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Sergi için yaptığım seçkide doğrudan kente dair yapısal 

değişimleri gösteren imgeler yerine, dolaylı olarak kentin 

varlığının hissedildiği kentten çokta uzak olmayan 

mekânları tercih ediyorum. Fotoğraflarda doğrudan kente 

dair imgelerin görünür olmaması, kentin varlığını gizlese de 

gökyüzünden yansıyan ışığın yoğunluğu kentsel bir 

yerleşimin kaynağına işaret ediyor. Bu durum, gece 

boyunca durmadan açık duran yapay ışıkların aydınlattığı 

şeyin boş mekânlar değil medeniyetin sona ermesinden 

duyduğumuz korku olduğunu düşündürüyor ve evde 

uyurken açık bıraktığımız bir lambanın yaydığı “güvende 

olma” hissine benzer bir his oluşturuyor. Seçkide yer alan 

fotoğraflar, kabuslarımız ile gerçek dünya arasında duran 

boş ve tekinsiz mekânları aydınlatan yapay ışıkları kentin 

uzantısı olarak ele alıyor. Bu ışıklar kentin sınırına dair bir 

çizgi çizerken, aydınlattıkları boş mekânları da zamanla 

merkeze çekeceğinin sinyallerini veriyor. 

In my selection for the exhibition, I indirectly prefer places 

that are not far from the city where the presence of the city 

is felt, instead of images showing structural changes 

directly to the city. The fact that the images of the city are 

not visible directly in the photographs, while they hidden 

the presence of the city, the intensity of the light reflected 

from the sky points to the source of an urban settlement. 

This suggests that the things what the artificial lights 

enlighten all night long are not the empty spaces but the 

fear that civilization has come to the end. And it makes a 

"safe" feeling that a lamp we left open when we sleep at 

home. The photographs in the selection, on the other 

hand, take artificial lights as an extension of the city, which 

illuminate the empty and uncanny spaces between our 

nightmares and the real world. These lights, while drawing 

a line about the border of the city, give the signals that 

they will draw the empty spaces they enlighten over time 

to the center. 

Mert Acar
Stanby Yapım Aşamasında Güney Ankara Pembesi Simple Geometry
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Fluid Structures Phase 12 Kentin Bahçeleri Diriliş

vDeniz Aktaş bu sergi için tamamladığı çizim ve 

resimlerinde, kentin hafızasında yer eden travmaları insan 

ve mekan ilişkisi üzerinden irdeliyor. Sanatçının büyük bir 

titizlikle betimlediği sahneler çetrefilli, derinlikli ve dağınık 

bir kentin binalarına kentsel dönüşümün, zorla tahliyenin, 

yıkım ekiplerinin ve hatta çatışmaların bıraktığı izleri taşıyor. 

Aktaş’ın içinde yaşayanları yutan, boğan, sarmalayan ve 

görünmez kılan binaları izleyicide bir girdaba kapılma veya 

labirentte kaybolma hissi yaratıyor.

In his drawings and paintings completed for this exhibition, 

Deniz Aktas explores the traumas in the memory of the city 

through the relationship between man and space. The 

scenes depicted by the artist with great meticulousness 

carry traces of urban transformation, forced eviction, 

destruction teams and even conflicts to the buildings of a 

complicated, deep and scattered city. Aktaş’s buildings 

which swallow, strange, wrap and make the inhabitants 

invisible, create a feeling of being drawn into a vortex or 

being lost in a maze on the audience.

Deniz Aktaş
Altay'ın "Güney Ankara Blues" serisinin devamı 

niteliğindeki Güney Ankara Pembesi 1-3 adlı işleri, 

müdahale edilmiş güvenlik aynalarından oluşuyor. Aynaların 

üzerinde iz bırakılan haritalar Ankara'nın güneyine, yani 

Çankaya ve civarlarına ait. Bunlar Can'ın büyüdüğü yerler 

olmanın yanı sıra, ülke iktidarının ve kent kurgusunun 

çelişkilerinin yaşandığı yerlerin de izleri. Şehri tanıyanların 

deşifre edebileceği noktalar da mevcut, tanımsız kalan 

alanlar da. Bazı aynalar doğrudan güç odaklarına bakarken, 

bazıları modern şehrin baskısının hissedildiği yerlere, kimi 

de çok daha dolaylı olarak kişisel geçmişe odaklanıyor. 

Güvenlik aynalarının getirdiği çağrışımlarla, öznel bir 

coğrafya denemesi olarak görmek de mümkün.

These security mirrors with maps engraved on them form a 

continuation to Altay's "Southern Ankara Blues" series. 

The maps are of Ankara, the capital of Turkey where Can 

grew up. They show shifting sites of power (ie presidential 

palace, embassies), sites of struggle, moments where 

modernist housing blocks come side by side with rural 

informal urbanization, or simply locations of personal 

histories. The works relate to issues of security, territory, 

vision meanwhile demonstrating an attempt on subjective 

geography.

Can Altay 
Bana göre, mimarinin temel kuralı, zarar vermemektir. Bu 

kural ne yazık ki sıklıkla ihlal edilmekte. Konumlandırma, 

ölçeklendirme, binanın inşa edilme amacı, uygun malzeme 

kullanımı, trafik modelleri, insana ve taşıtlara ilişkin detaylar, 

vb – bunların tümü büyük önem taşımaktadır. Bu uzun liste 

dahilindekiler heykeltraşların yükünü memnuniyet verecek 

şekilde hafifletir. Bu, benim için iyi haber.  

Mimari de bir anlamda dev bir heykele benzer; Frank 

Gehry’in en iyi eserlerinde gördüğümüz üzere, heykel 

sanatında da, mimaride de aynı ana unsurlar uygulanır. Bir 

heykelin etrafında döndüğünüzü düşünün; sadece yapı 

değil, çevre ile mimari yapı içinden ve çevresinden geçen 

yol da önem taşır;  tıpkı tarihi Kordoba ya da Marakeş 

kentleri boyunca uzanarak eser bütününü tanımlayan dar 

geçitler gibi. Manhattan’da ölçeklendirme, bina yüzleri için 

tercih edilen şekiller ile malzemeler, gökyüzünde beliren 

şaşırtıcı şekiller, oluşan gölgeler ve gün boyu değişen ışık; 

cadde ve bulvar ağının durağanlığını azaltmaktadır. 

Ben mimar değilim; ama geometri, tıpkı mimaride olduğu 

gibi çalışmalarımın temelini oluşturuyor. Heykellerimin 

görünüşünü tanımlayan birçok farklı etken var. Kil, bronz, 

sıcak haddelenmiş çelik ve paslanmaz çelik kullandığım bir 

dizi çalışmamda, ayakta kalabilmek için tehlikeli şekilde 

birbirine yaslanan 2000 yıllık dev kayaların görünüşünden 

Mike Berg

In my opinion the cardinal rule in architecture is to do no 

harm, a rule that is remarkably often violated. The 

placement, the scale, the purpose for which the building was 

built, the appropriate materials, traffic patterns, human and 

vehicular, etc, are all crucial. Sculptors are happily 

unburdened by such a long list of concerns. That’s good for 

me.

Architecture, in one sense, is like giant sculpture, the same 

elements apply, for example Frank Gehry when he’s at his 

best. Like moving around a sculpture, it’s not only the 

building, but it’s the surroundings, the way you pass through 

and around the architecture, like the narrow passages 

through the old city of Cordoba or Marrakesh that defines 

the piece. In Manhattan the scale, the shapes and the 

materials of the facades, the surprising sky shapes, the cast 

shadows and the evolving light going through a day, these 

things mitigate the stagnation of the street and avenue grid.

I’m not an architect, but geometry, like architecture is at the 

heart of my work. What defines the look of my sculptures 

varies a lot. A series of works that I did in clay, bronze, hot 

rolled steel and stainless steel was inspired by the sight of 

giant 2000 year old stones precariously leaning together for 

support. Sometimes my works are based on a set of rules 

that I conceive using the element of chance. In the group of 

works in this show I decided to work with the most basic 

forms, rectangular cube and pyramid. The idea was to make 

a continuous drawing of variously shaped triangles and 

rectangles then “wrap” the drawing around an imaged 

cube, letting the vectors of the shapes continue onto the 

next plane, that way making the structure without using the 

normal horizontal or vertical support.

Değişim komşu binanın yıkılması ile başladı. Aynı Oğuz 

Atay’ın Korkuyu Beklerken hikayesinde olduğu gibi 

yıkımcıları bütün gün izledim; 'Yandaki evi parça parça 

ediyorlar. Kasap gibi.' Pencerimin önü açıldı. Işık geldi. Ama 

biliyorum geçici bir süreliğine geldi bu ışık. Kentin yapıları 

da rotası da böyle değişiyor. İş açılan boşlukla ilgili. Chris 

Burden’a adanmış küçük çaplı bir hafriyat için kürekle açma 

eyleminin belgesi niteliğinde. 

The change began with the collapse of the neighboring 

building. Just like the story in Oguz Atay's Waiting For 

Fear, I watched the demolisher all day long; ‘They are 

tearing apart the house next door. Like a butcher.' My 

window opened up. The light came in. But I know that this 

light has come in for a while. The structures of the city and 

its route change as well. It's about the hole opened. A kind 

of documentary of a shovel action for a small-scale 

excavation dedicated to Chris Burden. 

Onur Ceritoğlu
Günümüzde, kentlerin rant uğruna parsellenmesi, 

paylaşılması, yaşam alanlarının kuşatılmasına ve 

daraltılmasına neden olmaktadır. Gecekonduların ve yeşil 

alanların olduğu topraklara ‘’define’’ gözüyle bakılmaktadır. 

David Harvey, New York şehrini kast ederek mimari ve 

kentsel olanın saldırıya uğradığını vurgulamakta ve buna da 

‘’Mutenalaştırma’’ (Kentsel soylulaştırma) adını vermektedir. 

Mutenalaştırma, kentsel rant için insanları, kültürel 

ortamından mahrum ederek yersiz-yurtsuz kılmaktadır. 

Kamusal alanların özelleştirilmek üzere inşaat firmalarına 

teslim edilmesi ile birlikte küresel sermaye, insanlığa ve 

doğaya doğrudan askeri operasyonlarla değil de mimari ve 

kentsel olana saldırısıyla bir kaos yaratmaktadır. Kentlerin 

mekânsal dönüşümü harita üzerinde hızlı değişimlerle 

kentin hafızasının silinip yeniden inşa edilmesine neden 

olmaktadır. Dolayısıyla yersiz yurtsuz bırakılan insan, ruhsal 

bir çöküntü ve yaşam zorluklarıyla kentin yeni formuna 

uyum sağlama zorunluluğuyla karşı karşıyadır. Anılarını, 

geçmişini ve kültürünü kentin hızlı değişim sürecine feda 

etmektedir. Seçimleri, geleceğini planlaması ve her şeyden 

önce zorunlu yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayabilmesi kentin 

esareti altında gerçekleşmektedir.

Nowadays, the urbanization of the cities for rent has 

caused the sharing, the encirclement and the collapse of 

the living spaces. The green lands and those on which 

shanty houses settled are deemed as "treasure". David 

Harvey, referring to the city of New York, emphasizes that 

the architecture and the urban are under attack, and this is 

called ''Gentrification'' (urban gentrification). Gentrification 

makes people deterritorialized by depriving them from 

their cultural environment for the sake of urban income. 

With the delivery of public spaces to construction 

companies for privatization, global capital creates chaos by 

attacking humanity and nature, not directly with military 

operations, but to architectural and urban ones. The spatial 

transformation of the cities causes the city's memory to be 

erased and rebuilt on the map with rapid changes. Hence, 

the human being left unfounded is confronted by the 

spiritual collapse and the difficulties of life, in order to 

adapt to the new form of the city. Their memories, the past 

and the culture are sacrificed to the process of rapid 

change of the city. Their choices, planning of the future 

and above all, providing for the compulsory necessities of 

life are realized under the captivity of the city.

Mustafa Duymaz
Modern Kentlerin belli sistematik kurallar üzerinden 

yapılandığını ve kente dönük sosyo/kültürel hayatın da bu 

planlar dahilinde tasarlandığını düşünüyorum. Örneğin; 

otobanlar, ana arterler, çevre yolları vb. express yollar kenti 

parçalayan, bölen, kent içinde yeni uydu kentler üreten bir 

planlama ile ister istemez yeni yerleşim alanlarını da kentin 

merkezinden kentin dışına doğru taşımakta, bu bağlamda 

yeni kent rotalarının oluştuğunu söyleyebiliriz.

Kuşkusuz bu kent rotalarının arka planında inşaat sektörü ve 

buna bağlı imar / arsa rantları da çok önemli bir faktör. Ben 

sergiye bu perspektiften yaklaştım ve buna bağlı olarak 

yaşadığım kentin ana arterlerini, çevre yollarını ve express 

yollarını içeren haritasını inşaat demirlerinden yeniden 

kurguladım. Bu kurguya göre rant rotaları diyebileceğimiz 

bu yollar; uzayan, genişleyen, örgü gibi ilerleyen demirden 

organik bir forma dönüştü.

I think modern cities are constructed through certain 

systematic rules and that socio-cultural life towards the city 

is designed within these plans. With a planning that 

produces new satellite towns in the city, breaking up, 

dividing the city, express roads such as highways, main 

arteries, unavoidably move the new settlement areas out of 

the center of the city; we can say that new urban routes are 

formed in this context.

Of course, in the background of these city roots, the 

construction sector and the related zoning / land rants are 

also a very important factor. I approached the exhibition 

from this perspective and, depending on it; I reconstructed 

the map of the city's main arteries, the surrounding roads 

and the express roads from the construction bars. 

According to this fiction, those roads, which can be called 

the rant routes, are transformed into an organic form of 

extending, expanding moving like a braid.

Fırat Engin

“Sürekli adlarını değiştiren sokaklarında artık çocukların saklambaç 

oynayamadığı, insanların otomobillerden hızlı gittiği tek istikametli 

kaldırımların soluksuz yayasıyım.”*

“Evvel zaman içinde maviyle yeşilin, günümüzde ise kırmızı ve 

lacivert’in sarısız düşünülmediği bir kentteyim, köprülerinde kıtalar 

aşıyorum kör ülkesinden yerebatan saraylarına. Kuduz, kolera, 

açlık, işkence- asırlardır bu kentte birlikte yaşadığımız tanışlarımızı 

gizler olduk nazik hallerimizde, dünya kentimizin karanlığı 

masallaştıran havai fişekli şölenlerinde, inleyen nağmelerimizde.”*

*Gündüz Vassaf, Kendi Kentime Ağıt, sf:175-176, Kent ve Kültürü, 

Cogito, YKY)

Hayalimizde varolan kentin, günden güne değişimine tanık oluyor 

olmak, yapılan inşaatların birinin bitmeden diğerinin başlıyor 

olması, etrafı örülü bir kent oluşturduğu gibi görsel olarak da 

görüneni algılayış biçimini hayal etme sınırını zorluyor gibi. Her 

baktığım yerde bir bariyer görmek, herhangi bir ev objesinin bile 

bariyer olarak kullanılıyor olması, etrafı çevrili bir inşaatın gizliliği ve 

o mekanı merak etme hali benim daha çok ilgilendiğim, dikkatimi 

çeken konulardan. Bariyerler etrafımızı ne kadar çevirebilir? 

Varolan alanları kendi çevresinde ne kadar sınırlayabiliriz?

"I am a breathless pedestrian on the streets whose names 

consistently change, where children can no longer play 

hide-and-seek, the only one-way sidewalks where people go 

faster than cars."*

"I am in city in which that blue and green could not be 

considered without yellow once upon a time; and cannot be 

thought red and dark blue without yellow now, I across the 

continents over the bridges from the blind country to the sunken 

palaces, cholera, hunger, torture - for centuries; we get used 

hidden our acquaintances on our gentle mood, in the fireworks 

festivities those makes the darkness of our world city to the tales, 

in our soughing tunes."*

*Gündüz Vassaf, Mourning to My Own City, page:175-176, Kent 

ve Kültürü, Cogito, YKY)

Being witnessing the change of the city day by day in our 

imagination, having the situation that one of the constructions 

starts before the other ends, an enclosed city is being created on 

the one hand, this visually imposes the limit of imagining the way 

of perceiving the appearance on the other hand. Every time I look 

at a barrier, I see that even a house object is being used as a 

barrier, the confidentiality of an enclosed building and the 

curiosity of that place are one of the issues that attracts me. How 

far can the barriers enclose around us? How far can we limit 

existing areas in their environment?

Didem Erbaş
Eser külliyatım; kentleşme ve mutenalaştırmanın etkileri, 

katılımcı vatandaşlık ve kent hakları, yerel kültürlerin 

belgesel sürdürülebilirliği, insanın doğada neden olduğu 

tahribat gibi konulara odaklanıyor. Kentler sakinlerinin 

eksantrik yaşama hallerini ve barınaklarını şekillendirdiği 

alanlardır. Bu yüzden onları inşa eden toplumların 

aynasıdırlar, bir kültürü kurduğu şehirler üzerinden 

okuyabilirsiniz. Kentler, toplumların hakiki ruhunu 

gözlemleyebileceğiniz açık hava antropoloji / etnografya 

müzeleri gibidirler.

Kültürel, mimari mirasın ve belleğin sürdürülebilirliği 

konusunda belge / kurgu üretmeyi bir çeşit aktivizm ve 

direniş biçimi olarak görüyorum. Bunu yaparken 

sıradanlıktan kaynaklanan aşinalığı kırmayı ve ortaya çıkan 

görselliğin beklenmedik bir algıya zemin yaratmasını 

amaçlıyorum.

My work collection focuses on topics such as the effects of 

urbanization and gentrification, participatory citizenship 

and urban rights, documentary sustainability of local 

cultures, and destruction of nature caused by human. Cities 

are areas where the residents shape their eccentric living 

conditions and shelters. Therefore, they are the mirror of 

the societies that build them; you can read a culture 

through the cities where they have settled. 

Cities are like open-air anthropology/ethnography 

museums where you can observe the true spirit of the 

societies.

I see producing documentary / fiction about the cultural, 

architectural heritage and memory sustainability as a form 

of activism and a form of resistance. In doing so, I intend to 

break the familiarity arising from ordinariness and aim the 

emerging visuals to create the background an unexpected 

perception.

Murat Germen UrbanObscura Şehirlerin hızla mutenalaşmasına tanıklık etmek ve bu 

süreçte;  yıkılan yerler, yapılan konutlar, alışveriş merkezleri 

ve mekanlar ile rotaların değişimi gibi başlıklara ait verilerin 

aynı hızda çoğalması, çalışmalarımın temelini oluşturuyor. 

Yaşanan bu hızlı değişim içinde; yapılara, alanlara ve 

mekanlara dair bilgilere ulaşılması ile bu bilgilerin 

arşivlenmesi, önemsediğim bir diğer konu. Bu sergi için; 

yaşanan kentsel, mimari ve kültürel değişimlere dair 

şimdiye kadar elde ettiğim verileri, geri dönüştürülerek 

yeniden üretilmiş olan organik kağıt üzerine mürekkepli 

kalemle görsellediğim kurgusal bir şehir planı ürettim. 

The basic ideas behind my work include the concurrent 

acceleration of destructured areas, newly-built residences 

and shopping malls and to witness the elaborate 

city-planning. Another important issue I care deeply about 

is accessing information and archiving it about buildings, 

spaces and places during this change. For this exhibit; I 

have created a fictional city plan on recycled organic paper 

with ink; based on the datas I have gathered so far about 

urban, architectural and cultural changes.

Ayşin Zoe Güneş
Kentsel mekân; her an akış halinde, sürekli birbiri üzerine 

eklemlenen inşa ve dönüşüm süreciyle ortak hafıza 

üretemeyen bir alan olarak ele alınıyor. Gerçekleştirilen 

çalışmalar özelinde, boşlukta bir yönelim ve anlam üretme 

biçimi olan mesken tutma mefhumu kent ölçeğinde 

sorunsallaştırılıyor. Bu doğrultuda, Sigmund Freud’un 

tanıdık olanın ötekileştirilmiş bir yabancıya dönüşen varlık 

biçimine işaret ettiği tekinsiz kavramı temel alınarak,  

kontrolsüz şekilde çoğalan varlığı, yalıtılmış coğrafyasıyla 

kentten ayrılan ve yer olarak anlamını bulamayan zihinsel 

bir göçebeliğe mahkûm ara alanlar üreten toplu konut 

projeleri ve temsiliyetleri üzerinden düşünme pratiği 

geliştirilmeye çalışılıyor.

Urban space is treated as flowing at any given moment, an 

area that cannot generate a shared memory with the 

process of construction on each other and transformation. 

In terms of the studies carried out, the notion of housing as 

a way of generating a direction and meaning in the space 

is being questioned on the city scale. In this direction, 

based on the uncanny concept, trying to develop the 

practice of thinking through the uncontrolled proliferating 

existence, the collective housing projects that produce 

interim spaces, and the convicted to mental nomadism 

that separates the city with isolated geography and cannot 

find meaning as the place, as Sigmund Freud points to the 

familiar form of being converted creature into an alienated 

foreigner. 

Kübra Gürleşen

Milattan önce Aristo; kentleri, insanların daha iyi bir yaşam 

sürmek için toplandıkları yerler olarak tanımlamıştır fakat 

günümüzde kent ve kent içindeki yapılar bu konumdan çok 

uzakta. Bu uzaklık benim günlük yaşantımda birçok rotayı 

değiştirmeme sebep oluyor Aristo'nun bahsettiği daha iyi 

bir yaşam vaad eden yapıların olduğu rotları seçiyorum. Bu 

sergi metnini okurken eve yürüyerek dönüş rotamdaki 

değişikliğin sebebi olan Farabi alt geçiti ile ilgili deneysel 

bir video yapmaya karar verdim.

Aristotle, Before Christ, described the cities as the places 

where people gathered to live a better life. But nowadays 

city and city structures are far from this situation. This 

distance causes me to change many routes in my daily life. 

I choose routes that are structures that promise a better life 

than Aristotle mentions. While I was reading this exhibition 

text, I decided to make an experimental video about the 

Farabi underpass which caused the change in the return 

route on foot.

Can Koçak
Sergi için seçtiğim eser, 2016 tarihli “’Anthropocene 

sections’’ adlı çalışmalarım arasında yer almakta. Seçkideki 

çalışmaların temelinde, İstanbul’un kenar mahallelerinde 

bir yaya/yürüyüşçü olarak edindiğim tecrübe yatmakta. 

Metropoller topluluğunun kentsel sınırlarında yürümek, 

insana İstanbul’un uçsuz bucaksızlığını deneyimleme şansı 

sunuyor. 

İnsan soyunu hayvanlar aleminden ayıran özelliklerden 

birini de soyut kavramları geliştirebilme yeteneği 

oluşturuyor. Beyinlerimizin doğuştan gelen bu kavramsal 

yeteneği,kurallar veya ortak kültür davranışlarıyla birlikte 

karmaşık diller ve bilimin doğuşuna yol açarak kulağa 

çılgınca gelen kentlerde yaşama projesini hayata 

geçirilebilir kılıyor. Öte yandan, bu yetenekler ekonomik 

sistem gereklilikleriyle bağlantılı olarak insanın doğa 

üzerindeki hakimiyetinin artmasını da etkiliyor. Günümüzde 

bu sistem bizimkinden bağımsız bir varoluşa sahip 

görünmekte, anthropoceneye hoşgeldiniz. Kentler, bu 

soyut şekillerin çok katmanlı sedimantasyonu ve geometri 

ile tanımlanabilen temel ihtiyaçlar sonucunda oluşuyor. Bu 

durum da kentleri doğup yaşadığımız ekosistemler olarak 

kabul etme şansı sunuyor. 

The presented artwork belong to my series ‘’Anthropocene 

sections’’ from 2016. The series has been based on my 

experiences as a walker on Istanbul’s outskirts. Walking on 

the megapolis’ urban fringes gives you the opportunity to 

measure the excessiveness of Istanbul.

One of mankind’s particularities that differs us from the 

animal world is our ability to develop abstract concepts. 

This cognitive aptitude of our brains led to the birth of 

complex languages and science together with rules or 

culturally shared behaviors that made possible the crazy 

project of living in cities. On the other hand, these abilities 

also had as effect to increase human domination over 

nature linked to the requirements of the economic system. 

Nowadays this system seems to have its own existence, 

detached from ours, welcome to the anthropocene. Cities 

are the result of this multilayered sedimentation of abstract 

patterns and basic needs that can be defined by geometry, 

which allows us to accept them as ecosystems to born and 

live in.

Sinan Logie
Değişen kentsel alanlarda yeşil alanların giderek azaldığı 

görülmektedir. Bu sebeple çalışmamda, bir kentin 

haritasında görülen sadece yeşil alanları kullanıyorum. 

Kente dair yolların ve binaların bu haritada görülmemesi, 

kenti alternatif bir gerçekliğe taşıyarak başkalaştırıyor. 

Normalde kentin yapıları arasında sıkışan yeşil alanlar bu 

şekilde özgürleşiyor ve geri kalan boşluğu şekillendiriyor. 

Oluşan alternatif gerçeklik, Calvino’nun Görünmez 

Kentler’inde olduğu gibi gerçek kentlerden parçalar taşıyan 

hayali kentleri akla getiriyor ve kişiyi bu kenti hayal etmeye 

yönlendiriyor. 

Green areas appear to be gradually diminishing in 

changing urban areas. For this reason, I only use green 

spaces seen in a city map. The fact that the roads and 

buildings of the city are not seen on this map makes the 

city an alternative reality and transforms it. The green 

spaces, normally, jammed between the city's structures are 

freed in this way and shape the remaining void. The 

resulting alternative reality brings to mind imaginary cities 

that carry fragments of real cities like Calvino's Invisible 

Cities, and it directs the person to imagine this city.

Büşra Özdemir
Doğumu sadece canlılara özgü bir olgu olarak bilirdik. 

Oysa son on yıldaki kentleşme sürecinde gördük ki kentler 

de kendi içlerinden yeni kentler doğurdu. Ama bu kentler 

doğurma esnasında ölen annelere dönüştüler. İstanbul 

delik deşik edilip öyle bir doğuma maruz kaldı ki o da 

sonunda ölen anneler listesine girdi. Artık karşımızda yeni 

ama İstanbul olmayan bir İstanbul var. "Diriliş / 

Ressurrection" adlı çift kanallı video, kentlerin imha edilen 

parçalarını, insana özgü ölümlülük metaforları aracılığıyla 

dramatik açıdan sorgulamayı hedefliyor.

We used to known the birth only as a phenomenon specific 

to life. Whereas, as we have seen in the urbanization 

process of the last ten years, the cities have also produced 

new cities in themselves. But these cities are transformed 

into mothers who died during childbirth. Istanbul was 

drilled and subjected to such a birth, which eventually 

entered the list of dead mothers. Now we have a new 

Istanbul which is not Istanbul. The dual-channel video 

"Diriliş/Resurrection" aims to question the destroyed parts 

of the cities in a dramatic way, through human-specific 

mortality metaphors.

Ferhat Özgür 

Çalışmalarımda sosyal ve çevresel konulara duyduğum 

derin bağlılıkla hareket ederim. Genellikle etkilenen çevreyi 

merkeze aldığım için mekan olgusu üzerinden işler 

üretmeyi tercih ediyorum. İşlevini yitirmiş, terk edilmiş 

endüstriyel mekanlar, tahrip edilen doğa, kazılan dağlar, 

şehrin içindeki yapay doğa manzaraları gibi birbirini 

doğuran temalar üzerinde çalışıyorum. Temelinde çevremizi 

suistimal ettiğimize dikkat çekmek istiyorum. 

Son dönemde şehir planlamalarındaki değişiklikleri hepimiz 

hayretle izliyoruz. Büyük şehirlerde en çok hissedilen, nefes 

alacak yerlerin kalmaması. İstanbul’da hızlı bir şekilde 

gerçekleşen dönüşümden şikayet ediyoruz ve hafızamızı 

zorlayarak geçmişle kıyaslıyoruz. Yeşil alanlar bir yana, tarihi 

veya belli bir dönemi temsil eden yapıların yıkımına da 

tanıklık ediyoruz. Geçmişte bazı işlerimde bu tip yapıları 

görselleştirerek, oraları ölümsüz kılmak ve o mekanlardaki 

yaşanmışlık duygusunu aktarma ihtiyacı duydum. Bu sergi 

için ise, betonlaşmanın giderek arttığı kent yaşamının arka 

planında coğrafyada nasıl bir değişim yarattığımızı işaret 

eden bir mermer ocağının iç ve dış yapısını kurguladığım 

bir tuval resmini seçtim. 

I work with deep commitment to social and environmental 

issues in my work. Generally I prefer to produce works 

through the space case as I center the affected 

environment. I work on themes that give rise to each other, 

such as abandoned industrial spaces which are lost its 

functioning, destroyed nature, dug out mountains, artificial 

nature scenes in the city. I want to draw attention to the 

fact that we basically abused our environment. 

We all see astonishingly the recent changes in city 

planning. It is the most felt that there are no places to 

breathe in the big cities. We complain about the rapid 

transformation in Istanbul and force our memory to 

compare it with the past. Aside from the green areas, we 

witness the demolition of buildings representing a 

historical or certain period. In the past, in some of my 

works, I needed to visualize these types of buildings, to 

immortalize them and to convey the feeling of living in 

those spaces. For this exhibition, I chose a canvas painting 

in which I fictionalize the inner and outer structure of a 

marble quarry, which indicates how we made a change in 

the geography in the backdrop of urban life. 

Burcu Perçin
Yerin ruhu olduğunu Ege Bölgesi'nde farketmiştim. Daha 

doğrusu, farkettiğim bu sihirli şeyin yerin ruhu olduğunu 

daha sonra öğrendiklerim üzerinden anlamıştım. Yer 

kabuğunun ilk oluşmaya başladığı zamanlardan başlayarak 

belirli yerlerin kendilerne has özelliklerinin artıp, birikip; bu 

birikimlere orada yaşananların da eklenmesiyle oluşuyor 

olmalıydı bu ayırdedici özellikler. Bu durumu anlamak atipik 

bir coğrafya dersi gibi, anladıklarımı defter sayfalarına 

karalamak da ise bu atipik coğrafya dersinin notları. 

It was at Aegean when I first realized the spirit of the earth. 

As a matter of fact, I understood from what I’ve learnt that 

the magical feeling I noticed is the spirit of the earth. As 

from the earth’s crust came into being, this spirit must 

comprise the accumulation of specific properties of certain 

locations together with the living experiences there. This 

must be the key point of the distinguishing properties. To 

realize this is like an atypical geography lesson and 

drawing what I’ve learnt on notebook pages is the lecture 

of this atypical geography lesson. 

Nevzat Sayın 
İlk şehirler topraktan, toprak üzerine kurulmuştur. 

Yaşanacak bir mekan olan bu belirlenmiş toprak 

parçalarında - "gelişen" uygarlığımızın bir sonucu olarak, 

en görünmez hale gelen şeyin toprak olması çok manidar 

değil mi? 

Bir zamanlar tapınılan "dişi" toprak, betondan fallik erk 

imgeleri olan gökdelenler ile yadsınagelmiştir. Lakin  bir 

kuvvetli deprem bu fallik erk imgelerini yerle bir eder ve 

şehirden geriye sadece toprak kalır.

Öyle ise; yerde olan yerde kalmalı değil midir?

The first cities were built with soil on the grounds. On these 

ground parts which are the space to live on, -as a result of 

our "developing" civilization- it is very meaningful that the 

thing becomes the most invisible is the soil, is not it? 

The "female" land, once worshiped, continues to be 

denied by skyscrapers which are the image of concrete 

phallic powers. However, a strong earthquake destroys 

those phallic power images and only the ground remains 

behind the city.

Then, the one on the ground should stand on the ground, 

shouldn't it?

Hayri Şengün
Bazen kendimin ama çoğunlukla bir başkasının yaşamı ve 

deneyimini sanatın yorumlama, eğretileme ve kurgusal 

diliyle aktarmaya çalışıyorum. Deneyimlerin en büyüğü 

elbette doğup büyüdüğüm şehir Ankara ve insanları.

Bu şehrin her yerini santim santim öğrenmeye kaydetmeye 

çalışıyorum, bazen de unutmak için başka şehirlere 

yolculuğa çıkıyorum. Bu bana heykel yaparken ayrıntıyı 

kaçırmamak için arada bir uzaklaşıp işe tekrar dönmeyi 

hatırlatıyor.

Ankara’yı bu kadar çok sevmem ve bu şehirde üretiyor 

olmamın tek nedeni, gerçeküstücü bir sanatçı olduğuna 

inandığım bir belediye başkanına sahip olması. Her gün 

sıklıkla kullandığınız güzergahta sizi aklınızın almayacağı 

sürprizler hazırlıyor. Böylece her gün acaba canım şehrimde 

hangi avangart dokunuşu yaptı diye uyanıyorsunuz. Siz 

söyleyin üretiminizi tetikleyecek daha iyi bir şehir aklınıza 

geliyor mu?

Sergi için verdiğim

 çalışmam daha önce sergilendi ama ülkemizde gün 

geçmiyor ki bu çalışma çığ gibi büyümesin. Yapmaya karar 

vermemdeki en büyük neden, kamusal alandaki heykelleri 

sevmeyen bir kısım vatandaş ve en az bu insanlar kadar 

suçlu belediyelerdir. “Operasyon Kamusal Alan” yüzden 

kriminal bir çalışmadır.

Ali Şentürk
Uzak Akrabalar, modern İstanbul’un en önemli akslarından 

biri Taksim Büyükdere aksında karşılaşmalardan oluşuyor. 

Bu karşılaşmalardan birinde bir yan kesici, diğerinde bir 

hırsızım. Fotoğraflarla çaktırmadan insanların yorgun 

bakışlarını çalıyorum, not aldığım metinlerle de dükkanların 

sokağa çığırdığını. Sonuçta hepsini sokağın bana ışıdığı 

şekilde geri vermeye çalışıyorum.

Modern İstanbul bir devamsızlık şehri. Farklı siyasi rejimler 

ve iktidarların kentin ne türde bir kaynak olarak 

kullanılacağını ve bu kaynağın hangi sınıflar ve sermaye 

grupları tarafından paylaşılacağı hala tartışılıyor. Benim son 

senelerde araştırmacı olarak da yoğunlaştığım Osmanbey 

bölgesi tam da böyle bir bölge, hatta günümüzde 

Taksim’in ‘güvensiz olarak sunulması’ Osmanbey-Nişantaşı 

için yeni bir kırılma yaratıyor. Bu döneme tanık olmak hem 

acılı hem de heyecan verici. 

Ali Taptık

Kentler: Değişen Rotalar Değişen Haritalar

Galeri Siyah Beyaz, Mimarlar Derneği 1927’nin 90. kuruluş yılı programı çerçevesinde geliştirilen “UrbanObscura” projesinin ilk etkinliği olan sergi açılışına ve Mimarlar 
Derneği 1927’nin sezon kapanış partisine ev sahipliği yapıyor.

“Kent, kentlilik, kent mimarisi ve kent mekânı kavramları bizim için ne anlama geliyor?” sorusu yarım asırdır sorgulanmasına rağmen, yaşanan değişimin hızı ve içeriği 
nedeniyle bugün de güncelliğini koruyor. 9 Haziran 2017 tarihinde Galeri Siyah Beyaz’da açılışı yapılacak olan ‘UrbanObscura / Kentler: Değişen Rotalar Değişen 
Haritalar’ sergisi; bu sorunun eşliğinde, Mimarlar Derneği 1927 tarafından yürütülen UrbanObscura projesinin gelişmesine katkı sağlamak ve yaşanan kentsel-mimari 
değişim ekseninde rotalar ile haritaların da değişiyor olmasına dikkat çekmek amacıyla farklı disiplinlerde üretim yapan sanatçıları bir araya getiriyor.

Kentin ve kentsel mekanların bir bağlam olmaktan çıkıp kişisel deneyimlerin uzamsal karşılığına dönüşmesini keşfetmek, bu keşif esnasında kişisel bir rota oluşturmak, 
bu rotada hayal edilen kentlerin mekân kurucu bileşenlerini kurcalamak ve bütün bu deneyimleri haritalamak; kısaca Calvino’nun deyişiyle ‘cehennemin ortasında 
cehennem olmayan kim ve ne var, onu aramak ve bulduğunda tanımayı bilmek, onu yaşatmak, ona fırsat vermek’ fikri, bu serginin rehberliğini ele alıyor. 

Ersa Mobilya’nın değerli katkılarıyla gerçekleşecek olan “UrbanObscura / Kentler: Değişen Rotalar Değişen Haritalar” sergisi, 9 Haziran – 3 Temmuz tarihleri arasında 
Galeri Siyah Beyaz’da izleyicisini bekliyor.

Cities: Changing Routes Changing Maps

Galeri Siyah Beyaz is hosting the launch of the “UrbanObscura” exhibition — the first event of a project developed as part of the 90th anniversary program of the 
Architects’ Association 1927— and the season closing party for the Association.

Although the question of “What do the concepts of city, urbanity, urban architecture and urban space mean for us?” has been asked for half a century, it still maintains its 
relevance today because of the rapidly ever-changing nature these concepts and how they change. The “UrbanObscura / Cities: Changing Routes Changing Maps” 
exhibition, which opens on June 9, 2017 at Galeri Siyah Beyaz, brings artists who create in various disciplines together to contribute to the development of the 
Architects’ Association 1927’s UrbanObscura project, and to draw attention to the fact that routes and maps also change in line with the ongoing urban-architectural 
transformation.

Discovering how the city and urban spaces transform from context to a spatial equivalent of personal experiences, creating a personal route along the way; exploring 
the space building components of cities imagined along this route, and mapping all of these experiences… To sum things up, in Calvino’s words, it’s the idea of being 
able to “seek and be able to recognize who and what, in the midst of the hell, are not hell, then make them endure, give them space” that serves as a guide for this 
exhibition.

The “UrbanObscura / Cities: Changing Routes Changing Maps” exhibition, brought to life with the valuable contributions of Ersa Mobilya, will await its visitors at Galeri 
Siyah Beyaz between the dates of June 9th and July 3rd.

ilham aldım. Bazense çalışmalarım şans unsuruna dayalı bir 

dizi kurala dayanıyor. 

Bu sergideki çalışmalarımda, en temel formlar olan 

dikdörtgenler prizması ve piramiti temel alarak çalışmaya 

karar verdim. Ana fikri, farklı biçimlerdeki üçgen ile 

dikdörtgenlerin sürekli tekrarlandığı bir çizgiyle projeyi; 

şekillerin vektörlerinin bir sonraki düzleme geçmesine izin 

vererek oluşturulan hayali bir küpün etrafına “sarmalamak” 

ve böylelikle olağan yatay veya dikey destek kullanmaksızın 

yapıyı kurmak oluşturuyor. 

Sometimes I try to convey my own but mostly the life and 

experience of someone else through interpretational, 

metaphorical and fictional language of art. The greatest of my 

experiences is, of course, the city of Ankara and its people.

I try to learn and save every centimeter of this city, and 

sometimes I go on a trip to other cities to forget. It reminds me 

to get away from work once in a while to avoid missing out the 

detail on the sculpture.

The only reason why I do like Ankara so much and produce in 

this city is to have a mayor that I believe to be a surreal artist. 

On the route you often use every day, he prepares some 

surprises that you will not get it your mind on. Therefore, every 

morning you wake up with a curiosity that which avant-garde 

touch he made to your beloved city. So you say, do you think 

about a city to trigger your productivity much better?

My workout that I present for the exhibition has been exhibited 

before; however, not a day goes by without growing this work 

like an avalanche in our country. The biggest reason I have 

decided to do it is that some citizens who do not like sculptures 

in public space and the municipalities at least as guilty as those 

people. That's why, the "Operation Public Space" is a criminal 

work. 

Distant relatives consist of encounters on the axis of Taksim 

Büyükdere, one of the most important axes of modern 

Istanbul. In one of these encountering I am a pickpocket, and 

a thief in the other. I, slily, steal people's tired gaze through 

photographs; and that the shops call to the street through 

the texts in my notes. After all, I'm trying to give them all back 

as the street enlighten me.

Modern Istanbul is a city of absenteeism. It is still being 

discussed that the city will be used as what kind of resource 

by different political regimes and powers and which classes 

and capital groups will share it. Osmanbey region, which I 

concentrated on as a researcher in recent years, is precisely 

such a region, even 'presenting insecurity' of Taksim today 

creates a new break for Osmanbey-Nişantaşı. Witnessing 

such period is both painful and exciting. 


