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Önsöz / Foreword
Sanat, ona biçim veren insan gibi değişmekte, gelişmekte ve kendini yenilemektedir. Öncüllerimizin izini daima taşısak da, aldıklarımızla değil kattıklarımızla özgünlüğe ulaşıyoruz. Farklı anlayış ve arayışların ortaya çıkması da bunun
bir sonucudur. Bugün artık sanatla ilgili pek çok şeyi açıklayabilmek için yeni kavram ve ifadelere ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla Bakanlığımız da söz konusu beklentilere ve arayışlara bir cevap olarak güncel sanattaki gelişmeleri
yansıtacak etkinliklere önem vermektedir. Zirâ bu sayede hem gençlerimizin çalışmalarına destek oluyor hem de
onların yeni ifade biçimlerini daha fazla insanla buluşturarak daha geniş kitlelerce anlaşılmalarını sağlıyoruz. Genç
Güncel Sanat Proje Yarışması’nı 2015 yılında işte bu anlayışla başlattık. Yarışmamız, ilk günden itibaren de sanata
disiplinlerarası bir çerçeveden bakarak, pek çok kaynaktan yararlanan genç sanatçılar için önemli bir teşvik oldu.
Bu yıl altıncısını Türkiye Büyük Millet Meclisi Açılışı’nın 100. Yılı’na ithafen düzenlediğimiz Genç Güncel Sanat Proje
Yarışması’nda kavramsal çerçevemiz İbn-i Haldun’un “Coğrafya kaderdir” sözüydü. Yarışmamıza sunulan 191 eser
içinden Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 10 eser başarı ödülü aldı. 10 eser mansiyona, 25
eser de sergilenmeye layık görüldü.
Her şeyden önce, pandemi tedbirleri kapsamında, eğitim kurumlarındaki atölyeleri kapalı olmasına rağmen, emek
ve özveriyle eserlerini tamamlayarak başvuru yapan tüm katılımcıları cân-ı gönülden tebrik ediyorum. Eserleri ödüle
ve sergilenmeye layık bulunan genç sanatçılarımızı kutluyorum. Yarışmalı sergiye bilgi ve tecrübeleriyle değer katan
“Seçici Kurul” üyelerine, yarışmanın başlangıcından sergi ve katalog hazırlanmasına kadar her aşamada görev alan
çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum.
Mehmet Nuri ERSOY
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı
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“Art” as a matter of fact, changes, develops and renews itself like the person who shapes it. Although we always carry
the traces of our predecessors, we reach originality not with what we take but with what we add. The emergence of
different understandings and pursuits is also a result of this. Today, new concepts and expressions are required to
explain many things about art. Therefore, as a response to these quest and expectations, our Ministry attributes peculiar importance and emphasis the activities that reflect the developments in contemporary art. Within this scope, we
both support the work of the young and enable them to be understood by a wider audience while bringing their new
way of expression together with more people. This is how we started the Young Contemporary Art Project Competition
in 2015. From the first day on, it has been an important incentive for young artists who regard the case of art from an
interdisciplinary perspective and benefit from many sources.
In the 6th Young Contemporary Art Project Contest that has been organized this year and dedicated to he 100th anniversary of the opening of the Grand National Assembly of Turkey, the conceptual framework adopted was the quote of
Ibn Khaldun: ‘‘ Geography is destiny’’ As a result of the evaluation made by the Selection Committee; out of 191 works
of participating artists, 10 works received awards of success. 10 works were awarded with honorable mention and 25
works were regarded worthy to be exhibited.
Principally, I sincerely congratulate all the participants who have completed their works with a great effort and devotion
and accomplished their applications although the workshops and ateliers are closed within the scope of pandemic
precautions. I congratulate our young artists whose works are regarded worthy of awards and exhibitions. I would like
to appreciate the members of the “Selection Committee” who add value to the competition and exhibition with their
knowledge and experience, and to my colleagues who take part in every stage from the beginning of the competition
to the preparation of the exhibition and catalogue.
Mehmet Nuri ERSOY
Minister of Culture and Tourism of The Republic of Turkey
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Sunuş / Preface
Sanat Tarihi’ne baktığımızda, insanlığın buhranlı dönemlerinin sanata mutlaka büyük yansımalarının olduğunu görürüz.
Bu tür dönemlerde kavramlar yeniden sorgulanmış, mevcut söylemler terkedilmiş, estetik ve kuramsal değerler yer
değiştirmiştir. İçinde bulunduğumuz yıl, tüm dünyada pandemi ilan edilen bir sağlık probleminin yaşandığı bir dönem olmuştur. Covid 19 salgını ile mücadele eden insanlık, bugüne kadar yaşadığı tüm deneyimleri ile yüzleşmekte,
zamanın hiç bu kadar hızlı akmadığı ve mekân kavramının hiç bu kadar daralmadığı bir dönemde, birdenbire durmak
zorunda kalmıştır.
2020 yılına, yaşanılan bu büyük sağlık buhranı damgasını vurmuş olsa da, ülkemiz için bu yılın başka bir önemi bulunmaktadır. “Egemenliğin kayıtsız şartsız millete” verildiği ve de kurulduğu o buhranlı dönemde, tüm dünyaya verilen
Türkiye Cumhuriyeti topraklarındaki ebedi varlığımızın garantisi niteliğindeki cevap olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’
nin açılışının 100. Yılını kutlamaktayız.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözünü hatırladığımızda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, ülkemizdeki güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek, genç sanatçıları
keşfetmek, yenilikçi üretimleri arttırmak amacıyla bu yıl 6.’sı düzenlenen “Genç Sanat” kapsamındaki Güncel Sanat
Proje Yarışması’nı “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışının 100. Yılı’na İthafen gerçekleştirmesi de bu kapsamda
oldukça anlamlıdır.
Yarışmanın kavramsal çerçevesinin ise İbn-i Haldun’un “Coğrafya kaderdir” sözü ile belirlenmesi ise hem 100.yıl vurgusu ile diğer taraftan da yaşanılan pandemi süreci ile de örtüşmektedir.
Bu yıl 6.’sı düzenlenen “Genç Sanat” kapsamındaki Güncel Sanat Proje Yarışması, işte böylesi önemli bir tarihi sürecin
çakıştığı dönemde gerçekleştirildi. Bu hem üretim ve sunum pratiği açısından, hem de eserlerin değerlendirilmesi
açısından farklı deneyimlere sebep oldu. Yazının başında da belirttiğim gibi, pandemi yarışmanın yöntemlerini de
değiştirmişti. Ancak tüm bunlara rağmen yarışmaya olan ilgi beklenilenin üzerindeydi. Bu da, bu tür dönemlerde sanatın ne kadar bağlayıcı bir rol üstlendiğinin belki de bir göstergesi olmuştur.
Yaşamımıza ait olağan birçok akışımızın alt üst olduğu böylesi bir dönemin, sanata yansımalarının neler olacağını
görmek bu gün için belki de pek mümkün olmayacak. Sanatçının da her insan gibi boşlukta kaldığı bu güne dair izleri
daha iyi okuyabilmek için, tüm kavramların yerine oturması, sallantıdan kurtulup ayaklarının yere basması gerekiyor.
Genç Sanat seçkisi, bu kapsamda, güncel çalışmalarla, geleceğe dair önermelerde bulunmakta.
Sanatın yaygınlaşması, genç sanatçıların teşvik edilmesi ve de bu yılki yarışmanın içinde bulunduğumuz olağanüstü
sağlık şartlarına rağmen, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı’nın 100. Yılına ithaf edilmesi adına, başta Kültür ve
Turizm Bakanlığı olmak üzere, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne ve yarışmanın gerçekleşmesinde emeği geçen jüri
üyelerine teşekkürü bir borç biliyorum.
Prof. Gülveli KAYA
Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
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When we look at Art History, we see that the depressed periods of humanity have great reflections on art. In such periods, concepts were re-questioned, existing discourses were abandoned, and aesthetic and theoretical values were
replaced. The year we are in has been a period of health problems that have been declared a pandemic all over the
world. Humanity, struggling with the Covid -19 epidemic, faced with all its experiences so far, at a time when time has
never passed so fast and the concept of space has never narrowed so much, suddenly had to stop.
Although 2020 has been marked by this great health crisis, this year has another significance for our country. We are
celebrating the 100th anniversary of the opening of the Grand National Assembly of Turkey, which was the answer to
the guarantee of our eternal existence in the territory of the Republic of Turkey, which was given to the whole world
during the depression period when “Sovereignty was unconditionally granted to the nation” and was established.
When we remember Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ quote, “One of the life veins of a nation without art means that it has
been cut off”, Culture and Tourism Ministry, support contemporary art and artists in our country, to discover young
artists, innovative production in order to increase held on the 6th of this year, “Young Art” within the scope of the Contemporary Art Project Competition “Turkey Grand National Assembly of the opening 100th. It is also very meaningful in
this context.
The determination of the conceptual framework of the contest with Ibn-i Khaldun’s words “Geography is destiny” coincides with the 100th anniversary emphasis and the pandemic process experienced on the other hand.
The Contemporary Art Project Competition within the scope of “Young Art”, which was held for the 6th time this year,
was held at a time when such an important historical period coincided. This led to different experiences both in terms
of production and presentation practice, as well as in terms of evaluating works. As I mentioned at the beginning of the
article, the pandemic also changed the methods of the competition. However, despite all this, the interest in the competition was above expectations. Perhaps this has been an indication of what a binding role art played in such periods.
Perhaps it will not be possible today to see what the reflections of such a period in which our usual flows of our lives are
turned upside down on art. In order to better read the traces of this day, in which the artist, like every person, remains
in space, all concepts need to fall into place, get rid of the shake and step on the ground. In this context, the Young Art
selection makes suggestions about the future with current studies.
Despite the widespread use of art, the encouragement of young artists, and the extraordinary health conditions of this
year’s competition, 100th anniversary of the opening of the Grand National Assembly of Turkey I know a debt of gratitude to the General Directorate of Fine Arts, especially the Ministry of Culture and Tourism, and the jury members who
contributed to the realization of the competition.
Prof. Gülveli KAYA
Dean of Yeditepe University Faculty Of Fine Arts
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Seçici Kurul / Selective Board
Prof. Dr. Gülçin AKSOY (ÖZDEMİR)
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü
Mimar Sinan University, Faculty of Fine Arts, Painting Department
Prof. Balkan Naci İSLİMYELİ
Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü
Işık University, Faculty of Fine Arts, Visual Arts Department
Prof. Dr. Gülveli KAYA
Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Yeditepe University, Dean of the Faculty of Fine Arts
Prof. Dr. Tansel TÜRKDOĞAN
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü
Ankara Hacı Bayram Veli University, Faculty of Fine Arts, Painting Department
Hülya YAZICI
(Bağımsız Sanat Vakfı Başkanı, Sanatçı)
Indipendent Art Foundation, Artist
Bakanlık Temsilcileri / Ministry Representatives
Doç. Dr. Murat Salim TOKAÇ
Güzel Sanatlar Genel Müdürü / General Director of Fine Arts
Dr. Alper ÖZKAN
Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı/ Deputy General Director of Fine Arts
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Seçici Kurul Özgeçmişi / Selective Board Biography
Prof. Dr. Gülçin AKSOY
1990’lı yılların başından itibaren aktif sanat üretimine devam eden Gülçin Aksoy, bireysel üretiminin yanında, kollektif
olarak da birçok sanatsal eylem içerisinde yer aldı. 2018 yılında DAAD sanatçı ve akademisyen bursu ile Berlin’de
bulundu. 2017 yılında Zilberman Galeri’de ‘A’ adlı ve Perşembe Pazarı nda ‘Sevdiğim Aile mezarlığı’ adlı eş zamanlı
iki kişisel sergi gerçekleştirdi. 2014 yılında Depo’da gerçekleştirdiği kişisel sergisi ‘Duble Hikaye’ ise, sanatçının
yaşamına dair kurgusal düzenlemeler içermekteydi. İlk kişisel sergisini 1991 yılında gerçekleştirdi. 1990 yılından beri
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü Öğretim üyesi olarak çalışmakta,
‘Halı Atölyesi’ni yürütmekte olan sanatçı, sanatsal üretimini eğitimci kimliğinden ayırmadan, birlikte öğrenmek ve
üretmek üzerine konumluyor. Bu süreci içeren, öğrencileri ile birlikte gerçekleştirdiği son projesi ‘Öğrenme süreci’, (Learning Project) ise halen İtalya’nın Boozen kentinde yer alan ‘Academiae Youth Art Bienale’ de sergileniyor.
Katıldığı diğer sanat etkinliklerinden kimileri; ‘Mobilising Memory,’ Viyana, 4. Çanakkale Bienali, ‘Trading Station’
Liverpool , 1. Klohausen Bienali Münih, ‘City Scale’ Münih- İstanbul, ‘I. Istanbul yaya sergileri,’, ‘60 yıl 60 sanatçı’ gibi
sergiler örnek verilebilir.
Born in 1965, Gülçin Aksoy lives and works in Istanbul where she has been continuing her active art productions since
the 1990s. In addition to her individual works, she has been a part of many artistic activities in common. In 2018, she
attended to DAAD’s residency program for artists and academics held in Berlin. In the same year, at “Rum Okulu /
School of “Rum” (Greek-origin citizens of Anatolia)” she had her personal exhibition “Chorus” and in 2017 two simultaneous exhibitions, “A” at the Zilberman Gallery and “The Family Cemetery I Loved” at Perşembe Pazarı. The personal
exhibition “Double Story” she had back in 2014 included fictional edits of her own life story. Her first personal exhibition
was in 1991. The artist, as a professor lecturing at the head of a tapestry studio in Mimar Sinan University of Fine Arts,
doesn’t prefer her artistic production and the educator identity surpass one another. A project that shows her works of
arts created with her students as a “Learning Project” was exhibited at the “Academic Youth Art Bienniale” in Boozen,
Italy. She has taken part in various art events such as; “Mobilising Memory” Vienna, “the 4th Çanakkale Biennial”,
“Trading Station” Liverpool, the 1st Klohausen Biennial Munich, “City Scale” Munich-İstanbul, “1st Istanbul Pedestrian
Exhibitions” and the “60 Years 60 Artists”.
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Seçici Kurul Özgeçmişi / Selective Board Biography
Prof. Balkan Naci İSLİMYELİ
1947’de Adapazarı’nda doğdu. 1967’de Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Resim Bölümü’ne kabul edildi. 1972 yılında aynı kurumdan birincilikle mezun oldu. 1973’te kuruma asistan olarak kabul edildi. 1975 yılında
Avustur- ya Hükümeti bursu ile Salzburg’ta litografi çalışmaları yaptı. 1977 yılında Görsel Sanatlarda Anlatım Öğesi
Olarak Kurgu konulu yeterlilik tezini verdi. 1980-1982 yıllarında İtalyan Hükümeti’nin bursu ile Floransa Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nde çalışmalar yaptı. 1990 yılında New York Üniversitesi’nde Hagop Kevorkian Yakın
Doğu Çalışmaları Merkezi’nde konuk sanatçı olarak bulundu. 1991’de Fulbright bursunu kazanarak N.Y.U. Güzel
Sanatlar Fakültesi’nde çalışmalarını sürdürdü. A.B.D. Hartford Trinity Collage davetiyle bu üniversitede konuk sanatçı
olarak çalıştı. 1996 yılında profesörlüğe yükselen İslimyeli, çeşitli ülkelerden aldığı davetlerle kısa dönemli çalışmalar
gerçekleştirdi. Söz, Suç, Suret, Deja Vu, Matah ve Balkan Naci İslimyeli adlı altı sanat kitabı hazırladı. Dost, Oluşum,
Yazı, Gösteri, Argos, Kitap-lık gibi dergilerde şiir ve öyküleri yayımlandı. Sinemada sanat yönetmeni olarak çalıştı.
Çeşitli kültür programlarında danışman olarak görev yaptı. Yirminin üzerinde yüksek lisans ve doktora tezi yönetti.
Marmara Üniversitesi’nde Balkan Naci İslimyeli atöl- yesinin başında çalıştı. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Sanat ve Tasarım, İletişim ve Çağdaş Sanat, Görsel Çözümleme Yöntemleri, Deneysel Sanat Atölyesi, Görsel
Gösterge Bilimi konulu uygulamalı dersler verdi. Bilgi Üniversitesi Bilgi Eğitim programında resim atölyesi yönetti.
İstanbul’da yaşayıp üretmekte olan sanatçı Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesidir.
Born in the district of Adapazarı in 1947, Balkan Naci Islimyeli was accepted to the Painting Department at the State
Academy of Applied Fine Arts. He graduated from the same institution in 1972 with the highest ranking. He was occupied as an assistant to the institution in 1973. In 1975, he studied lithography in Salzburg with the scholarship of
the Austrian Government. In 1977, he gave his dissertation with the topic “Fiction: As a Component of Expression in
Visual Arts”. During 1980-1982, with the scholarship of the Italian Government, he worked in the Painting Department
of the Fine Arts Academy of Florence. In 1983, he received his proficiency degree in arts and became an associate
professor in 1986. Islimyeli worked on contemporary arts in New York. In 1990, he performed a guest artist at the Hagop Kevorkian Center for Near Eastern Studies at New York University. He won the Fulbright scholarship in 1991, for
N.Y.U. Continued his studies at the Faculty of Fine Arts, Islimyeli worked as a guest artist upon the invitation of Hartford
Trinity College, as well. Islimyeli, who became a professor in 1996, carried out short-term studies with the invitations
he received from various countries. He prepared six art books called Söz, Suç, Suret, Deja Vu, Matah and Balkan Naci
Islimyeli. His poems and stories were published in magazines such as Dost, Oluşum, Yazı, Gösteri, Argos, Kitap-lık.
He also worked as an art director in the field of cinema and appeared as a consultant in various cultural programs. He
managed numerous postgraduate and doctoral theses, reaching twenty in number. He conducted the Balkan Naci
Islimyeli workshop at Marmara University. He gave practical lectures on Art and Design, Communication and Contemporary Art, Visual Analysis Methods, Experimental Art Workshop, and Visual Indicative Science at Maltepe University,
in the Faculty of Communication. He directed a painting workshop at Bilgi Education Programme, affiliated to Bilgi
University. Balkan Naci Islimyeli currently lives and continues to produce art works in Istanbul, in addition, works a
faculty member at Işık University, Faculty of Fine Arts.
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Seçici Kurul Özgeçmişi / Selective Board Biography
Prof. Dr. Gülveli KAYA
1977 Yozgat’ta doğdu. 1991 yılında Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinden mezun oldu. 1999 yılında Marmara
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı’nda Yüksek Lisans programına başladı. Aynı yıl Yeditepe Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2006 yılında Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ nde Sanatta Yeterlik Programını tamamladı ve aynı yıl Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümünde Yardımcı Doçentliğe atandı, 2010 yılında Doçent, 2015 yılında
Profesör olan KAYA, halen aynı kurumda Dekanlık ve Plastik Sanatlar ve Resim Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini
sürdürmektedir. Sanatçı, bugüne kadar 20 kişisel sergi, yurtiçi ve yurtdışında pek çok karma sergilere katılıp, çeşitli
müze ve özel koleksiyonlarda eserleri yer almaktadır
He was born in 1977 in Yozgat. He graduated from Ankara Anatolian High School of Fine Arts in 1991. In 1999, he
graduated from Marmara University, Faculty of Fine Arts, Department of Painting. In 2000, he started his Master’s program in Mimar Sinan University, Institute of Social Sciences, Department of Painting. In the same year, he started to
work as a research assistant at Yeditepe University Fine Arts Faculty, Departmentdefartment of Plastic Arts. In 2006, he
completed the Proficiency in Art Program at Mimar Sinan Fine Arts University and in the same year he was appointed
as Assistant Professor at Yeditepe University Faculty of Fine Arts, Department of Plastic Arts. KAYA became Associate
Professor in 2010 and Professor in 2015, and is currently the Dean of the Faculty of Fine Arts and head of Department
of Plastic Arts and Painting at the same ünivercity. Continues his duties. The artist has participated in 20 personal
exhibitions, many group exhibitions in Turkey and abroad, and his works have been included in various museums and
private collections.
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Seçici Kurul Özgeçmişi / Selective Board Biography
Prof. Dr. Tansel TÜRKDOĞAN
1966 yılında Antakya’da doğdu. 1987’de Gazi Üniversitesi’nden mezun oldu. 1989’da Hacettepe Üniversitesi’nden
“Yüksek Lisans”, 1993 yılında da “Sanatta Yeterlik” derecesini aldı. 1989’dan itibaren ODTÜ’de sırası ile asistan,
Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi olarak görevine devam etti.1998’de Doçent oldu, 2000 -2005 yıllarında ODTÜ
Güzel Sanatlar ve Müzik Bölümü Başkanlığı yaptı. 2004’de Profesör oldu. 2005 Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Kurucu Dekanı olarak atandı. Tansel Türkdoğan 1989 yılından itibaren Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Almanya, Belçika, Hollanda, Polonya, Yunanistan, Çin, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Gürcistan ve Tunus’ta üniversiteler
ve galerilerde çalışmalar yaptı, workshoplara ve grup sergilerine katıldı. “Çağdaş Sanat” ve “Modernizm Sonrası Sanat Tartışmaları-Sanat Kültür Politika” adlı kitapları bulunan Türkdoğan, bugüne kadar üçü yurtdışında 25 kişisel sergi
açmış, yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda karma sergiye, uluslararası ve ulusal sempozyumlara, bienallere çalışmaları,
proje ve bildirileri ile katılmış, TRT’de danışmanlık, UNESCO UPSD yönetim kurulu üyeliği yapmış, sanat dergileri
ve günlük gazetelerde yazılar yazmıştır. Koridoor sanatçıları arasında yer almaktadır. Sergileri hakkında altı katalog,
pek çok kritik ve haber yazısı basılmıştır. Türkdoğan, ODTÜ Güzel Sanatlar ve Müzik Bölümü ve Mimarlık Fakültesi,
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri’nde dersler vermiş, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde akademik
görevleri yanında, lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarında dersler vermekte, halen ODTÜ Güzel
Sanatlar ve Müzik Bölümü, Ankara Üniversitesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Resim Bölümü öğretim üyesi
olarak görevlerine devam etmektedir. Prof. Tansel Türkdoğan, sanatın güncel sorunlarına ve postmodern duruma
ilgi duymaktadır.
Born in Antakya in 1966, he assumed “Assoc. Prof. of Art” title in 1998 and “Professor” in 2004. He leaded Fine Arts
and Music Department Middle East Technical University as a chair between the years of 2000-2005. He was assigned
to the Gazi University, Fine Arts Faculty as the founder Dean and the Professor of painting department where he still
carries the same position. He published “Contemporary Art”, “Art Culture Politics” and has written many articles in art
magazines and newspapers. Türkdoğan’s works can be seen in various public and private collections in Turkey and
other countries. The artist showed off 25 solo exhibitions and attended to the several international mixed exhibitions,
art projects and workshops in Turkey, USA, China, Italy, France, Germany, Belgium, China, Netherlands, Poland,
Czech Republic (Czechia), Romania, Georgia, Greece (Hellenic Republic) and Tunisia since 1989. He worked as
mentor in Turkish Radio and Television Corporation (known as TRT), as member of board in UNESCO’s UPSD, and
contributed to various magazines and newspaper columns. As receiver of a great number of positive critics and feedbacks, and as the subject of various newspaper articles and owner of six exhibition catalogues, he is also a member
of Koridoor Project. Lectured at METU Fine Arts and Music Department and Faculty of Architecture, Industrial Design
Departments, Türkdoğan currently performs his academic duties at Hacı Bayram Gazi University (former department
affiliated to Gazi University) Faculty of Fine Arts where he teaches undergraduate, graduate and artistic proficiency
programs and still continues to teach at METU Fine Arts and Music Department, Ankara University and Ankara Hacı
Bayram Veli University, as a faculty member in the Painting Department. Prof. Tansel Türkdoğan is interested and
dealing with the current problems of art and the postmodern situation.
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Seçici Kurul Özgeçmişi / Selective Board Biography
Hülya YAZICI
İstanbul Çengelköy’de doğdu. İ.D.G.S. Akademisi resim bölümünde eğitimine devam etti. Akademi sonrası, uzun bir
süre Türk-İslam kültüründen kaynaklanan sanatlarımızın, geleneksel üretim biçimlerinin çağdaş sanata olan etkilerini
araştırdı. Bu imge ve sembollerden etkilenerek yaptığı çalışmalarını 1990-2000 yılları arasında açtığı 12 kişisel sergi
ve karma sergilerle izleyici ile paylaştı. 2008 yılında bir grup sanatçı, aktivist ve akademisyen ile birlikte Bağımsız, son
dört yıldır da vakıf olarak sergi ve etkinlikler düzenleyerek, sanat faaliyetlerine devam etti. Vakıf galerisinde dört yıldır
Türk sanatçıların yanı sıra, ülkemizde yaşamlarını sürdüren Suriyeli sanatçılara solo sergiler düzenledi. Son on beş
yıllık süreç içerisinde sanatsal ifadesinin alanını deneysel çalışmalar (enstelasyonlar) yaparak genişletmeye çalışırken
aynı zamanda 2. ve 3. İstanbul Trienalleri’nin ve Uluslararası kadın sanatçılar sergisinin küratörlüğünü üstlendi. 2017
yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen III. Millî Kültür Şûrâsı’na katıldı. 2018 yılında Uluslararası Kadın
Sanatçılar sergisini düzenledi, söz konusu etkinliklere sanat çalışmalarıyla da katkı sağladı. İspanya, Portekiz ve İstanbul’da Gallery Diani’de gezici sergi olarak gerçekleşen 12 cm sergilerine katıldı. 2020 yılının Eylül ayında B.S.V. ve
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliği ile Tophane-i Amire’de “Karşılaşmalar” sergisinin koordinatörlüğünü
üstlenen Yazıcı’nın sergide 11 adet çalışması yer almaktadır. Bağımsız Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı
sürdürmekte olan sanatçının aynı zamanda üç trienal etkinliğinde de kavramsal çalışmaları bulunmaktadır.
She was born in Çengelköy district of Istanbul. Subsequent to her secondary education, in Istanbul State Academy of
Fine Arts (I.D.G.S.), she continued his education at the same institution by winning the painting department. After the
academy, she investigated the effects of traditional Turkish styles of creativity, on contemporary art, which stands on
the essence of Turkish Islamic culture for a long time. She shared her works of arts, influenced by these images and
symbols, with 12 personal exhibitions and mixed exhibitions that she held between the years of 1990 and 2000. In 2008,
she founded the Independent Art Association with a group of artists, activists and academics. During the past nine
years, she tried to expand the field of her sphere of artistic expression by doing experimental studies (installations). She
organized the 1st, 2nd and 3rd Istanbul Triennials starting from 2010 up to 2016 in Istanbul, Turkey.She participated
in the 3rd National Council Meeting of Culture organized by the Ministry of Culture and Tourism in 2017. In 2018, she
curated the International Women Artists’ Exhibition where she also contributed with her art works. She participated in
one of the “12cm” serial exhibitions at the same year. The exhibition she took place was held as a touring exhibition
at Gallery Diani in Spain, Portugal and Istanbul. The exhibition, which was organized in the Netherlands in April 2020
with the works of 19 Turkish contemporary artists, was postponed due to the global pandemic. In September 2020, at
a remarkable exhibition curated by artist Ahmet Özel with the cooperation of BSV (Foundation of Independent Art) and
Mimar Sinan University of Fine Arts, in Tophane-i Amire with the title “Encounters”, Yazıcı contributed with eleven pieces
of her works. The inventor of the Foundation of Independent Art in 2016, Hülya Yazıcı still works as the president of the
foundation, having conceptual works in three triennial events.
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“COĞRAFYA KADERDİR” KONULU “GENÇ SANAT: 6. GÜNCEL SANAT PROJE
YARIŞMASI” BAŞARI ÖDÜLÜ, MANSİYON VE SERGİLEME LİSTESİ
SUCCESS AWARD, HONOURABLE MENTION AND EXHIBITION LIST OF “6TH
CONTEMPORARY ART PROJECT COMPETITION FOR YOUTH” WITH THE THEME OF
“GEOGRAPHY IS DESTINY”
BAŞARI ÖDÜLÜ /

SERGİLEME /

SUCCESS AWARD

EXHIBITION

AKKAYÜZ, M. Emrah

ACAR, Maria Roza

ATA, Bahar

AKBAŞ, Gülçin

CELALİ, Emre

ARSLAN, Kemal Özkan

GÖK, Damla

BULDAK, Betül

GÜMGÜM, Rezzan

COŞKUN, Abdurrahman

ÖLMEZOĞLU, Gökhan

CULA, Selin

UZUNBAY, Abdulvahap

ÇİÇEK MIZRAK, Zeynep Merve

YAMUR, Melis Hatice

DOĞAN, Uzay

YILDIZ, Kemal

GÜNGÖRMEZ, Şirvan

YÜZÜKOCA, Mustafa

HAFIZOĞLU, Nursun
HENDEKCİGİL, Hale Feriha
HİÇYILMAZ, Gökçe

MANSİYON /

IŞIK, Özkan

HONORABLE MENTION

KARASU, Eren Çağdaş
KILIÇ, Melisa

ÇINAR, Semih

KIRBAŞ, Hamza

DALGAKIRAN, Songül

KURTYİĞİT, Safigül

DEMİRTAŞ, Hilal

MOL, Şeyma

ERTUĞRUL, Ramazan

SEYDİM, Kıvılcım Harika

GÜRLEŞEN, Kübra

SOLMAZ, Ayşe Ceren

MUTLU, Mustafa

SÖNMEZ, Emine

ÜNSAL CORUK, Hazal

ŞENGÜL, Simge

YALÇINKAYA, Veli Aras

TURHAN, Suzan

YILDIRIM, Doğancan

UZUNER, Filiz

YILMAZ, Mert

YURDUNMALI, Gözde
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Exhibition of 6th Contemporary Art Project Competition for Youth
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2020
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2020

AKKAYÜZ, M. Emrah
Malatya,1987
Mersin Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü
Mersin University / Institute of Fine Arts

* emrahakkayuz@hotmail.com
OTOPORTRE / SELF-PORTRAIT
Yerleştirme / Placement
Dekota (pvc foam board) üzerine dijital baskı / Digital printing on Dekota (pvc foam board)
196x196 cm. (14x14 cm. 196 adet-196 pieces), 2018
Bu çalışmada her biri 5mm. derinliğe sahip 14x14 cm. boyutlarındaki 196 birim bir araya gelerek bütünü oluşturur. Biçimsel
formu ile izole, tekil bir yapıya sahip her parça bir araya gelerek çoğul olmanın da konstrüksiyonunu oluşturmaktadır. Her bir
parça kendi içinde bir forma sahip iken bütün olarak ortaya çıkan doku yeni bir imajın da ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bir bütün
olarak parçaların bir araya gelmesi coğrafyayı oluşturan kentsel dokuların, hayatın topografik bir izdüşümüdür. Tümlenen imaj
hava fotoğrafı etkisi yaratarak, üzerinde yaşadığımız coğrafyanın toprak biçimi ve de insan bedeni formunu yaratmıştır. İnsan
topraktan toprak insandan bağımsız olmayan bir melezleşmenin topografyasıdır.
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In this study, 5mm each with a depth of 14x14 cm. 196 units of size come together to form the whole. With its formal form, each
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piece that has an isolated and singular structure comes together and constitutes the construction of being plural. While each
piece has a form in itself, the emerging texture as a whole has led to the emergence of a new image.The coming together of the
parts as a whole is a topographic projection of the urban textures and life that make up the geography.The complemented image
created the effect of aerial photography, creating the soil form of the geography we live on and the human body form.Man is the
topography of hybridization that is not independent from soil to soil.
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ATA, Bahar
Diyarbakır, 1993
Hacettepe Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü
Hacettepe University / Institute of Fine Arts

* wesarba@gmail.com
İSİMSİZ / UNTITLED
Tuval Üzerine Karışık Teknik / Mixed Media on Canvas
Fotoğraf, kolaj, yağlı boya, medium, vernik / Photography, collage, oil paint, medium, varnish
25x25 cm, 2019
Çalışma ‘confessional serisi’ içerisinde yapmış olduğum parçalardan biri. Gizdökümcü şiir üzerinden yola çıkarak görsel bir
anlatımı ifade eder. Kişinin yaşamı içerisinde yaşadığı travma yaratıcı olayların yeniden sahnelenmesidir. Çalışma da kız figürü
beyaz renkte elbisesiyle saf ve temizliğine, çocukluğuna değinir. Önünde duran kare bir ayna görevi üstlenir ve birbirine dolanmış eller eli kolu bağlı ifadeyle yaşadığı duygu durumlarına vurgu yapılmaktadır. Ellerinin arasında duran çiçekler ise kısa süre
sonra solacak olan yaşama gönderme yapmaktadır. Çalışmanın düşünce pratiğinde toplum içerisinde birey olarak çocukluktan
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bu yana bizlere yüklenen roller arasındaki sıkışmışlığın yarattığı kişisel yaralardan, sadece kadınlarında değil dişil enerjiyle bu
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coğrafyada var olabilmenin kırılganlığından bahseder.
The work is one of the pieces I have made in the “confessional series”.Expresses a visual expression based on ‘confessional
poetry’.It is the reenactment of traumatic events experienced in a person’s life.In the work, the girl figure touches on her childhood, her purity and cleanliness with her white dress.The square in front of him acts as a mirror, and his emotional states are
emphasized with the expression of the hands and arms tied together.The flowers standing between their hands, on the other
hand, refer to life that will soon fade.He talks about the personal wounds created by the stuck between the roles that have been
imposed on us as individuals in the society since childhood, and the fragility of being able to exist not only in women but also in
this geography with feminine energy.
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CELALİ, Emre
İzmir, 1989
Dokuz Eylül Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü
Dokuz Eylül University / Institute of Fine Arts

* emrecelali@gmail.com
AĞUSTOS 11 / AUGUST 11
Resim / Painting
Ahşap Panel Üzeri Akrilik Airbrush ve Pastel / Acrylic Airbrush and Pastel on Wood Panel
90x200cm, Poliptik (90x30 2 adet-pieces, 90x35 4 adet-pieces), 2020
İnsan manzaralarının düzeni, kendisine karşı net olanın aksine karışıklık içerir. İnsanları birbirine bağlayan yollar aynı zamanda parçalar halinde ayırmaktadır, uzaklaştırmaktadır. Geçmişten günümüze gelen bu oluşumlardaki sessizlik yeni bir fırtınanın habercisidir. Köşe kapmaca savaşı çoktan bitse de çatışma devam edecektir. Artık
toplum piskolojisinin ne yönde gittiğinin manzarasına bakılmaktadır. Bu manzaralar, bizlerin bir otoportresi olarak
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görülebilir.
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The order of human landscapes, unlike the net ones against it, involves confusion. The roads that connect people together also
divide them into pieces. The silence in these formations from the past to the present is the harbinger of a new storm. Even if the
corner-grabbing war is already over, the conflict will continue. The view of the way in which society psychology goes is now being
looked at. These landscapes can be seen as a self-portrait of us.
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GÖK, Damla
Gülnar, 1997
Anadolu Üniversitesi / Güzel Sanatlar Fakültesi
Anadolu University / Faculty of Fine Arts

* damlgokk@gmail.com

BAŞARI ÖDÜLÜ / SUCCESS AWARD

BAHR-İ MUTAVASSIT / MEDITERRANEAN SEA
Resim / Painting
Karışık Teknik / Mixed Media
180x150 cm, 2019
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İnsanın yapısıyla toplumun yapısındaki ayrıma yol açan ağrının küresel ifadesini ancak evrensel bir dönüşüm açıklar. Toplum
insanın sohbetinden arta kalan bir yapı değil, yaşamın materyalist bir tanımla yüceltip durduğu ve onu en ölüme yakın haliyle
kabul ettiği simulatif bir gerçeğin belirtecidir. Her düşünüş her duruş her hal insandır, kudretli bir dönüşüm evreninin zaman üreten mekânıdır. Maddeyle ve dille yanılgılar yaratarak bütün doğanın kelimesinden duyduğumuz ancak kendisidir varlığın. Tasın
hayattan duyduğu neyse insanında hayattan duyduğu odur. Mükemmel bir evrensel zaman yaratılmaya başladı. Bir döngünün
bütün ayrışmaları kendiyle betimlediği bir akıl yaratıldı. Onca zaman hep hatayla anlaşılmış yapıların yerine teker teker kendini
açıklayarak bir varoluş düzlemi belirdi. Kaybolmuş anlam yeniden belirdi ve hakikatin gösterisi dünyayı tanımlamaya başladı.
Düşüncenin toplamında ki en olasılıklı dili yeniden yazılmaya başlandı. Kudreti sunulan madde mananın düşüncesinde eridi gitti.
Only a universal transformation reveals the global expression of pain, which causes the separation between the structure of
human and structure of society. Society is not a structure left over from the conversation of the human being but a simulative truth
marker in which life stands in glorification with a materialist definition and accepts it in its most near-death state. Every thought,
every stance, every state is human. It is the time-producing space of a mighty transformation universe. Creating mistakes with
matter and language, what we hear from the word nature is actually the essence of the concept of existence. What the stone hear
from life is what people hear from life. The perfect universal time began to be created. A mind was created in which a cycle describes all the separations with itself. Instead of structures that have always been misunderstood for so long, a plane of existence
was determined by explaining itself one by one. The lost meaning reappeared, and the show of truth began to define the world.
The most probable language of thought in the totality has begun to be rewritten. The matter whose power was offered melted
away in the thought of meaning.
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GÜMGÜM, Rezzan
Tatvan, 1978
Hacettepe Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü
Hacettepe University / Institute of Fine Arts

* rgumgum@gmail.com
COĞRAFİK BEDEN / GEOGRAPHICAL BODY
Yeni Medya / New Media
Dubont Üzerine Dijital Baskı / Digital Printing on Dubont
70X100 cm,2019
“Coğrafik Beden” bedenin kavranış ve oluş biçimine vurgu yapan bir otoportredir. Kişisel yaşantının deneyimlediği farklı
coğrafyalara ait haritaların kolaj tekniği ile beden üzerine yerleştirilmesi sonucu oluşturulan bir fotoğraf çalışmasıdır. Burada
coğrafyanın beden üzerindeki etkileri/izleri görünür kılınmaya çalışılır. Farklı coğrafya parçalarının beden aracılığıyla diyalog kurması mümkün müdür? sorusu sorulur. Dolayısıyla bu çalışma ile beden, kişi, zaman, mekân, sınır kavramları yeniden hatırlatılır.
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“Geographical Body” is a self-portrait emphasizing the understanding and formation of the body. It is a photographic work cre-
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ated by placing maps of different geographies experienced by personal life on the body with the collage technique. In this work,
the effects/traces of geography on the body are attempted to be made visible. The question of “Is it possible for different parts
of geography to establish a dialogue through the body?” is asked. Therefore, the concepts of body, person, time, space, and
boundary are reminded again with this study.
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ÖLMEZOĞLU, Gökhan
Mersin, 1993
Uşak Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Uşak University / Institute of Postgraduate Education

* gokhanolmezoglu12@gmail.com
DÖNGÜ / LOOP
Seramik / Ceramic
Çömlekçi Tornasında Şekillendirme, Kil / Shaping on Potter’s Wheel, Clay
160x40x14 cm, 2019
İnsanlık tarihi var olduğundan beri sürekli değişmiş ve gelişmiştir. Fakat bu gelişme süreci her coğrafi bölgenin sunduğu fırsatlara bağlıydı.Tabi ki coğrafyanın dışına çıkıp farklı deneyimler kazanmak isteyenler vardı ancak yaşanılan coğrafyanın izleri hep
taşınmıştır. Bu eserdeki üçgen formu zamanla değişmiş ve tersine dönmüştür. Tıpkı içini dışına çıkardığımız bir çorabın aşamaları gibi...Form değişmek istese de aldığı şekil önceki şekle benzer.
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Human history has changed and developed since its existence. but this development process depended on the opportunities
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offered by each geographical region. Of course, there were those who wanted to get out of the geography and gain different
experiences however the traces of the lived geography have always been carried over. The triangle form in this work has changed
over time and has taken its reverse form. Like the stages of a sock that we take its inside out...Although the form wants to change,
the shape it takes is similar to the previous shape.
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UZUNBAY, Abdulvahap
Kozluk, 1992
Atatürk Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü
Atatürk University / Institute of Fine Arts

* abdulvahap.uzunbay72@gmail.com
“DÖRT BOYUTLULUK II”, KAĞIT TUĞLALAR / FOUR DIMENSIONS II’’, PAPER BRICKS
Yerleştirme / Placement
Sıkıştırılmış Kağıt Tomarı, Demir Tel, Pleksi Şeffaf Kutu / Compressed Paper Bundle, Iron Wire, Transparent Plexi Box
56 x 25 x 16 cm, 2020
‘Kağıttan tuğla yapmak’, günümüzün üretici/tüketici/sanatçı öznelerinin sanatsal eylemlerinin niteliğine, niceliğine ve günlük sıradan bir nesnenin yüceltilmesine dair alan yaratmaya oldukça elverişli görülmektedir. İnsanların çoğunlukla görmezden geldiği ‘bir
kağıt toplayıcısı’ gibi marketlerin arka kapısındaki kağıt, karton yığınını eşeleyip, içlerinden bazılarını (çöp) eve getirmek; topladığı
kağıtları ayrıştırıcı/doğrayıcı/karıştırıcı/buluşturucu/birleştirici/kalıplayıcı/sıkıştırıcı/yapıştırıcı vb. teknik işlemlere maruz bırakan bir
‘zanaatkar’a dönüşmek; her işleme uygun alet-edavat bulup-buluşturmak; geçirilen her aşamadan sonra elde edilen ‘ürün’e ve
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amaca uygun bir lokasyon bulup yerleştirmek; her aşamayı videoya kaydetmek veya fotoğraflamak suretiyle belgelemek; görünür
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olmayı arzulayıp, hayal ederek ‘sanat’ı seriye bağlamanın mümkün olduğunu ironik bir biçimde ortaya koymak; sıradan bir kağıt
topağının/tomarının sanat nesnesine dönüşüm sürecinin görünürlüğünü sağlamaktır
“Making bricks out of paper” seems quite suitable for creating a space for the quality, quantity of the artistic actions of today’s
productive/consumer/artist subjects and the glorification of an ordinary everyday object. Scavenge the pile of paper/cardboard at
the back door of grocery stores like ‘a paper collector’ that people often ignore and bring some (garbage) home; separator/chopper/mixer/jointing/combiner/molder/compressor/adhesive and so on. to become a “craftsman” subject to technical processes;
to find and bring together tools and tools suitable for every process; Finding and placing a suitable location for the “product” obtained after each stage passed; documenting each stage by videotaping or photographing; To show ironically that it is possible
to connect “art” to the series by wanting to be visible and imagining; to provide visibility of the process of transformation of an
ordinary piece of paper into an art object.
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YAMUR, Melis Hatice
Çankaya, 1996
Hacı Bayram Veli Üniversitesi / Güzel Sanatlar Fakültesi
Hacı Bayram Veli University / Faculty of Fine Arts

* melisyamur@platformarmoni.com
PROJE: 152 / PROJECT: 152
Yerleştirme / Placement
Dijital Metraj Baskı, Kumaş / Digital Fabric Printing, Fabric
63x42 cm, 2020
“Oysaki bizim bilmek istediğimiz yoksulların neden yoksul oldukları. Sakın onların açlığı bizi doyuruyor ve çıplaklığı bizi giydiriyor
olmasın?” Projede simetrileri ile yan yana ve alt alta dizilen çocuk işçi fotoğrafları kumaş deseni haline getirilmiştir. Üretilen ana
madde (kumaş), üretenini içine dahil eder. İşçi, bu yol ile üretimini yaptığı malzemenin kendisi haline dönüştürülür ve kendi
hikayesinden kopup, hizmet yerinin ana maddesi haline gelir. Ürünün oluşumunun ve ulaştığı sonucun kendisiyle çelişmesi asıl
amaçtır. Moda sektörünün illüzyonu, görmediğimiz hikayeler, sonuç haline gelir. Bütün hikaye burada başladığı yere geri döner.

BAŞARI ÖDÜLÜ / SUCCESS AWARD

Süreç, hikaye ve sonuç aynı amaca hizmet eden, sebep olan nesneye dönüşür.
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“However the thing that we wanted to know is why poor people are poor. Preadventure their hunger feed and their nudeness
wear us?” In the project, child labor photographs arranged side by side and one under another with their symmetries were made
into a fabric pattern. The main substance (fabric) produced includes the producer. In this way, the worker is transformed into the
material he produces and becomes the main item of the service place, breaking from his own story. Contradiction between the
formation of the product and the result it achieves is he main purpose. The illusion of the fashion industry, the stories we haven’t
seen, become the result. The whole story goes back to where it started here. process, story, and result become the causative
object that serves the same purpose.
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YILDIZ, Kemal
Ankara, 1983
Hacettepe Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü
Hacettepe University / Institute of Fine Arts

* postkemal@gmail.com
LOKAL SAĞLIK ÜNİTESİ / THE LOCAL HEALTH UNIT
Yerleştirme / Placement
Metal masa konstrüksiyonları, metal tabure iskeletleri, serum askıları, ilaç dolabı, rotavapor, sistem kontrol cihazı, kartoteks arşiv
dolabı, aydınlatma cihazları, şifonyerler, electrofact pH metre / Metal table constructions, metal stool frames, metal stool frames,
serum hanger, medicine cabinet, rotary evaporator, process instrument, archive cabinet, lighting and light-signaling devices,
vanity 270x350x180 cm, 2019
Bu çalışmanın esin kaynağı, göçmenlerin yoğun olarak iskân edildiği yerlerde açılan merdiven altı kliniklerdir. Göçmen sağlık
emekçilerinin kendi işlerine devam edebilmeleri için düşük bütçelerle oluşturdukları sıhhi ekipmanlar, yeni kuşak materyal ve
cihazları içermez. Mevzuata göre sağlık kuruluşlarında bulundurulması zorunlu asgari ilaç listesi buradaki hekimler için pek bir
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şey ifade etmez. Otonom şifacılık anlayışı söz konusudur. Anlaşmalı olunan eczaneler en yakındakilerden seçilir.
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The source of inspiration for this work is illegal clinics found in areas densely populated by migrants. The healthcare workers
in those areas gather medical tools with a limited budget to continue practising their profession, so they lack high technology
appliances. Those doctors do not always obtain the equipment mandatory for healthcare organizations; they practice their autonomous treatment techniques. Also, they choose the nearest drugstores to contract with.
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YÜZÜKOCA, Mustafa
Afyonkarahisar, 1993
Afyon Kocatepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Afyon Kocatepe University / Social Sciences Institute

* myuzukoca@gmail.com
İSİMSİZ / UNTITLED
Karışık Teknik / Mixed Technique
Parametrik Düzenleme/ 84 Birim Mdf Üzeri Poliüretan Boya/ Parametric Arrangement / 84 Units, MDF, Polyurethane Paint
196x52x10 cm ( İki parça-Two pieces ), 2020
Bize bütünün ipucunu veren her bir parça aslında bilgimizin sınırları kadar bize tanıdık ya da yabancıdır. Burada kendi içinde bir
zamansallıkla hiyerarşik bir dizilime sahip her bir parça hem insanın hem nesnenin algısal yapısının anlaşılmasına katkı sağlama amacındadır. Hareket ettikçe ya da hareket ettirdikçe değişerek izleyiciye bir bilinmeyeni başka açıdan gösterecekmiş gibi
oluşturulan değişken yapısı aslında içinde bulunulan koşullara göre değişme zorunluluğuna vurgu yapmaktadır.
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Each piece providing the tips for the whole is familiar or foreign to us within the boundaries of our knowledge. In these boundaries,
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each piece possessing hierarchical order and temporality in its own right aims to contribute to the recognition of the perceptional
structure of both human beings and the objects. This artwork underlines the necessity of changing according to the circumstances and environment through its fluxional structure created to show the unknown from another angle to the viewers while they are
moving in front of it, or the work moves.
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ÇINAR, Semih
Karabük, 1990
Hacettepe Üniversitesi / Güzel Sanatlar Fakültesi
Hacettepe University / Faculty of Fine Arts

* semih00@hotmail.com
İKİNCİ DOĞA SEİRİSİ NO:1 “YENİ DÜNYA” / SECOND NATURE SERIES.NO.1 “NEW WORLD”
Ağaç Baskı / Woodcut Print 98x60 cm, 2020
Günümüzün çevre anlayışı, bireyin mekân algısı ile paralellik gösteren bir bakış açışı ile gelişmektedir. Teknolojik gelişmeler ve
ekolojik atıklar insanın yeni bir doğa anlayışı olan “ikinci doğa” kavramını ortaya çıkartmıştır. Bu yeni ekosistemde bireyin psikolojik durumuna ve ikinci doğadaki günlük yaşantısını sorgulamasına sebep olmaktadır.
Today’s environmental understanding develops with a perspective that is parallel to the individual’s perception of space.
Technological developments and ecological wastes have brought out the concept of “second nature” which is a new
understanding of nature. In this new ecosystem, it causes the individual to question the psychological state and daily life of the
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second nature.
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DALGAKIRAN, Songül
Nilüfer, 1996
Gazi Üniversitesi / Sanat Ve Tasarım Fakültesi
Gazi University / Faculty of Art and Design

* songuldalgakiran@gmail.com
HER BİRİ DİĞERİ GİBİ / EACH ONE LIKE ANOTHER
Kağıt Üzerine Dijital Baskı / Digital Printing on Paper
(Her Birinin Boyutu) 55x36 cm

Marc Auge’ye göre bir mekanın yer olarak kabul edilmesi için kimlikleyici, ilişkisel ve tarihsel özellikler taşıması gerekir. Bu
bağlamda biçimsel özellikleri birbirine benzeyen yok-yerler, bireyin belleğinde kalıcı bir iz bırakmamaktadır. Bireyde aidiyet duygusu uyandırmayan üstmodernite yapıları, bireye kodlanmış yönlendirmelerde bulunurlar. Bu kavram çerçevesinde oluşturulan
“Her Biri Diğeri Gibi” serisi dört farklı ülkede yok-yer olarak kabul edilen mekanları belgeleyip benzerlikleri arasında ilişkiler
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kurmaktadır.
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According to Marc Augé, for a place to be accepted as a place, it must have identifying, relational and historical features. In this
context, these no-places whose formal specifications is almost the same, cause of can not leave a permanent trace in individual’s
memory due to similarities. “Each One Like Another” created within the framework of this concept, documents places considered
as no-place in four of countries and establishes relationship between their similarities.
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DEMİRTAŞ, Hilal
Ankara, 1995
Anadolu Üniversitesi / Güzel Sanatlar Fakültesi
Anadolu University / Faculty of Fine Arts

* demirtashilal.hd@gmail.com
SINIRSIZ / LIMITLESS
Tuval Üzerine İp / Rope on Canvas
100x120 cm, 2020
İmkânsızlıklar, kısıtlanmalar, engeller… Kocaman bir düğümdür hayat. Kimi o düğümü imkânsız gibi görünse de çözmek ister,
içine atlar. Kimisi ise korkar ve düğüme yeni düğümler ekler. Zihin kocaman bir girdaptır. Olumlu tarafından düşünmek mi?
Olumsuz tarafından düşünmek mi? Bulunduğun koşulları olumlu ve olumsuz yanlarıyla kabullenip yeni bir kader yazmak mı?
Yoksa kabullenmeden çırpınmak mı? Her şey birbiri ile bağlantılı. Attığımız bir adım, söylediğimiz bir kelime… Belki de kader her
şeye, tüm yaşanılanlara rağmen farkında olabilmektir.
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Impossibilities, constraints, obstacles… Life is a huge knot. Some want to untie that knot even if it seems impossible, and jump
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into it. Others get scared and add new knots to the knot. Mind is a huge whirlpool. Thinking on the positive side? Thinking from
the negative side? Do you accept your circumstances with their positive and negative sides and write a new destiny? Or is it
struggling without accepting it? Everything is interconnected. One step we take, a word we say... Maybe destiny is to be aware of
everything, despite all the experiences.
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ERTUĞRUL, Ramazan
Gercüş, 1997
Hacettepe Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü
Hacettepe University / Institute of Fine Arts

* ramazanertugrul@outlook.com.tr
BURAYA ÇOCUK MEZARI MI YAPMIŞLAR? / DID THEY MAKE A CHILDREN’S TOMB HERE?
Video Sanatı / Video Art
Arazi Prajesi, Kar Malzemesinin Toprak Üzerinde Dönüşümü / Land Project, Conversion of Snow Material on Land
02.39 sn / sec., 2019
Sınırların ve izlerin oluşturduğu biçimler, insanın kendi kaderinde olan biçimleriyle eşdeğer değildir. Kader, belirlenmiş bir yol ise
araziyi çevreleyen o yolların hiçbiri aslında boş olmayan o araziye uygunsuz giriş sağlamamalıdır. Kestirmeler ve adil olmayan
müdahaleler kiminin kaderini kötü etkilerken kimisini diri tutmaktadır.
The forms of boundaries and traces are not equivalent to one’s own destined form. Fate is a designated path, and none of the
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roads surrounding the land should provide improper access to that land, which is not actually empty. Shortcuts and unfair inter-
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ventions affect some of their fate badly, while others keep alive.
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Video kataloğun arkasındaki DVD’de yer almaktadır. / Video is located in the DVD that behind of catalogue
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GÜRLEŞEN, Kübra
Ankara, 1985
Hacı Bayram Veli Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Hacı Bayram Veli University / Institute of Postgraduate Education

* kubragurlesen@gmail.com
KUŞ BAKIŞI MESAFE / A BIRD’S EYE VIEW DISTANCE
Yerleştirme / Placement
Bitkisel Jelatin Bazlı Biyoplastik, Pigment / Vegetable Gelatin Based Bioplastic, Pigment
176x152x15 cm, 2020
Bünyesinde önemli su kaynaklarını, nesli tehlike altında olan hayvanları, bölgeye özgü bitki türlerini barındıran; dünya sıralamasında en temiz havaya sahip ikinci bölge olan Kaz Dağları’nın zirvesini gösteren topoğrafya haritası, çalışmanın çıkış noktasını
oluşturur. Doğal ve yapılı çevreyi coğrafi koordinatlar olarak işaretleyen bu harita türü, kuş bakışı bir mesafelenme ile yeryüzünü
bir veri olarak ele alır. Kimi inançlarda ve efsanelerde dağın koruyucu ruhuna ev sahipliği yaptığına inanılan bölgenin topoğrafya
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modelinin, onun asıl biçiminin temsiline sirayet etmesi, doğaya ilişkin iki farklı yaklaşıma işaret eder.
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The topographic map showing the top of Mount Kaz which has the world’s second cleanest air and inhabits significant water
resources, animals threatened with extinction and native plant species, is the starting point of this project. This type of map, marking the natural and built environment as geographic coordinates, takes the earth’s surface as data from a bird’s eye view. The
topographic model of the region which in some myths and legends believed to have the spirit of the mount’s protector refers to
two different understandings of nature with its effect on the representation of the mount’s original form.
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MUTLU, Mustafa
Karatay, 1993
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Necmettin Erbakan University / Institute of Education Sciences

* mustafamutlu62@gmail.com
SAVAŞIN COĞRAFYASI / THE GEOGRAPHY OF THE WAR
Resim / Painting
Cam Altı Ultraviyole ile Pozlanmış Akrilik Transfer / Under Glass Acrylic Transfer Exposed With Ultraviolet
101.57x135 cm, 2020
Talan Dünya Serisinden “Savaşın Coğrafyası” adlı çalışmamda; savaş sonrası mekanları tasvir ediyorum. Tozpembe bir gökyüzü
içinde, savaş sonrası yıpranmış,aşınmış ve deformasyona uğramış mekanlarda ayakta kalabilmiş insan figürüyle “Kaos ve
düzen bir arada olabilir mi?” sorusuna yanıtlar aramaktayım. Böylelikle Gılgamış’tan Jean Paul Sartre’a, Albert Camus’den Jean
Baudrillard’a geniş çerçevede bir isyan ve var oluş sorgusunun karşılığını sanatta bulacağıma inanıyorum.
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In my work called “The Geography of The War” from Serieus of Plunder World, I depict post-war places. “Can cha-
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os and order be together?” In a light pink sky, I’m looking for an answer to that question with the human figure survived from corrupted, eroded and deformed post-war places. With art, I believe I’ll find the answers of extensive questioning about rebellion and existence from Gilgamesh to Jean paul Sartre, from Albert Camus to Jean
Baudrillard.
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ÜNSAL CORUK, Hazal
Altındağ, 1992
Hacettepe Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü
Hacettepe University / Institute of Fine Arts

* unsalhazal@gmail.com
DİJİTAL PAZAR COĞRAFYASI / THE GEOGRAPHY OF THE DIGITAL MARKET
Yeni Medya / New Media
Desen Üzerine Video Yerleştirme / Video Installation on Drawing
60 cm X 100 cm / 2’19’’, 2020
Video ve desenin birleşiminden oluşan bu çalışma, pandemi sürecinde üretim nesnelerine ulaşılamayan bir anda oluşturulmuştur. Nesne çokluğu içerisinde nesnesiz kalma hali tam olarak bugüne ait olan dijital pazarın gerçekliğini ortaya koymuştur. 20.
Yüzyılın son çeyreğinde teknolojilerindeki gelişmeler ile Dijital Pazar içerisinde yeni alanlar oluşmuştur. Güncel çalışmalarımda
eskici dükkânından topladığım nesneleri kullanırken bu süreçte nesneler yerini “Pinterest” üzerinden oluşturulan “eski fotoğraf lar” koleksiyona bırakmış ve bu fotoğraflar üzerinden çalışmalara devam edilmiştir. Her an’da farklı çizgilerin içerisine yerleşen
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fotoğraf kareleri ile bir video oluşturulmuştur. Jameson bahsettiği uzam ve zamanı günümüze ve çalışmalarıma uyarladığımı da,
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görüntünün her hangi bir alana yansımasının yanı sıra orada yansıtılan şey için bir merkez oluşması bir temsil oluşturmuştur.
Çalışmadan projeksiyon çıkartıldığında yüzey üzerinde tanımsız çizgiler kalmaktadır.
This work, which consists of a combination of video and pattern, was created at a time when production objects could not be
reached during the pandemic process. The state of being objectless in the multiplicity of objects has revealed the reality of the
digital market that belongs to today. In the last quarter of the 20th century, new areas were created in the Digital Market with the
developments in technologies. While using the objects I collected from the antique shop in my current works, the objects have
been replaced by the “old photographs” collection created on “Pinterest” in this process, and studies have continued on these
photographs. A video was created with photo frames placed in different lines at every moment. The reflection of the image in any
area as well as the formation of a center for what is projected there constitutes a representation that I have adapted the space
and time that Jameson mentioned to our present and my work.
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YALÇINKAYA, Veli Aras
Tekman, 1987
Hacettepe Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü
Hacettepe University / Institute of Fine Arts

* arasyalcinkaya@hotmail.com
OYUN / PLAY
Resim / Painting
Tuval Üzerine Akrilik Boya, Bant / Acrylic on Canvas, Tapes
170x155 cm, 2020
Bu çalışma, montaj ve oyun kavramını araştırdığım bir sürecin ürünüdür. Üst üste yapıştırılarak ait olduğu bağlamdan sökülen bantlar, tuval yüzeyinde bir oyuna dönüşmektedir. Bir çocuk gibi “kirletmenin ve tahrip etmenin
keyfiyle” yırtılıp, kesilip, katlanarak her şeyin parçalara ayrıldığı bu oyunda, ‘yeni olan’ bu parçalarda, fragmanlarda aranmaktadır.
This work is the product of a process in which I explore the concept of montage and play. The tapes, which are
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stuck on top of each other and detached from the context they belong to, are transformed into a game on the
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canvas surface. In this game where everything is torn, cut, folded and cut into pieces, “with the joy of polluting and destroying”
like a child, “the new” is sought in these pieces and fragments.
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YILDIRIM, Doğancan
Mamak, 1993
Hacettepe Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü
Hacettepe University / Institute of Fine Arts

* dgnyldrm77@gmail.com
ANKARA / ANKARA
Yerleştirme / Placement
Ahşap, Beton, Neon / Wood, Concrete, Neon
148,5 x 105 cm, 2020
Bürokrasinin kent üzerinde olan hâkimiyeti özellikle Ankara’da Ulus-Sıhhiye-Kızılay gibi meydanlarda net bir şekilde görülmektedir. Sürekli yıkım ve yeniden yapım politikasıyla ulus devletin simgesi olan bu meydanlar geçiş güzergâhı halini alarak meydan
olgusunu yitirmektedir. Aynı zamanda yeniden yapılanmayla toplumsal hafızada köklü değişiklikler olmaktadır. Bu gibi düşünceler ışığında “Ankara” adlı yerleştirmeyi yaptım. Yerleştirmenin ölçüsü olan 148,5 x 105 cm boyutları a4 kâğıdının 5 kat büyütülmüş
halidir. Resmi bir nesne konumda olan a4 kâğıdı bürokrasiye referans vermesi adına kullandım. Ortaya çıkan derme çatma
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yapılar resmiyetteki ani manevraların bir yansımasıdır.
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The dominance of the bureaucracy over the city is clearly seen in squares such as Ulus-Sıhhiye-Kızılay in Ankara. These squares,
which are the symbol of the nation state with their policy of continuous destruction and reconstruction, become a passageway
and lose the phenomenon of squares. At the same time, there is a radical race in social memory with restructuring. In the light
of such thoughts, I wrote “ankara”. The size of the placement, 148.5 x 105 cm, is a 5-fold enlargement of wet a4 paper. I used
A4 paper, which is an official object, to give reference to bureaucracy. The makeshift houses that emerge are a reflection of the
sudden formal maneuvers.
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YILMAZ, Mert
Uşak, 1999
Uşak Üniversitesi / Güzel Sanatlar Fakültesi
Uşak University / Faculty of Fine Arts

* mertyilmaz2146@gmail.com
NATÜRMORT / STILL LIFE
Yerleştirme / Placement
Döküm Yolu ile Şekillendirme, Seramik Döküm Çamuru / Forming by Casting, Ceramic Casting Clay
Enstalasyon Tablo (Installation Painting) 112x52x5 Form: 24x31x26, 2019
İnsan türü içinde yaşadığı doğal çevreyi kurguladığı kültür yapısıyla biçimlendirmekte ve bu çevreye kültür üzerinden anlam
kazandırmaktadır. Bunu yanında coğrafya da kültürü etkilemekte olup zamanla karşılıklı bir etkileşime girmektedirler. Dolayısıyla
bu diyalogda esas olarak insan türü ile doğanın sürekli olarak somut ve soyut bir alışverişi söz konusudur. Çalışmada da insan
toplumunu temsilen pişmiş toprak maskeler, insan yapımı çevreyi temsilen de doğa temalı nostaljik bir tablo bir araya getirilmiştir. Aynı zamanda enstalasyonu tamamlayan ve günümüz tüketim kültürün sembolize eden pişmiş topraktan bir fotoğraf
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makinesi kompozisyonu tamamlamaktadır. Bütüne bakıldığında ilkel güdü, doğa, kültür, toplum, tüketim, coğrafya gibi birçok
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olgu bu çalışmada irdelenmeye çalışılmıştır.
Hominid line shapes the natural environment in which it lives with the cultural structure it create and gives meaning to this environment
through culture. In addition, the geography also affects to culture and they interact with each other nonstop. Consequently, in this dialogue, there is a continuous concrete and abstract dealing between hominid line and nature. In the work, terracotta masks representing
the human society and a nostalgic picture with a nature theme representing the man- made environment has been brought together. At
the same time, a terracotta camera in composition has been completed the installation and has been symbolized nowadays consumer
culture. Considering the whole, many phenomena such as primitive instinct, nature, culture, society, consumption,
geography have been examined in this work.
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ACAR, Maria Roza
Bakü / Azerbeycan, 1998
Hacettepe Üniversitesi / Güzel Sanatlar Fakültesi
Hacettepe University / Faculty of Fine Arts

* contact@mariaroza.com
RİPOSTE / RIPOSTE
Resim / Painting
Tuval Üzerine Yağlı Boya / Oil Painting on Canvas
90x110 cm, 2020
Ben kaderin coğrafya olduğuna inanırım. Dünyaya gözlerimizi açmadan önce, yalnızca genetik olarak nasıl bir insana benzeyeceğimiz, doğuştan bir engelimiz olup olmayacağı ya da hangi evin/mekanın içinde büyüyeceğimiz bilgisi önceden belirlenmiş
olur. Kendimizi var edeceğimiz temel algoritmanın ilk prensipleri arasında yer alacak bu bilgiler coğrafyaya aittir ya da onunla
ilişkilidir. Yine de geleceğimize dair kesin bir bilgi vermekten yoksundur. Bu nedenle kader, anlamını yalnızca coğrafyanın verdiklerinde bulabilir, biz dünyaya gelirken “bunu da yanında götür” dediği şeyler de. Zamansallık kavramı ise bunların arasında
yer bulamamıştır çünkü varlık, anlamını zamansallıkta ortaya koyacaktır.
I believe that destiny is geography. Before we open our eyes to the world, only the information about how we will look genetical-
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ly, whether we will have a congenital disability, or in which house/place we will grow up, is situated in advance. This information,
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which will be among the first principles of the basic algorithm which we build our identity, belongs to geography or related to it
and yet it does not provide complete information about how our future will look like. Therefore, destiny finds its meaning in what
geography gives, the things it called “take this with you” when we were born. The concept of temporality could not find a place
within these because temporality will reveal the meaning of being.
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AKBAŞ, Gülçin
Osmancık, 1996
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Ondokuz Mayıs University / Institute of Postgraduate Education

* gulcin__96@hotmail.com
SINIR / BORDER
Resim / Painting
Tuval Üzeri Yağlı Boya / Oil on Canvas
15cm x 135cm, 2020
Modern dünyada yabancılaşma ve asimile kavramları her yere sızmış ve çıkarılamaz duruma getirilmiştir. Bunlar gerçek yaşamın
hem vazgeçilemez koşullarına hem de yaşamdan duyulan rahatsızlıklara neden olmaktadır. Kabullenme kuralları seçileni
oluşturduğu gibi sınırların belirlenmesini sağlamıştır. Bu sınırlar yaşam koşulları ve seçimlerin belirlenmesiyle yabancıları gerçek
bir “o” ya da “bu” konumuna sokuyor. Fiziki haritalarda meydana gelen sınır çizgileri, toplumsal bir yapılanmayı belirlemektedir.
Bu sınır çizgilerinin birbirinden ayırarak oluşturduğu yapı, yabancı ya da öteki kavramını tanımlanamayan ve belirlenemeyen
olarak şekillendirmektedir.
In the modern world alienation and assimilation terms infiltrated into everything and it is inevitable. These terms cause both the
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crucial conditions of real-life and also the inconvenience of life. The rules of acceptance created the chosen one and enabled
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the determination of the boundaries. These boundaries put the alienated person in a real “this” or “that” position by determining
living conditions and choises. Borderlines that occur on physical maps determine a social structuring. The structure formed by
separating these borderlines from each other shapes the concept of foreign or other as undefined and undetecable.
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ARSLAN, Kemal Özkan
Kadıköy, 1985
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü
Mimar Sinan Fine Arts University / Institute of Fine Arts

* kemozars@gmail.com
İSİMSİZ / UNTITLED
Resim / Painting
Kağıt Üzerine Rapido Kalem / Pencil Drawing on Paper
2 Adet / Pieces 35 x 50 cm, 2020
Coğrafya ve insan... Doğallığında ve kurmaca... Aşina olduğumuz kavramları görsel açıdan bize daha uyumsuz ve yabancı
görünen buna karşılık içsel açıdan daha uyumlu ve aşina biçimlerde şekillendirmek.
Geography and human... In its naturalness and fiction... Shaping familiar concepts in ways that seem more incompatible and
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stranger to us visually, while inwardly more harmonious and familiar.
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BULDAK, Betül
Ankara, 1984
Hacettepe Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü
Hacettepe University / Institute of Fine Arts

* betulbuldak@hotmail.com
PEMBE DÜNYA / PINK WORLD
Karışık Teknik / Mixed Technique
Karışık Teknik, Ağaç, Pleksiglas Üzerine Dijital Baskı / Mixed Media, Wood, Digital Printing on Plexiglass
21x25x6 cm, 2019
Bireyin herhangi bir topluluk içinde konumlanma süreci, toplumsal olgular tarafından yönetilmektedir. Birey çevresiyle girdiği
etkileşim sonucu toplumun bir parçası olur. Bireyin kendisine ve etrafına dair edindiği bilginin sağlayıcısı -ve bu bilgi sayesinde
bireyin yönetildiği tüm koşulları içeren- iktidar mekanizmalarıdır. Birey bu bilgiden yola çıkarak yaşadığı dünya ve topluma
ait olaylar, olgular ve değerlerle kurduğu bağ sonucu öznel deneyimini gerçekleştirmektedir. Dış dünyayı tanımlayan bilginin
toplumsal gerçeklikle uyumu da, özneden bağımsızdır. Bu çalışmada çerçevesiyle birlikte deforme olmuş imge, gerçeklik ve
hakikat durumunun ikircikli yanına işaret etmektedir.
The process of positioning the individual in any community is governed by social facts. The individual becomes a part of the so-
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ciety as a result of his interaction with his environment. Power mechanisms are the providers of the information that the individual
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acquires about herself and her environment - and that includes all the conditions under which the individual is governed by this
knowledge. Based on this knowledge, the individual realizes her subjective experience as a result of the connection she establishes with the events, facts and values of the world and society she lives in. The compatibility of the information that defines the
external world with the social reality is also independent of the subject. In this study, the deformed image with its framework points
to the ambivalent side of the reality and the state of truth.
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COŞKUN, Abdurrahman
Hemşin, 1992
Hacettepe Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü
Hacettepe Üniversitesi / Institute of Fine Arts

* a.cosskun@gmail.com
NEDEN HEYKEL OLMASIN / WHY NOT A SCULPTURE
Yerleştirme / Placement
Ahşap, Çizim / Wood, Drawing
100x300 cm, 2020
Heykel üç boyutlu form mudur veya heykel olmasının kriterini belirleyen nedir? Coğrafya, kültür, sanat tarihi veya sen, sence
bunlardan hangisi cevap?
Is the sculpture a three-dimensional form? or what determines the criteria for being a sculpture? Geography, culture, art history

SERGİLEME / EXHIBITION

or you, which one of them do you think is the answer?
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CULA, Selin
Antalya, 1996
Hacettepe Üniversitesi / Edebiyat Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi / Faculty of Literature

* selincula@gmail.com
ÖZDEŞ YERLEŞİM / IDENTICAL SETTLEMENT
Karışık Teknik / Mixed Technique
Dijital Baskı/Kolaj Tekniği, File Kaplama, Strafor Üzerine Çerçeve Yerleştirme / Digital Printing/Collage Technique, Mesh Coating,
Frame Placement on Styrofoam
Her biri / Each One 15x10 cm 14 adet / Pieces 148x50 cm, 2020
Çalışma varoluştan yok oluşa giden döngüyü yansıtırken insanlığın ortak kaderini sorgular. Birden varolan ruhun kökleri doğduğu
coğrafyada şekillenmeye başlar. En öz halimiz ilk modern insan Homo Sapiens’in kimliğini belirleyen izlerin coğrafi dönüşümü
yeni yerleşim fikirleriyle boyut kazanır. Her bir nesil geleceğini yapılandırırken geride bıraktığı değerleri yok eder. Bu zamansız
yolculukta kıtalar gibi ayrılan kavim ve nesiller kimliklerini geliştirme çabasıyla yıkıp yeniden inşa ederlerken birbirine geleneklerle bağlanır. Mekansızlaşma mimari öğelerle gösteril- miştir. Eser gittikçe sanallaşan dünyanın hapsetmeye çalıştığı bilincin
aynılığını gözler önüne serer. Ruhun ölmezliği kavramı onun idealar dünyasından geldiğine ve kökünün orada olduğuna ışık
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tutar. Ve yine başa döner sorarız; ‘’Nereden gelip nereye gidiyoruz?’’
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While reflecting the cycle of the humankind from presence to perishment, working questions the mutual fate of humanity. Roots
of the suddenly existed soul starts shaping in the environment. Geographical transition of the marks defining our true essence,
first neanthropic humans Homo Sapiens, acquires dimension along with the new settlement ideas. Each generation eliminates
the past values while constructing its future. In this timeless travel, whilst they wreck and rebuild their identities with the aim of
developing them, these tribes and generations who diverge from one another, get attached to each other through customs.
Decentralization is demonstrated by architectural elements. The work displays the uniformness of the consciousness, which
ever-virtualizing world is trying to lock in. The term immortal soul points out the idea that it comes from the ideas world and roots
of it still being there. Then again we start over and ask; “Where do we come from and where are we going?”
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ÇİÇEK MIZRAK, Zeynep Merve
Keçiören, 1987
Hacettepe Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü
Hacettepe University / Institute of Fine Arts

* zeynepmerve87@hotmail.com
İÇLEM / INTENSION
Karışık Teknik / Mixed Technique
Sandalyeye sprey ve akrilik boyalar ile müdahalede bulunulmuştur, fotoğrafları çekilmiştir. Çekilen fotoğraflar foto bloka dijital
baskı tekniğinde bastırılmıştır.Fotoblok 90x150 cm. Sandalye 83x36x10 cm
The chair was treated with spray and acrylic paints, and its photographs were taken. The photographs taken were printed on
the photo block with digital printing technique. Foam Board 90x150 cm. Chair 83x36x10 cm
Bir kavramın kapsadığı bütün elemanların ortak özelliklerine o kavramın içlemi denir. Aynı zamanda içlem içine
alan anlamına gelmektedir. Toplumun içlemi konumunda olan birey, yaşadığı toplumun bir parçasıdır ve bulunduğu çevrenin koşullarına göre şekillenir. Çevrenin hem politik hem de kültürel anlamda taşıdığı özellikleri birey de
taşımaya başlar. Yani birey, yaşadığı coğrafyadaki kavramların bileşkesidir. Ait olduğu mekânların bir parçası konumunda olan
birey, yabancısı olduğu mekânlarda uyumsuz kalır. Bu çalışma ile bireyi içine alan coğrafyanın, kendi özelliklerine göre bireyi
şekillendirmesi durumu, bir nesnenin bulunduğu mekânın özelliklerine göre dönüştürülmesiyle vurgulanmıştır. Bireyi şekillen-
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diren mekân, mekânı temsil eden ise bireydir.
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The common properties of all factors covered by a concept are called the intension of that concept. It also means a big tent.
The individual, who is the intension of the society, is a part of the society he lives in and is shaped according to the conditions
of his environment. The individual also begins to bear the characteristics of the environment, both in political and cultural terms.
In other words, the individual is the combination of concepts in the geography he lives in. The individual, who is a part of the
spaces to which he belongs, remains incompatible in the places he is unfamiliar with.With this study, the situation that geography
that includes the individual shapes the individual according to its own characteristics is emphasized by transforming an object
according to the characteristics of the space in which it is located. The site that shapes the individual is the individual that represents the site.
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DOĞAN, Uzay
Bornova, 1995
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Middle East Technical University / Institute of Science

* dogan.uzay.art@gmail.com
RADİKAL COĞRAFYA / RADICAL GEOGRAPHY
Resim / Painting
Tuval Üzerine Akrilik / Acrylic on Canvas
70x100 cm, 2020
“Coğrafya kaderdir” sözü, kaderi çoktan belirlenmiş bireyin acizliğini ve isyanını ifade eder. Ancak bu söz bu isyanın cevabını da
içinde bulundurur. Kişi coğrafyasını inşa edebilir. Bir asır önce dünyada yapılmaya çalışılmış olan budur. Ülkeler coğrafyalarını
yeni kaderlerinin yazılabileceği boş bir sayfa olarak görmüşlerdir. Bunun üzerine yeni şehirler inşa edilir, sanat akımları ortaya
çıkar, yönetim sistemleri uygulanır ve düşünce biçimlerine teşvik edilir. Ancak, bu o kadar basit değildir. Coğrafya düzensiz,
belirsiz, ama içgüdüsel ve tanıdıktır. Dayatılan ise ideal, rasyonel, ama soğuk ve dayatmacıdır. Sonuç, yeni modern toplumlar
yerine geçmişten kopamamış bipolar toplumlar olmuştur. Toplumlar idealize olanla ve coğrafyanın arasında sıkışmış durumdadır. Bu bipolarlık tuvalde temsil ediliyor ve daha da fazla uygulanıyor. Tasvir edilen manzara sezgisel, kaba fırça darbelerinden
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oluşurken, ‘grid’ oldukça planlıdır ve titizlikle uygulanmıştır. Çağımız gibi, bu resim de bipolardır.
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“Coğrafya kaderdir” translated as “Geography is fate” is a proverb about individuals whose fates are determined by their land.
However, this proverb also contains the key to this rebellion. One can build one’s geography anew. This is what was tried to be
done one century ago all over the world. Countries believed the geography was a blank slate in which a new fate can be written.
New cities constructed, art emerged, governing systems implemented, visions promoted. However, it is not that simple. Geography is rugged, indeterminate, also instinctive and familiar. What is imposed was idealized, rational, also cold and imposing. The
result was bipolar societies which couldn’t break away from the past. Societies are crumpled between the idealized and geography. This bipolarity is represented on the canvas, but more so practiced. The depicted landscape is made of intuitive, rough
brushstrokes while the grid is highly planned and precisely executed. Like our age, this painting is bipolar
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GÜNGÖRMEZ, Şirvan
Lice, 1993
Akdeniz Üniversitesi / Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz University / Faculty of Fine Arts

* sirvangungormez26@gmail.com
GÖÇ / MIGRATION
Heykel / Sculpture
Doğrudan Biçimlendirme, Metal, Krom, İp / Direct Forming, Metal, Chromium, Thread
60 x80x75cm, 2020
Eser de metal malzeme ve iplerle oluşturulan alan orta doğu coğrafyasını temsil etmektedir. Çalışma da alan içinde metal malzeme ile oluşturulan figürler toplumu simgelemektedir. Yaşadıkları coğrafya da siyası, ekonomik problemler ve savaş yüzünden
göç edilmek sorunda kalan toplumun kendilerine yeni bir yaşam olarak sunulan alternatifin aslında onlar için birer uçurum oldu ğunu heykelde kapı formundan devam eden ve çıkış olarak belirtilen yolun uçurum betimlemesi ile belirtilmektedir. Çalışmanın
zemin kısmı zamanla kendiliğinde paslanacak alan bu yolun güvensizliğini belirtmektedir. Metal malzeme ve iplerle oluşturulan
alan orta doğuda toplumu göçe mecbur bırakan sistemi betimlemek amacıyla sistematik şekilde işlenmiştir, Heykelde figürlerin
negatif yansımasında krom malzeme ile belirtilen alan göç eden toplumun yaşadıkları coğrafyadaki etnik kökenlerini, kültürlerini,
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dillerini, yaşamlarını terk ederek farklı coğrafya da farklı bir kültürle karşılaşmalarına neden olmaktadır.

84

The area created with metal materials and ropes in the work represents the Middle East geography. In the work, figures created
with metal materials in the field symbolize the society. In the sculpture, it is stated in the sculpture that the road that continues
from the form of a door and is defined as the exit is a cliff, that the alternative offered as a new life to the society, which has been
in trouble due to immigration due to political, economic problems and war in the geography they live in, is actually an abyss for
them. The ground part of the study, the area that will rust spontaneously over time, indicates the insecurity of this road. The area
created with metal materials and ropes has been systematically processed in order to describe the system that forces the society
to migrate in the Middle East. The area indicated by chrome material in the negative reflection of the figures in the sculpture allows
the immigrant society to abandon their ethnic origins, cultures, languages .
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HAFIZOĞLU, Nursun
Aydın, 1980
Akdeniz Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü
Akdeniz University / Institute of Fine Arts

* hafizoglunursun@gmail.com
ORTAK PAYDA / COMMON DENOMINATOR
Resim / Painting
Tuval Üzerine Karışık Teknik / Mixed Technique on Canvas
100x120cm, 2020
Coğrafya her zaman için insanı şekillendirmiştir. Üzerinde yaşadığımız toprakların etkisi ile biçimlenen uygarlıklar, birçok canlıyla da ortak paylaştığımız yerleşim alanlarıdır. Anadolu’da binlerce yıldır iç içe yaşadığımız yaban hayatı kültürel yaşama da
yansımış, efsanelerden kilimlere kadar gündelik yaşamında tam merkezinde yer almıştır. Günümüz sanatının yaban hayatından
motiflere olan ilgisi de bu beraberlikte yatmaktadır.
Geography has always shaped people. Civilizations and settlements shaped by the impact of the land we live on are places that
we share with many living things. The wildlife we have lived together in Anatolia for thousands of years has also been reflected in
cultural life, and has been at the center of daily life from legends to rugs. The interest of today’s art in motifs from wildlife lies in
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this association.
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HENDEKCİGİL, Hale Feriha
Kadıköy, 1992
Anadolu Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü
Anadolu University / Institute of Fine Arts

* halehendekcigil@gmail.com
DOKUNMAK / TOUCH
Heykel / Sculpture
Cam Döküm- Lamine Cam / Glass Casting- Laminated Glass
47x32x15 cm, 2020
Her yerin vardır kendince çeşitliliği ama biz rengârenk bir ülkeyiz. Ellerimiz, kavuşmak içindir bizim, sevgiye, emeğe gönül veririz.
Biz ekmeğini elleriyle kazanan bir milletiz. Nasırlı ellere saygı gösteririz. Sevdik mi tutar avuçlarını öperiz. Büyüklerin elini, alnımızda hürmetleriz. Dostun eli verdikmi yolumuzu kenetleriz. Ellerimizdir bizi güçlendiren. Dara düştük mü başımızı ellerimiz arasına
alıveririz. “Komşusu açken yatan bizden değildir” bir dara düşen gördük mü hiç düşünmez el veririz. “Coğrafya kaderdir” evet
ve biz bu coğrafyada her güçlüğe karşı birlikte el ele mücadele ederiz.
Every place has its own diversity but we are a colorful country. Our hands are for us to meet, we give our hearts to love and labor.
We are a nation that earns its bread with their hands. We respect callus hands. We love them, we kiss their palms. We respect the
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hands of the elders on our foreheads. If your friend gave his hand, we will lock our way. It is our hands that strengthen us. When we
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get tainted, we get our heads in our hands. “The neighbor is not one of us who sleeps when he is hungry” We never think, we give
a hand when we see a deadlock. “Geography is destiny” yes and we fight hand in hand against all difficulties in this geography.
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HİÇYILMAZ, Gökçe
Ankara, 1984
Anadolu Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü
Anadolu University / Institute of Fine Arts

* gok.hicyilmaz@gmail.com
KÖKLERİN İNŞASI / CONSTRUCTION OF THE ROOTS
Heykel / Sculpture
Metal Kürek, Buluntu Nesne, Poliüretan, Akrilik Boya, Vernik, Karışık Teknik / Metal Shovel, Ready Made, Polyurethane, Acrylic
Paint, Mixed Media
73x58x56 cm, Yaklaşık / Approximate 2.9 kg, 10 Gün / Days, 2020
Yaklaşık 12 bin yıl önce Anadolu topraklarında gerçekleşen Neolitik Devrim (Tarım Devrimi) ile göçebe hayattan yerleşik hayata
geçildi. İnsanların üzerinde yaşadıkları toprakla ilişkisi geri dönülmez biçimde dönüşüme uğradı. Sosyal yaşam insanların içinde
yaşadıkları coğrafi bölgelerin özellikleriyle değişkenlik göstererek üretim biçimlerinin devamlılığına göre şekillenmeye başladı.
Küçük nüfuslu insan toplulukları giderek büyük nüfuslu kitlelere dönüştü. Bu toplumların dini, siyasi ve ekonomik normları coğrafi
yaşam koşullarıyla oluşuyordu. Tarihsel yaşantı ve kültürel birikimler toplumsal belleğin inşasına katkı sağladı. ‘Toprak’, üzerinde
doğup yetişmiş insanların kendilerini ait hissettikleri ‘vatana’ dönüşürken toplumsal ‘geçmiş’ de kültür tarihini ifade etmeye
başladı. ‘coğrafya’ deneyimi öznelerin gündelik yaşamlarına, ekonomik, ahlaki, dini ve siyasi yapılarına kuvvetli bir etkide bu-
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lunurken, bir arada yaşayan farklı insanların temel ortak noktasına ve kaderine dönüşmüştür.
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About 12 thousand years ago, the Neolithic Revolution (Agricultural Revolution) took place in the Anatolia and moved from nomadic to a sedentary life. People’s relationship with the land they exist on has been irreversibly transformed. Social life began to
be shaped according to the progression of production methods, changing with the characteristics of the geographical regions
in which people live. Small populations of people have gradually turned into today’s large populated masses. In the process,
political history and cultural accumulations also built the memories of the peoples. While ‘land’ transformed into ‘homeland’ where
people born and raised on it felt themselves to belong, the social ‘past’ started to express the history of culture. While the ‘geographic’ experience has a strong effect on the daily lives, economic, moral, religious, and political structures of the individuals, it
has turned into the basic common point and fate of different people living together.
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IŞIK, Özkan
Erzurum, 1991
Düzce Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü
Düzce University / Institute of Fine Arts

* p.ozkanisik@gmail.com
KAÇIŞ HİKÂYELERİ DİZİSİNDEN “I” / “I” FROM THE SERIES OF ESCAPE STORIES
Karışık Teknik / Mixed Technique
Kumaş Üzerine Dikiş ve Aplike / Sewing and Applique on Fabric
200x140 cm, 2020
“Batıda hayaller gerçekleştirmek için kurulur, doğuda gerçeklerden kaçmak için”*
*Ivan Gonçarov’un “Oblomov” kitabından…
“In the West, dreams are made to achieve; as for in the East, to escape from the truth”*
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*From “Oblomov” of Ivan Goncharov…

92

93

SERGİLEME / EXHIBITION

YARIŞMASI
SERGİSİ
2020

KARASU, Eren Çağdaş
Altındağ, 1993
Hacettepe Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü
Hacettepe University / Institute of Fine Arts

* erenckrsu@gmail.com
KARADÜZEN / BLACK ORDER
Yerleştirme / Placement
Kullanılmış Ayakkabılar İçerisine Yerleştirilmiş Alçı Ayaklar (Sergileneceği alana/Komposizyona göre ayak sayısı 10 ile 20 çift
arasında değişiklik gösterebilir.)
Plaster Legs Placed in Used Shoes (The number of feet may vary between 10 and 20 pairs depending on the
area / composition to be exhibited.)
200x200x15 cm, 2020
Özünde, ayağı her türlü dış etkenden korumak için tasarlanan bir nesne olan ayakkabı, bireyin toplumdaki konumunu gösteren
ayırt edici bir nesnedir. Arka kısmına basılıp topukla ezilen ayakkabılar, olması gerekenden küçük terliğe sığmaya çalışan ayaklar
ve büyük terliğe giren küçük ayaklar gibi kullanılan ayakkabılar, aynı toprak üzerindeki insanların düşünce yapılarının bile bulunduğu konuma göre ne kadar farklı olabileceğini göstermektedir.
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In essence, shoes, an object designed to protect the foot from all kinds of external factors, is a distinctive object that shows the
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individual’s position in society. The shoes that are used as shoes that are pressed on the back and crushed with the heel, the
feet trying to fit into the small slipper and the small feet entering the large slipper show how different the people on the same soil
can be according to their location.
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KILIÇ, Melisa
Bakırköy, 1996
Yeditepe Üniversitesi / Güzel Sanatlar Fakültesi
Yeditepe University / Faculty of Fine Arts

* klcmls46@gmail.com
KARE / THE SQUARE
Karışık Teknik / Mixed Technique
Organik Malzeme ile Kolaj, Fotoğraf Baskı / Collage With Organic Material, Photo Print
100 x 200 cm, 2020
Yaşadığımız coğrafyadan toplamış olduğum, kendi içinde farklı yapılara sahip organik malzeme yani yapraklarla insanda güven ve konfor hissi oluşturan ancak doğada bulunamayan hatta onu sıkıştıran ve yok oluşunu ifade
eden kare formunu kullanarak kolaj haline getirdim. Her geçen gün yok olan coğrafyamızda, insanın doğasını hem
iyileştiren hem de yok eden tarafta olabilmesi kare formuyla bir araya gelen yapraklarla ifade edilmektedir.
I made a collage using the organic material that I have collected from the geography we live in, that is, the leaves that create a
feeling of safety and comfort in humans but cannot be found in nature, even compresses it and expresses its disappearance.
In our geography, which is disappearing day by day, the ability to be on the side that both heals and destroys human nature is
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expressed by the leaves that come together with the square form.
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KIRBAŞ, Hamza
Batman, 1992
Hacettepe Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü
Hacettepe University / Institute of Fine Arts

* hamza.kbs@hotmail.com
TANIKLAR / WITNESSES
Video Sanatı / Video Art
2 - Kanallı Video Yerleştirme, Döngü. İki adet Projeksiyon ya da İki Adet Ekran / 2-Channel Video Installation, Loop. Two Projections or Two Screens. 1920x1080 - 2’04 sn / sec., Loop, 2020
Yaşadığımız coğrafyada gerçekleşen olaylar ve bu olaylarla kurduğumuz ilişkiler hafızamızı oluşturur. Hafızamız bireysel olarak,
sadece kendi kendimize oluşturduğumuz bir yapı değildir. Bir bütün olarak doğayla ve diğer insanlarla kurduğumuz ilişkilerin
hepsi hafızamızın oluşumunda etkilidir. Bu yüzden hafızamız ekonomik, toplumsal, kültürel ve siyasal dönüşümlerden bağımsız
olarak düşünülemez. İçinde yaşadığımız çevre bizi ve yaşamımızı da şekillendirir. Fransız sosyolog Maurice Halbwachs’a göre
hafıza tanımlarındaki en önemli parametre toplumsal çerçeveler dir. Bireylerin kendi belleklerini oluşturduğu ortam, içinde bulunduğu toplumdur. Bu çalışmada kullanılan imgeler “hatırlamanın hatırlanması ve yeniden hatırlanması” aygıtına dönüştürülüp her
bir imge ile toplumsal hafızayı canlı tutmak amaçlanmıştır.
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The events that take place in the geography we live and the relationships we establish with these events constitute our memory.
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Our memory is not a structure we create individually, just by ourselves. The relationships we have with nature and other people as
a whole are all effective in the formation of our memory. Therefore, our memory cannot be considered independent of economic,
social, cultural and political transformations. The environment we live in also shapes us and our life. According to French sociologist Maurice Halbwachs, the most important parameter in memory definitions is social frameworks. The environment in which
individuals create their own memories is the society they live in. The images used in the artwork are intended to be converted into
“remembered remembered and remembered again” device.
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Video kataloğun arkasındaki DVD’de yer almaktadır. / Video is located in the DVD that behind of catalogue
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KURTYİĞİT, Safigül
Şarkışla, 1978
Hacettepe Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü
Hacettepe University / Institute of Fine Arts

* safigul1509@gmail.com
“MANİFESTO _ BİRLİKTE AYRILIK” / “MANIFESTO _ SEPARATION TOGETHER”
Fotoğraf / Photography
Branda Üzerine Uv Baskı / Uv Printing on Tarpaulin
205x130 cm, 2020
“Manifesto _ Birlikte Ayrılık” adlı çalışmanın konusunu; kentsel dönüşüme girmiş olan bir arazi ve arazinin üzerinde bulunan
ağaçların görüntüleri oluşturur. Görülen her şeyin sürekli olarak değişime maruz kaldığı yaşam içerisinde, hiçbir şey eskisi gibi
kalmamaktadır. Farklı gün ve zamanlara ait olan görsellerde ki arazi; kentin istilasını beklerken, ayrıca kendi hikayesini de yaratır.
Doğa artık bu manifesto ile suskunluğunu bozmuştur. Yan yana getirilen görsellerle metin algısı uyandırılmak istenmiştir. Ritmik
olarak kullanılan görsellerde ki görüntüler; görünür olandan hareket ederek zihinsel bilgimizle birleşip, işin psikolojik yönünü
ortaya çıkarır. Biçimlere gizlenmiş ikincil anlamları, yani metni okuyup yorumlamak ise izleyiciye kalır.
The subject of the work “Manifesto _ separation together” is the images of a land that has entered urban transformation and trees
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located on the land. In a life in which everything seen is constantly subject to change, nothing remains the same as before. The
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land in the images belonging to different days and times; waiting for the invasion of the city, it also creates its own story. Nature
has now broken its silence with this manifesto. It was wanted to evoke the perception of text with images brought side by side.
Images in rhythmically used images; by acting from the visible, it combines with our mental knowledge and reveals the psychological aspect of the work. It is up to the viewer to read and interpret secondary meanings hidden in forms, that is, the text.
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MOL, Şeyma
Samsun, 1999
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Güzel Sanatlar Fakültesi
Ondokuz Mayıs University / Faculty of Fine Arts

* seymaz9943@gmail.com
SOFRALARIMIZ / OUR TABLES
Yerleştirme / Placement
Alçılı Sofra Bezi ile Kalıp Alma , Şablon Baskı / Sofra Bezi , Alçı , Sprey Boya / Stencil With Plaster Table Cloth, Stencil Printing /
Table Cloth, Plaster, Spray Paint
184x162x26 cm, 2020
Yemek ve sofra kültürü toplumların kimlik inşasında en önemli ögelerden birisidir.Bu gelenek coğrafya, din,savaş ve göçlerin
etkileşimi sonucunda ortaya çıkar.Eğlenceler, dost sohbetleri, misafir ağırlama, düğün, nişan, adak, bayram ritüelleri, dinsel
törenler gibi sosyal olgular yemek kültürüyle de paralel gelişerek toplumda bir iletişim ağının oluşmasına katkı sağlamaktadır.
Türk ve Anadolu mutfağı da en az Türk tarihi kadar eski ve güçlü bir mutfaktır.Bugün bu özelliklerini yitirmeye ve küreselleşen
mutfak karşısında yenilmeye ya da onun bir parçası olma tehlikesiyle karşı karşıyadır . Çalışmada ki sofra beziyle yapılmış sofranın alçıya bulanıp betonlaşmış etkisi eskide olan sofra kültürümüzü temsil ediyor . Üstündeki yazılar ise bi sofra ritüelimiz olan
Müslümanlık ta da şükran sunmak amacıyla yapılan sofra duası dır. Çalışma Eskiden sahip olduğumuz kendi kültürümüze has
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sofra kültürünün sahip olduğu değeri farklı bir bakış acısıyla sorgulamayı amaçlıyor
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Food and table culture is one of the most important elements in the identity construction of societies. This tradition emerges as a
result of the interaction of geography, religion, war and migration. also contributes to the formation of a communication network
in the society by developing in parallel. Turkish and Anatolian cuisine is at least as old and powerful as Turkish history. Today, it is
in danger of losing these characteristics and being defeated in the face of globalizing cuisine or becoming a part of it. The effect
of the table made of table cloth in the study, which is covered with plaster and cemented, represents our old table culture. The
writings on it are the table prayer made to offer gratitude in Islam, which is our table ritual. The study aims to question the value of
table culture unique to our own culture, which we used to have, from a different perspective.
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SEYDİM, Kıvılcım Harika
Çorum, 1987
Marmara Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü
Marmara University / Institute of Fine Arts

* kivilcim_harika@hotmail.com
PENCEREDEN / THROUGH THE WINDOW
Video Sanatı / Video Art
02.47 sn / sec., 2020
Yaşadığımız bölge ikliminin insan tabiatı üzerinde önemli bir etkisi vardır. Günümüzde tüketimin hız kazanmasıyla birlikte bu
durum farklılaşmaya başlamıştır. Kendi hücremize döndüğümüz, evlerimize sıkıştığımız bu dönemde hissettiğimiz kaygılar ve
sürecin bilinmezliği toplumsal yaşantımızı, yaşadığımız mekanları, yaptığımız işleri, insanla ve doğayla kurduğumuz iletişimi
sorgulamamıza neden olmuştur. Bu süreçte doğanın kendini yenilediğine, hayvanların doğada özgürce hareket ettiklerine tanık
olduk. Kent yaşantısında doğayla kurduğumuz uzak ilişki, beni hayvanların doğasının izini sürmeye, kentin yapısını ve insanın
bu yapı ve durum karşısındaki hallerini gözlemlemeye itti. Yeni normal Dünya’da coğrafyayı değiştiren olmaktan ve kaderi belirleyen olmaktan biraz olsun geri durabilecek miyiz? Kent yaşamında durmadan hareket halinde olan insan, hızla akan zamanın
durmasıyla ‘Ben neredeyim, kimim ve nereye gidiyorum’ sorularını soracak mıdır?
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The climate of the region we live in has an important effect on human nature. Today, this situation has started to undergoing a
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change with the acceleration of consumption. In this period when we return to our own cell and are stuck in our homes; the concerns we feel and the uncertainty of the process caused us to question our social life, the places we live in, the work we do and
the communication we establish with human and nature. During this process, we witnessed that nature renews itself and animals
move freely in nature. The distant relationship we have established with nature in urban life has prompted me to trace the nature
of animals and to observe the structure of the city and the state of human beings against this structure and situation. Will we be
able to avoid being the determinant of destiny and changing the geography in the new normal world? Will the human who are
constantly on the move in urban life will ask the questions “Where am I, who am I and where am I going”.
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Video kataloğun arkasındaki DVD’de yer almaktadır. / Video is located in the DVD that behind of catalogue
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SOLMAZ, Ayşe Ceren
Ankara, 1993
Hacı Bayram Veli Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Hacı Bayram Veli University / Institute of Postgraduate Education

* solmazceren11@gmail.com
#ERKEKYERİNİBİLSİN / #MANKNOWONE’SPLACE
Yerleştirme / Placement
neon yazı / neon font 10x200 cm, 2020
Birçok erkek tarafından kadınlara yöneltilen kalıplaşmış cinsiyetçi söylemler, kadınların nasıl olmaları, nasıl davranmaları gerektiğini toplumun her kesiminden ve her yaş grubundan kadınlar duyuyor. Erkekler tarafından söylenen bu sözler kadınların nasıl
hareket etmeleri, nasıl konuşmalarını ve yaşam tarzlarının nasıl olması gerektiğini belirliyor. Ayşegül Aktürk, Münevver Karabulut,
Şule Çet, Emine Bulut, Ceren Özdemir… ve binlerce kadını daha erkek şiddeti yüzünden kaybettik. Henüz 2020 yılı bitmeden
sadece erkek şiddetinden ölen 250 kadın var. Bu cinsiyet eşitsizliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla kadınlara söylenen
sözlerin çoğunun erkekler için uyarlandığı sosyal medya kampanyası oluşturuldu. ‘Kadındır hem sever hem döver’, ‘kocasını
dövmeyen dizini döver’ gibi cümleler binlerce kadın kullanıcı tarafından kadınlara söylenen bu kalıplaşmış sözleri erkekler üzerinden tekrar kullanarak, dikkat çekmesi amaçlandı.
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The stereotypical sexist discourses directed at women by many men, women from all walks of life and all age groups hear how
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women should be and how they should behave. These words spoken by men determine how women should act, speak and
how their lifestyle should be. Ayşegül Aktürk, Münevver Karabulut, Şule Çet, Emine Bulut, Ceren Özdemir… and thousands more
women because of male violence. Before the end of 2020, there are 250 women who died from male violence alone. In order to
raise awareness of this gender inequality, a social media campaign was created, where most of the words spoken to women were
adapted for men. Sentences such as “She is a woman both loves and beats”, “Does not beat her husband, beats the knee” were
intended to attract attention by reusing these stereotypes told to women by thousands of female users through men.
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SÖNMEZ, Emine
Ankara, 1982
Gazi Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü
Gazi University / Institute of Fine Arts

* emine.sonmez00@gmail.com
SOSYAL HAFIZA / SOCIAL MEMORY
Karışık Teknik / Mixed Technique
Tuval Üzerine Fotoğraf, Akrilik, Renkli-Düz Ve Desenli Kumaş, Asetat Kalemi, (Kırkyama) Photography, Acrylic, Colored-Plain
And Patterned Fabric, Acetate Pen On Canvas, (Patchwork)
Her Biri / Each One 120x60 cm, 8 panel, 2019
Göçler; bireyler, gruplar yada kitlesel gruplar arasında çok yönlü karakter yapısıyla kültürel aktarım dinamiğini yerinden ayrılma
ve kopma, karşılaşma ve karışıma döngüsünde canlı tutmaktadır. Tel örgüler; farklı ülkeleri, kültürleri ve coğrafi sınırlandırmaları
hem ayrışık ve parçalı hem de yan yana göstermektedir. Her biri üçgen olarak kesilmiş renkli ve desenli kumaş parçaları dünya
üzerindeki birçok farklı kültürü temsilen konumlandırılmıştır. Üçgenler; doğu, batı, kuzey, güney yönleri doğrultusunda yerleştirilmiştir. Sınırları aşan ve silikleştiren yer değişimlerinde sınırların muğlaklığı arka planda yer almaktadır. Renkli ve desenli kumaş
parçaları dünyadaki birçok farklı kültüre atıfta bulunurken, aynı zamanda günümüzdeki kültürel etkileşim sürecinin yoğunluğunu
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da ön planda göstermektedir.
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Migrations; With its versatile character structure among individuals, groups or mass groups, it keeps the dynamic of cultural transfer alive in the cycle of displacement and detachment, encounter and mixing. Wire fences; It shows different countries, cultures
and geographical limitations, both segregated and fragmented and side by side. Colorful and patterned pieces of fabric, each
cut as a triangle, are positioned to represent many different cultures around the world. Triangles; It was placed in the east, west,
north and south directions. The ambiguity of the boundaries takes place in the background in the displacements that transcend
and blur the boundaries. While colorful and patterned fabric pieces refer to many different cultures in the world, they also show
the intensity of today’s cultural interaction process.
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ŞENGÜL, Simge
Çankaya, 1992
Hacettepe Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü
Hacettepe University / Institute of Fine Arts

* malinjela@gmail.com
SESSİZ YIĞINLARIN İÇİNDE / IN SILENT MAJORITIES
Alüminyum Üzerine Dijital Baskı / Digital Printing on Aluminium
84x117 cm, 2019
Jean Baudrillard’ın Sessiz Yığınların Gölgesinde kitabından esinlenilerek üretilen bu iş sessiz yığınların içinde yaşamanın tetikleyici bir unsur olarak kişiyi kabuğuna çekilmeye itmesi ve bu sürecin devamında içe dönen bireyin kendini ve yaşadığı sosyal
düzlemi sorgulaması konu edinilmiştir.Sanatçı ancak ve ancak yaşadığı coğrafyadan içeri dönerek uzaklaştığında üretebilmektedir diğer türlüsü koşullardan dolayı pek mümkün değildir Sessiz yığınlara karşı bireyselleşmenin gücü ve önemi vurgulanmaya
çalışılmıştır.
This work, the production of which was inspired by Jean Baudrillard’s book “In the Shadow of the Silent Majorities”, is about how
living among silent masses, as a triggering factor, induces a person to retire into oneself, and how during the continuation of this
process the introverted individual questions him/herself and the social plane in which s/he is living. The artist is able to produce
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if and only when s/he recedes from the geography s/he inhabits and withdraws, for a short period, into his/her shell; otherwise
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artistic production in conjunction with the society in which s/he lives, is hardly possible. The work aspires to underline the power
and importance of individualization, against the silent masses.
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UZUNER, Filiz
Giresun, 1990
Gazi Üniversitesi / Güzel Sanatlar Fakültesi
Gazi University / Faculty of Fine Arts

* filiznr@msn.com
SPACE / SPACE
Resim / Painting
Mdf, Poliüereten Köpük, Cam, Epoksi / Mdf, Polyurethane Foam, Glass, Epoxy
200 x 120 cm, 2020
İbn-i Haldun’un dediği “coğrafya kaderdir” sözüne, İbn-i Arabi’nin “kader gayrete âşıktır” sözünü birleştirmek
gerek. Günümüz şartlarında pencereden değil, teleskopla hatta google earth’den bakmalıyız hayata, önemli olan istemek hem
de çok istemek! Belki başlangıç noktalarımız, gördüklerimiz farklı gelebilir, pencerelerimizden bakarsak tabi ama en uzağa bakarsak, kocaman ufkumuzun, isteklerimizin sınırının olmadığı bir sonsuzlukla karşılaşırız. Bu sonsuzluğun içinde, bedensiz bir
zihin olmak istiyorum, sadece düşünce olarak var olmak!
It is necessary to combine Ibn-i Khaldun’s saying “geography is destiny” with Ibn-i Arabi’s saying “destiny is in love with effort”. In
today’s conditions, we should look at life not through the window, but with a telescope, even from Google Earth. The important
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thing is to want and want too much! Maybe our starting points and what we see may be different, if we look through our windows,
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of course, but if we look at the furthest distance, we will encounter an eternity where our huge horizons have no limits. In this
eternity, I want to be a mind without a body, to exist only as a thought!
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YURDUNMALI, Gözde
Seyhan, 1992
Anadolu Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü
Anadolu University / Institute of Fine Arts

* gozde.yrdnmli@gmail.com
YANSIMALAR / REFLECTIONS
Yerleştirme / Placement
İpek Baskı / Silkscreen
20x20cm 5 Parça / Pieces, 2019
Katmanlardan oluşan bu görüntüler kendi içinde boyutlanarak farklı mekan algıları yaratıyor. Eser, boyut olarak göze kurulu olsa
da bu küçük boyut içinde yaratılan ikinci bir mekan algısı bedeni devreye sokuyor. Gözde kurulu olan, akla referans verirken işi
farklı açılardan görme güdüsü mekanı beden üzerinden algılamayı sağlıyor. Bu mekan kurguları her ne kadar izleyiciye yeni bir
mekan deneyimi sunsa da kişinin belleğinde yer etmiş yaşantının parçası olan tanıdık mekanları imge dünyasında eşleştiriyor ve
iki farklı paradigmayı bir potada eriterek görmeyi-deneyimlemeyi zorunlu kılıyor.
These images which are formed by layers create various space perceptions with internal dimensioning. Even though this work is
installed directly to eyes, a second space perceptions which is created within this small dimension activates the body. While what
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is installed directly to eyes refers to the mind, the motive for seeing the work from different angles enables to perceive the space
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through the body. Although these space setups present a new space experience to the viewers, in the image world they match
familiar spaces which made an impression to viewers’ memory and which become a part of their lives. This work necessitates to
see/experience two different paradigms in a combined way.
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TURHAN, Suzan
Gölbaşı, 1996
İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
İnönü University / Institute of Social Sciences

* szn.trhn96@gmail.com
KARIŞIM / MIXTURE
Resim / Painting
Bez Üzerine Transfer Baskı, Tuval Üzerine Yağlı Boya / Transfer Printing on Cloth, Oil Painting on Canvas
80x87 cm, 2020
İnsan tarih boyunca var kalmak adına yaşadığı bölgede doğayı işlemiştir. Bu yüzden her insan için toprak vazgeçilmez bir kaynak olmuştur. Doğada var olan çoğu şeyde insani izler bulmak mümkündür. İnsanın bulunduğu doğada görünenin ötesinde
görünmeyen dokunuşlarımız var ve bu izlerin, derinliği sınırsızdır. Bu izler sadece o anda kalır. Sanatın büyük bir malzemesi olan
doğa her zaman sınırsız bir gizemle karşımıza çıkmıştır. Değişen çağ ile birlikte doğa, toplum ve topluma bağlı olan insanda
değişmiştir. Bu kapsamda toplum ve toplumun içerisinde var olan sanatta doğal şartlardan etkilenmiştir. Yapılan resmin en
arka planına transfer baskı tekniği uygulanarak kendi parmak izim basılmıştır. Bu teknikle iz somutlaştırılmış ve güçlü bir zemin
etkisi verilmek istenmiştir. Zeminle beraber mekan algısı oluşmuş ve boya dahilinde doğa kendini göstermiştir. Yapılan baskı ve
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uygulanan teknik ile birlikte insanın doğa ile bütünde iç içe olduğu vurgulanmıştır.

116

We cultivate the world around us to survive wherever we go through out the history. Therefore the nature is a fundamental source
of life for us. It is quite possible to find humane traces on everything that exists in the nature. In fact, there are more intangible
marks beyond what we see and the depths of these marks are limitless, appearing only at the moments.Nature being a grand
muse to art, is also one of the greatest mysteries of all. It evolves to adopt along with the age much like communities and people
as a part of the communities. Society and the art existing in that society will always be effected by the elements around them.
Implementing transfer printing technique, my own fingerprint is placed on the background of the painting to embody the human
mark and give the impression of a strong ground. Through the ground, the perception of space is formed and nature manifests
itself within the paint. With the techniques applied together it is emphasized that human and nature are intertwined as a whole
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