplumunda yarattığı sakatlanmaları anlatır CANAN. Bunun için yeniçeri 
isyanlarına başvurur, anlatısını birbirine bağladığı üç ağaca yaslar: İslam mitolo-
jisinde meyveleri insan kafasından olan, Osmanlı tarihinde de önemli yeri bulunan 
Vak Vak Ağacı; Türkiye’nin yakın tarihinin uğursuz darağacı ve ilkokul öğretme- 
ninden öğrendiği solcu şarkısını söylediği için bir adamın CANAN’ı asmakla teh- 
dit ettiği ağaç… Bu sonuncusu onun kişisel tarihinde yıllarca etkisi sürdürecek, 
endişelerini, korkularını şekillendirecek olandır. Geçmişinde derin iz bırakmış bir 
hikayeden yola çıkan CANAN alternatif bir sözlü tarih sunar izleyiciye.

Hezeyan ise çıkış noktası yine CANAN’ın kişisel yaşantısı olan performatif bir 
videodur. Vak Vak Ağacı’nda üzerine çocuk yaşta binen korku ve endişelerin yetiş- 
kin bir kadın olduğunda neredeyse paranoyaya dönüştüğünü görürüz. CANAN’ın 
kendi sesini takip ederek aşık bir kadının gerçek dünya, sanal alem ve rüyanın iç 
içe geçtiği yolculuğuna katılırız. Sanat müzesinden kitsch imgelere, internet chat 
sitelerinden pop müzik ve arabeske uzanan samimi ve gerçekçi bir hikaye izleriz. 
Ekrandaki kadının kim olduğu önemli değildir: Hikâyenin gerçekliği öylesine 
yüzümüze çarpar ki, her birimiz ona bir yerinden dahil olabiliriz. Zaten hepimiz o 
ruh halinin kıyısında yaşarız. 

CANAN’ın politik tavrı neredeyse yirmi yıla yayılan işlerini ona ait kılan bir 
özelliktir. Kadınlara atfedilen basmakalıp yargılar, onları işaretleyen görsel kodlar, 
etraf- larını saran mitler… CANAN bu temaları ele aldığı işlerini özel olanı halka 
açmanın, kişisel olanı politik hale getirmenin yolu olarak görür. Ölüm oruçlarına, 
işkenceye, militarizme de böyle bir yerden yaklaşır ve politik mücadele alanında 
cinsel özgürlüğün, ifade özgürlüğüyle ve militarizm karşıtlığıyla birlikte 
düşünülmesi gerektiğini bize hatırlatır.

Tuğba Taş
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Acaib’ül Mahlukat Strange Creature, 2006
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In most of the work she has produced since launching her career at the end of 
the 1990s, CANAN has employed her own physique to examine how the family, 
society religion and the state maintain control over the individual’s body. 
CANAN describes herself as an activist feminist artist and embraces the idea 
that the “personal is political” to the extent of anchoring her artistic output in 
what was one of the best known slogans of the feminist movement in the 1960s. 
Bringing the politics of “body” into the arts realm and deploying the resistance 
potential of her own body, she designs her art as an “intervention” in govern-
ment “body” policy.

CANAN examines the boundaries of the subject and object of performance with 
unremitting resolve. This is a hard-hitting political maneuver. As she gravitates 
towards breaking down the integrity of body and subject, CANAN challenges 
attitudes based on the assumption that the “ego” is a fixed and knowable entity. 
In a very physical way she draws attention not to her own status as woman and 
artist, but to the different ways of performing that construct womanhood; and 
she demands the kind of status where women are able to speak about themselves. 
In this way, the female body breaks the lock of silence, ceases to be an object and 
becomes instead a demanding statement.

In the work where she displays her body, CANAN’s visual language is extraordi-
nary as it weaves between the multiple mediums of performance, video, anima-
tion, photography, miniatures and painting… CANAN has no pretensions to 
being an expert of these different disciplines that she blends. Medium and 
technique follow content; the aim is to make art more accessible. The mediums 
that artists choose provide telling evidence of their relationship with arts policy. 
CANAN does not reject the traditional mediums of art; she integrates them with 
the new disciplines that she turns a hand to and makes them her own. She joins 
the ranks of women artists who favor performance, body and video art.

CANAN’s work is based on her past, her subjective experiences and stories she 
has witnessed; she resorts to a fairytale-like language evocative of oral culture. 
In places we see her dive into an enchanted world typical of ‘One Thousand and 
One Nights’. This distinctive language allows the opportunity for criticism both 
of the social norms that define “womanhood” and of government practice that 
violently suppresses the voice of opposition. CANAN’s eclectic visual fables 
rewrite the brand of fairytales that bear the hallmark of social power and bring 
society to heel; they destroy the foundations of their predecessors. Thus, 
İbretnüma (Exemplary), Vak Vak Ağacı (The Waq Waq Tree) and Hezeyan 
(Delusion) are fables that invite awareness rather than drag us into a state of 
lethargy.

Exemplary tells the story of Fadike, a girl born in the southeast of Turkey. In so 
doing, the piece opens to debate a plethora of problems from tyranny over the 
female body, the myth of beauty and sexual exploitation within the family, to the 
contradictions of the modernization project and mass migration from rural areas to 
the city. ‘Be yourself; keep a low profile,’ is her mother’s advice to Fadike. In order 
to avoid being “the other”, Fadike needs to veil herself in a cloak of invisibility. 
After moving to the city, she must purge herself of all clothes, all signs that she is a 
woman of the east. In Exemplary, CANAN stresses the point that womanhood is not 
a universal category. Identity is intersectional; government, on the other hand, is 
hypocritical. Canan uncovers this hypocrisy, whereas government chooses to cover 
it up with fairytales.

The Waq Waq Tree is another fairytale-like video animation, but this time a vehicle 
for CANAN to portray the mutilation wrought on the self and Turkish society by the 
12 September 1980 military coup. To this end, she turns to janissary uprisings and 
bases her narrative on three trees joined together. In Islamic mythology the Waq 
Waq tree bears fruit in the form of human heads; in Ottoman history it also has an 
important place; and here, it is the fateful gallows of Turkey’s recent history, the tree 
where a man threatens to hang CANAN for singing a leftist song she learned from 
her primary school teacher… And this will remain a powerful influence in her 
personal history for years to come; it will shape her fears and anxieties. Setting out 
from a story that has left deep scars on her past, CANAN presents the viewer with 
an alternative oral history.

As for Delusion, this is a performative video based once more on CANAN’s personal 
experience. We recognize the fears and anxieties that plagued her as a child in The 
Waq Waq Tree, but now that she has become an adult woman they have almost 
spiraled into paranoia. By following CANAN’s own voice, we take part in the 
journey of a woman in love; a journey which blends the real world, the virtual 
realm and dream. We watch an intimate and authentic story that extends from the 
art museum to kitsch images, from internet chat rooms to pop and Arabesque music. 
It is of no consequence who the woman on screen is; the authenticity of the story 
hits us so powerfully in the face that each one of us could be in some part of it. We 
all live on the edge of that mindset in any case.

CANAN’s political tone is a quality that makes her almost 20 years of work very 
much her own. Stereotype judgements directed at women, visual codes labeling 
them, myths surrounding them… Canan looks on the work where she takes up these 
themes as a means of confiding the private to the public and making the personal 
political. She approaches death fasts, torture and militarism from just such a place 
and reminds us that in the realm of political struggle sexual freedom needs to be 
considered in conjunction with freedom of expression and anti-militarism.

İbretnüma Exemplary, 2009
27’30”

CANAN: AWAKENING TALES
Physical Resistance Strategies

Tuğba Taş



Binbir Gece Masalları'nın (her zaman bir hikâye içinde başka bir hikâye içeren) çift 
katmanlı yapısını gevşekçe de olsa anımsatan hikâye akışı, bir zamanlar modern bir 
yaşama can atan, kendi Anadolu yurdunda en güzel kız olan Fadike'nin yaşadığı 
trajik kaderi sunar. Hikâye sekiz kısımda anlatılıyor, her bir kısım Fadike'nin yaşa- 
mında bir başka özel döneme denk geliyor, görsel olarak elle çizilmiş animas yon 
etrafında kuruluyor, ama animasyon sürecinde başka materyaller de kullanıyor 
(fotoğraflar, kolajlar, hatta ressamın elinden çıkmış yapılmış soyutlamalar). 
CANAN' ın açıkladığı gibi, bu iş daha çok bir "video-fabl" gibi algılanıyor, kendisi 
de "ravi" (hikaye-anlatıcısı) rolünü üstleniyor. İş sadece eski, geleneksel, egzotik ve 
"öteki"nin yeni, modern, güncel ve "içkin" olana karşı iddia edilen ideolojik kopuşu- 
nu sorgulamakla kalmıyor; ayrıca bir başka düşünüş biçimine de işaret ediyor ve 
tartışmalı bir meseleyi (bu vakada zorla evlilik ve onunla birlikte gelen her şey) 
politik bir mesele olarak ele alıyor. Politik arenayı açmanın potansiyeli, daha geniş, 
daha kapsamlı bir anlamda anlaşılınca, işin üstlenmeye istekli olduğu estetik sapak-
lar kadar tarihsel sapaklara da dayandığını gösteriyor. "İbretnüma"nın -ibretlik 
biçimde- gösterir gibi olduğu şey "politikaya kestirme yollar yok" şiarı. Herhangi bir 
kolay çözüme de kısa yol yok, diye kişi haklı olarak ekleyebilir. Tüm bu sapakların 
gerçekliği öngörülen çıktıya hayati katkılar yapsa da, meselelerin politik-oluş'u, 
baştan tam anlamıyla politik kabul edilmez. 

The storyline, loosely reminiscent of the double-layered structure of One Thousand 
and One Nights (always containing a story within a story), presents the tragic fate of 
Fadike, once the most beautiful girl in her Anatolian homeland who is striving for a 
modern lifestyle. In the course of events, though, she becomes an embittered adherent 
to old costumes that (in the person of her own mother) ruined her prospects and aspi 
rations in the first place. The story is presented in eight parts, each based on a 
particular episode of Fadike's life, visually anchored in hand-drawn animation but 
making use of other materials (photographs, collages, even painterly abstraction) in 
the animation process as well. As CANAN explains, the work is very much conceived 
as a "video-fable," with herself assuming the role of the "ravi" (story-teller). The 
work not only questions the alleged ideological rupture of old, traditional, exotic and 
"other" versus new, modern, up-to-date, and "immanent"; it also points towards 
another way of thinking and discussing a contested issue (in this case forced marri- 
age and everything that comes along with it) as political. The potentiality of opening 
up the political arena, understood in a wider, more comprehensive sense, is shown to 
depend on the historic as well as aesthetic detours the work is willing to take. "No 
short-cuts to politics," "Exemplary" seems to—exemplarily—demonstrate. No short- 
cuts to any easy solution either, one can legitimately add. While the "reality" of all 
those detours crucially contribute to the envisioned outcome, namely the becoming-
political of matters not considered as properly political in the first place. 

İbretnüma Exemplary, 2009

"Tüm asılmış olanlara ve büyük ablama" diye adanan iş, belirli bir meyve veren 
ağaca (vak vak ağacı) dair eski mitolojik masalı 1980 askeri darbesi etrafında dönen 
tarihsel olduğu kadar otobiyografik de olan anılarla ve belgelerle birleştiriyor. Bir 
kez daha, işin estetik dayanak noktalarından biri Osmanlı minyatürü stilinde çizilmiş 
ve boyanmış animasyon; bir kez daha, fotoğraf, haber bülteni veya yazılı ilaveler 
gibi diğer estetik materyaller özenle dokunmuş anlatıya dahil ediliyorlar. Filmin, her 
biri kaligrafik olarak yazılmış alıntılarla, ton belirleyici bir tarzda sunulan yedi kısa 
bölümü, "vakvak ağacı" temasıyla birarada tutuluyor. Ana anlatı aksı olarak çalışan 
motif politik adalete dair kadim mitolojik zamanlardan günümüze (ve muhtemelen 
geleceğe) uzanan belirsizliğe dayanıyor. Bu belirsizlik en çok 1980'deki son askeri 
darbenin uzun süren sonrasına bağlıdır, kimi kahramanlarının bugün dahi herhangi 
bir yanlış yapmış olduklarını reddedip sorumluluk almayışlarında da görüldüğü gibi 
bugün hala rahatsız edicidir. 

Zamanla tekrar tekrar kafasını meşgul eden bu korku rejimini çizmek ve işaret 
etmek için, CANAN çeşitli estetik aygıtlardan oluşan bir repertuarı kullanıyor (ve 
hepsini birbirine dokuyor). Belgesel coşkunluk şimdi daha geniş, hem estetik hem 
tarihsel hem de "politik" bir dokuyla tamamlanıyor ve zenginleştiriliyor. Çünkü 
"politika" eleştirel zihinli bir sanat pratiğinin bağlamında verili veya önden kurulu 
birşey değildir -CANAN'ın işlerinin zorlayarak gösterdiği gibi- sınırlarını ve 
koşullarını sanatın bir şekilde somutlaştırabileceği (her ne kadar kişi asla emin 
olamazsa da tam da bu somutluklardan) ama belirsiz bir bölgedir. 

Dedicated to "those who were executed, and to my elder sister", the work combines 
the old mythological tale of a particular fruit-bearing tree (the "vakvak") with 
historical as well as autobiographical memories and documents centered around the 
1980 military coup. Again, one of the aesthetic anchors of the work is drawn and 
painted animation in the style of Ottoman miniature; again other aesthetic materials 
like photographs, news feeds, or written inserts are inserted into the elaborately 
woven narrative. The seven brief chapters of the film, each of them introduced by a 
kind of tone-setting, calligraphically presented quote, are held together by the motif 
of the "vakvak tree." Employed as the main narrative thread, the motif runs from 
ancient mythological times to the contemporary (and possibly future) uncertainness 
about political justice. This uncertainty is mostly due to the long aftermath of the last 
military coup in 1980, which is still vexing today as some of its protagonists currently 
on trial deny all responsibility of having done anything wrong. 

In order to point out and sketch this regime of fear, which time and again rears its 
head, CANAN makes use of (and interweaves) a varied repertoire of aesthetic 
devices. The documentary vehemence is thus complemented and enriched by a much 
wider, both aesthetic and historical as well as "political" texture. For "politics," in 
the context of a critically-minded art practice, is not something given or pre- estab-
lished but—as CANAN's works compellingly point out—an uncertain territory the 
contours and conditions of which art might somehow make tangible (although one 
can never be sure of those very tangents). 

Vak Vak Ağacı The Waq Waq Tree, 2010

Hezeyan Delusion, 2014
60 ‘
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Tüm görseller RAMPA’nın ve sanatçının izniyle basılmıştır.

CANAN (İstanbul, 1970) Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim 
Bölümü’ndeki eğitimini 1998’de tamamladı ve İstanbul, Amerika ve Almanya’da 
çeşitli misafir sanatçı programlarına katıldı.

Tecrit (KIBLA Multimedia Center, Maribor, 2010); Bahname (Masa Projesi, 
İstanbul, 2007); Perde Arkası (Festival De Rode Loper, Amsterdam, 2006); Nihayet 
İçimdesin (İstanbul, 2000) gibi kişisel sergi ve projeleriyle İstanbul, Almanya, 
Slovenya ve Hollanda’da bulundu.

CANAN, x-ist’te Bıyık Kedide de Vardır (2010) ve Türk Lokumu (2012) isimli 
kişisel sergilerini gerçekleştirdi. 2009 yılında 11. Uluslararası İstanbul Bienali’ne 
katılan sanatçı, 2007-2012 yılları arasında Global Feminizm (Brooklyn Museum, 
NY 2007); Rüya Gibi, Ama Senin Düşlediğin Değil: Türkiye’den Çağdaş Sanat, 
(National Museum of Woman in the Arts, Washington D.C 2010); İstanbul Cool! 
Çağdaş Türk Sanatında Neler Oluyor, (Leila Taghinia – Milani Heler Galeri, NY 
2010); ACT V: Power Alone, (Witte de With Center for Contemporary Art, Rotter-
dam); Confessions of Dangerous Minds, (Saatchi Galeri, Londra, 2011); Hayal ve 
Hakikat (İstanbul Modern 2011); Avrupa Hakkındaki Senaryolar: Senaryo 3D, 
(GfZK, Almanya 2012); Contre L’Histoire, (Centre d’Art de Fribourg, İsviçre, 
2012); In What Language Shall I Tell You My Story” (Stedelijk Museum Schiedam 
2012) ve Yolculuklar: Günümüzün Türkiyesi’nde Gezintiye Çıkmak (Espace 
Culturel Louis Vuitton, Paris 2012) başlıklı uluslararası sergilerde yer aldı. 2013 
yılında Haset, Husumet, Rezalet (ARTER, İstanbul), SIGNS TAKIN IN WONDER 
(MAK, Viyana); The Laboratory of the Future: TOGETHER / APART, (CSW, 
Ujazdowski Kalesi, Varşova) ve At the Bazaar of Gender: Feminine / Masculine, 
(MUCEM, Marsilya) başlıklı karma sergilere katıldı. CANAN İstanbul’da yaşıyor 
ve çalışıyor.

CANAN (Istanbul, 1970) graduated from the Fine Arts Faculty of Marmara Univer-
sity and has participated in residency programs in Istanbul, the USA and Germany, 
winning many awards for her work.

Her projects have been shown in Istanbul, Germany, Slovenia and the Netherlands 
and include: Segregate (KIBLA Multimedia Center, Maribor, 2010); “Bahname” 
Masa Project (Istanbul, 2007); “Behind the Curtains” (Festival De Rode, Amster-
dam, 2006); and “Finally You’re in Me” (Istanbul, 2000).

CANAN has had two solo shows at the Istanbul based gallery, x-ist: Even A Cat Has 
A Mustache (2010) and Turkish Delight (2012). The artist participated in the 11th 
International Istanbul Biennial in 2009 and has had her work exhibited in numerous 
international shows which include: Global Feminism (Brooklyn Museum, NYC, 
2007); A Dream...but not Yours: Contemporary Art from Turkey (National Museum 
of Women in the Arts, Washington D.C., 2010); Istanbul Cool! What’s Happening in 
Contemporary Turkish Art Now (Leila Taghinia-Milani Heller Gallery, NYC, 2010); 
ACT V: Power Alone (Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam); 
Confessions of Dangerous Minds (Saatchi Gallery, London, 2011); Dream and 
Reality (Istanbul Museum of Modern Art, 2011); Collage Istanbul (La Gaîté Lyrique, 
Paris); Scenarios About Europe: Scenario 3 (GfZK, Germany, 2012); Contre 
L’Histoire (Centre d’art de Fribourg, Switzerland, 2012); In What Language Shall I 
Tell You My Story? (Stedelijk Museum Schiedam, Netherlands, 2012); Journeys: 
Wanderings in Contemporary Turkey (Espace Culturel Louis Vuitton, Paris, 2012); 
Envy, Enmity, Embarrassment (ARTER, Istanbul, 2013); Signs Taken in Wonder 
(MAK, Vienna, 2013); The Laboratory of the Future; TOGETHER/APART (CSW, 
Ujazdowski Castle, Warsaw); and At the Bazaar of Gender: Feminine/ Masculine 
(MUCEM, Marseille, 2013), CANAN lives and works in Istanbul.

Nazar Değdi Dünyama It was worth the evil eye into my world, 2011
29 x 47 cm poster serisi poster series


