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First steps take you to the start of a snaking 
path accompanied by sounds of seagulls. 
You are at a place with many names. The 
temporality of your being at, is juxtaposed with 
permanence. As you proceed, time proceeds 
within. The glowing room of white light 
encourages you to step in with a reminder. 
Fragility requires caution. Caution requires 
control. You are there, at a place within a 
place. Gaze introduces thought. You draw a 
circle without knowing that you do. Tricothomy 
of signification is not the trilogy that is taking 
place. Obsession is endurance. Then, right is 
where you have been, left is still unknown. The 
path forks as you urge a decision. The right 
is where light moves, the left where it stands 
still. The twinkling reflections catch your eye. 

PROLOGUE TO
 A GARDEN

The surfaces vary. You catch yourself, and 
then leave. Dualities are at hand: you and 
the room, introversions and extroversions, 
enclosures and exclosures. You can, if you 
will receive suggestions from a synecdochic 
universe. Where you stand defends your 
reception. In this instance, the stillness in 
movement versus motion in static is at stake. 
As you move, everything moves with you. 
As you lean, the room shrinks. Exposures of 
processual encounters that are planted along 
the gates greet you. A forest welcomes you and 
leaves you out. The place has many names and 
many residents, where time has its own. You 
are a witness under the influence. You are who 
you are and more. You are a gathering and 
one thing. You move on. You make an eight.
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A garden is a planned space. The etymology of 
the word refers to enclosure. The word has specific 
implications for each culture while it incorporates 
natural and man-made materials. A garden is a 
concept with application; it embraces a corporeal 
and imaginative reality. Its compositions trigger 
metaphors. Metaphors set out its compositions. 

The position of approaching garden first from 
metaphorical later literal point of view only came 
up to me a couple of years ago. It was during a 
conversation with a dear friend, who pronounced 
the significance of a garden and that everyone 
shall grow his or hers. She did ask me, as she 
asks herself: How do you grow your garden? This 
sentence resonated in my mind years long.

In the midst of planning a group exhibition with 
already existing works, the idea of a garden visited 
me once again. The show could not be formal or 
on the base of a tight thread line. On the contrary, 
the conceptual framework shall be the container, 
that each work breaths in freely while relating to 
one another. Each position should stand on their 
own and within a togetherness of an exhibition. 
There it was: the idea of producing an imaginary 
garden where each visitor would formulate their 
own. 

*

The concept of garden is rather familiar one 
and at the same time it is quite complicated, 
where the self-evident condition is necessitated 
by factuality. In other words, a garden consists 
of trees, plants, and even a pond although these 
elements do not bare the constitution of one, 
alone. It is a specification of conscious selection 
and exclusion of things, an organisation on an 

FATOŞ ÜSTEK intellectual level. In a garden, there are many 
worldviews, different relations at play. Alas, a 
garden is a micro scale of the formation of positive 
and negative space while the trees and plants 
constitute the former. It is the negative space that 
one meanders through as making his/her way. 
In the light of this constellation, an exhibition 
enhances a similar structure. Moreover, a garden 
is a temporary construct where its components are 
under continuous transformation like that of an 
artwork that moves through exhibitions and display 
contexts.

Speculation is a theory or conjecture without 
firm evidence. It is a method of scientific conduct 
where observation and empirical data is combined 
to form a theory. Drawing parallels between science 
and art brings us to the domain of speculation 
in a way in which they both attain production of 
reality from the given, they both produce further 
the already existing. Though they differentiate from 
one another on the domain of function and utility. 
Speculation as a formation of knowledge opens 
up the spaces of encounter and understanding the 
world around us. Cosmos is not something that is 
outside as the unknown realm. The world around us 
is the cosmos. 

Accumulation of these ideas has brought me 
to ponder upon a garden, an idea of a garden of 
cosmic speculation. As ideas are shared and co-
exist, I could not proceed without consulting the 
worldwide domain of sharing information: the 
Internet. Yet, there is not an exhibition with the 
same title, but a garden located in South West 
Scotland. The landscape theorist and architect 
Charles Jenks has inaugurated a large-scale garden 
through reforming trees and the land, introducing 
stairs and moulding ponds. The garden of Jenks 

is composed of illustrations of the concepts 
employed from astrophysics: from black holes 
to solitons, to fractals. Coming across with such 
a constellation of a garden allowed me to clear 
my position and urgency of the exhibition. The 
cosmic speculations that would take place within 
the exhibition could not be mere illustrations, or 
direct translations of already existing concepts. 
The exhibition shall embrace abstract and 
imaginary conduct. Each component shall 
produce a beyond further the existing. 

*

Le Jardin de la Spéculation Cosmique 
(Garden of Cosmic Speculation) emerges as a 
garden composed of artistic content. Although 
the exhibition shares the same title with Jenks’ 
garden, yet it differs in kind. Following a 
counter-action to that of Jenks’ in fabricating 
its cosmic speculative nature: the artworks on 
display produce furthering of earthly deductions, 
realities, specificities and commonalities. The 
pieces trigger a conceptual beyond, rather 
than displaying illustrations of cosmos. They 
differ in kind from one other in their aesthetic 
manifestation and subject matter; yet they 
conceive acts of furthering.

The works in the exhibition differ in their 
artistic manifestation, content, the mediums in 
use and the aesthetic formulations at hand. The 
invisible streams installed connect one to the 
other and seal the multitude of the togetherness. 
Hussein Chalayan’s piece Imminence of Desire, 
displays the numerous names Istanbul has 
been given over the centuries with its defining 
sounds of seagulls while Nil Yalter’s video piece 
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concentrates on the civilisations of the past and 
present in Diyarbakır. They both utter the various 
names of a place; yet diverge from the formality 
of listing. They both allow a complexity to surface 
either focussing on the etymology of the word 
under cultural influence or the production of the 
place in the cultural instant. Imminence of Desire, 
located at the entrance of the exhibition, marks 
the place of the exhibition within its conceptual 
framework while informing the visitors of 
their current location of being-in-the-world. 
The piece, although located at the height of an 
information board enhances the viewer with the 
sounds it generates, cultivating the feeling of 
being at a place of significance. Yalter’s piece, 
on the other hand, confines the visitor into a one 
to one relationship, a conversation where the 
visitor takes on the role of a good listener and a 
witness. Serkan Özkaya and George L. Legendre’s 
collaboration brings in a timely reconfiguration 
of the concern with the difference between a 
concept and its mode of presentation. Juxtaposing 
Joseph Kosuth’s concern with the object and 
its photographic and linguistic representation 
(see. One and Three Chairs) with today’s mode 
of production, Özkaya and Legendre attain at a 
proliferation of a ‘new’ tricothomy. Focussing on 
92 different varieties of pasta, the piece brings out 
trios: pasta, the mathematical representation of its 
form, 3D laser print of the formula. Making use of 
the current streams of technological production, 
Özkaya and Legendre produce further Kosuth’s 
concern with the concept, in a way in which the 
subject pasta is unique in its shape, while the 
mathematical formula is a reformatting of the 
shape with approximates and the third component 
is a prototype that can be mass produced. The 

modes of translation manifest themselves as 
an installation where one thing stands for the 
other yet it diverges. The aesthetic consideration 
of the installation also plays a significant role, 
where the room is transformed into a cabinet 
that shelters the concept, while the shelves and 
the lighting cross-references Donald Judd and 
Nan Goldin. Haluk Akakçe’s Untitled mirror 
panels introduces an intricate relationship with 
surfaces, complicating the relations that take 
place within their surrounding. They bring in a 
shift to the given, expanding its magnitude. The 
use of mirrors and their angled placement play a 
significant role in the omni-presence of the work 
over what is existing in their outside. Elif Uras’s 
Fury is also a work on surfaces, where the surface 
generates and induces feeling. There is a beyond 
from the condition of a painting to an articulation 
of a scenario, a misé-en-scene of apocalyptic 
nature. Arik Levy’s concentration on the concept 
of rock as a formation, a configuration of nature 
to be furthered is signified in the exhibition by 
MicroRockBrass. The piece, small in scale is 
installed on the ground marked by a shelf. Akin 
to that of Özkaya and Legendre, Levy employs 
the conduct of translation. MicroRockBrass is 
an outcome of Levy’s conceptual relationship 
with abstraction and re-materialisation. Ali Emir 
Tapan’s installation displays nine pieces out of 
seventeen, from the series Transparent Saints. 
Tapan’s production of a conjecture around 
Saints takes place through his reproduction of 
the symbolic values of existing personas. Either 
close associates or figures of influence, these 
subjects emerge as triggering of effect. Tapan’s 
obsessive involvement with ‘idea’ as a rationale 
and abstraction emerges as concrete, yet temporal 

articulations. His choice of glass as medium 
brings in another dimension to his production in 
a way in which liquidity and fragility come to be 
the permanent parameters. Manifestations of the 
sensuous processes of doing and making under the 
influence of conceptual investigation emerge as 
delicate, inexplicable, yet peculiar bodies. Haluk 
Akakçe’s Garden is homage to a garden and a 
friend, where trees land on and flowers flourish. 
It is a garden in black and white, where positive 
spaces diverge into the negative and vice versa. 
Its aesthetic peculiarity lies at balancing the light 
and the dark, while the softness of the music that 
accompanies the movements soothes the feeling 
of being at a place. The piece is a journey, an ever-
ending one. In the adjacent room, Yalter invites us 
in another enclosure where women and children 
are the focus of attention. Yalter’s installation is 
composed of the video, a series of letter paintings 
by women learning how to read and write, a 
series of paintings by the children of those 
women and a painting by Yalter made sequel her 
collaboration with Mother and Child Education 
Foundation (AÇEV), Diyarbakir. Women come 
from various different backgrounds and they share 
commonalities such as almost all have five or 
seven children, and their husbands have married 
two or three others. The video displays individual 
stories of women and their encounters in the 
course of leaving illiteracy behind. While Yalter’s 
painting furthers the associations of these women 
in society, while positioning them as goddess of 
fertility. Placing Evren Tekinoktay’s Purple Head 
in the close proximity of Nil Yalter’s installation 
plays a significant role. Tekinoktay’s depiction of 
the female as a construct manifests itself in her 
collage painting made out of cut out magazines 

and media presentations of women. Tekinoktay, 
in quite abstract terms investigates the notions 
of consumerism and the construction of female 
identity through her collage-paintings. Purple Head, 
in this significance also emerges as a portrait of an 
anonymous female surfacing beyond the aesthetics 
and context of current streams of mass media.

* 

The installation of the works in the exhibition 
alters the sightline while employing gestures of a 
generic visit to a garden. Works are not levelled 
according to the visitor’s average eye line, but to 
their bodies. Through reflections and surfaces, the 
space of the exhibition entangles and diverges. One 
work leads to another and relates to the whole.
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HUSSEIN CHALAYAN

Hussein Chalayan Arzunun Yakınlığı başlıklı 
eserinde İstanbul’un kültürel ve tarihsel bağlamdaki 
yerini inceler. Binlerce yıl içinde İstanbul’un 
150’den fazla ismi olmuştur. Her isim belirli 
bir kültürün şehirle olan bağını yansıtmaktadır. 
Birbirine zıt kültürler, birbirinden çok farklı 
zamanlarda, şehrin kimliğine sahip çıkmış ve 
şehrin temsil ettiklerine dair kendi iddialarını 
ortaya atmışlardır.

In work Imminence of Desire Hussein Chalayan 
examines Istanbul’s place within a cultural and 
historical context. Over thousands of years Istanbul 
has had over approximately 150 names. Each name 
reflects a particular culture’s attachment to the 
city. Remarkably diverse cultures have at one time 
or another made claim to the city’s identity and 
asserted their own idea of what the city represents. 

ağrandone
alexandre
aliyona çekler
alma roma
almus roma
alyana
anthusa
antoneinia
antonia
antonina
antoninia
âsitân
âsitâne
âsitâne-i aliyye
âsitâne-i devlet
âsitâne-i hümâ âşiyâ-
ne
âsitâne-i pâdişâhî
âsitâne-i saadet
âsitâne-i saadet-âşiyan
âsitâne-i şâh-ı cihân
astanbul
astanbulin
atakent
augusta antononia
belde-i mahruse
beldetü’l-tayyibe
bilâd’i-selâse
bizantıyye
bizantion
bizantium
bozantin
bulin
buzantion
buzantiya
büzantion
byzans
byzas
cezâre-i heft cebel
cizant kağak
constantinople
constantinopoli
cospoli

çakdurkan
çar’gorod
çaregrad
çargrad
çarigrad
çezar kayzer
darü’l-hilâfe
darü’l-hilâfetü’l-
âliyye 
darü’l-islâm
darü’l-mülk
darü’s saltanatü’l
darü’s-sâde
darü’s-saltana
der-âliyye
dergâh-ı selâtin
der-i devlet
der-i devlet-i âliyye
der-i saadet
dersâdet
eis tin
el-farruk
escomboli
esdanbul
estambol
estefanye
gosdantnubolis
granduye
gûlgûle-i rûm
hakanü’l-bahreyn
herakliyon
ıstanbul
islâmbol
islâmbul
istambol
istanbul
istanpol
istanpolis
istanpul
istefaniye
istimboli
istimpol
istinbol

istinbolin
istinpol
istinpolin
kalipolis
kanaturye
kayser-i zemin
konstantin opol
konstantina el uzmâ
konstantinîyye
konstantinîyye el 
mahrusa
konstantinîyye el 
mevkıyye
konstantinîyye’t-ül 
mahrusat-ül mah-
miyye
konstantinobolis
konstantinopol
konstantinopol
konstantinopolis
konstantinu k’alak
konstantinu polis
konstantinye-i kûbra
kospoli
kostin
kostyantine grad
kostye
kunstantinîye
kustantıyniyye
mahmiyye-i istanbul
mahrûsa-i istanbul
mahrûsa-i saltanat
mahrûse
makarr-ı saltanat
makedonya
megapolis
miklagord
miklagrad
nea roma
nesa romes
nor harmn
nor-hromn
nova roma

pây-i taht
pây-i taht-ı saltanat
poli
polis
pozanta
pozantyam
roma konstantinum
roma nova
sakalye
secunda roma
sitanbul
stanbolu
stenpolis
stimbol
stinpol
stinpoli
stinpolis
sultanü’l-berreyn
südde-i saadet
südde-i saltanat
şehir
şehr-i âzâm
şehr-i konstantin
taht-ı rûm
tarigrad
tekfûriye
tsargorad
tsargorod
tsargrod
tsarigrad
urbis imperiosum
urbs
ümmüd’d-dünyâ
vezendovar
vizantion
vizendovar
vizendovina
vizendoyne
yağfurye
yankoviçe
yeditepe
zavegorod
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SERKAN ÖZKAYA & 
GEORGE L. LEGENDRE

Bir ve Üç Makarna için ilk fikirler 2011 yılında 
Serkan Özkaya’ya galerici bir arkadaşı sergi 
küratörlüğü yapmasını teklif ettiğinde ortaya çıkar. 
Özkaya, sergide burgu, papyon, çubuk makarna 
gibi makarna çeşitlerini farklı tasarım objeleri, 
yani sanatçısı belirli olmayan sanat eserlerleri gibi 
konumlandırmayı planlar fakat arkadaşı galeriden 
ayrıldığı icin bu fikir gerçekleşmez.

Bunun akabinde Özkaya, Harvard Üniversitesi 
ziyaretçi doçenti, mimar (ve matematikçi) George 
L. Legendre’nin Pasta by Design (Makarnanın 
Tasarımcası) kitabı ile karşılaşır. Kitap, Özkaya’nın 
sergi planı ile neredeyse aynı fikri taşımaktadır. 
Legendre, makarna türlerine tasarım objeleri 
gibi yaklaşmış ve doksan iki çeşit makarnayı 
inceleyerek, matematiksel denklemlerini 
çıkarmıştır.  Yani Legendre, süreci tersine çevirerek, 
isimsiz bir gelişimi olan bu objeyi, tasarlanmış bir 
sürece sokmuştur.

Özkaya bu fikirden çok etkilenir ve ortak 
arkadaşları sayesinde ikili bir araya gelir. Sanatçı, 
Legendre ile birlikte, makarna denklemlerini, Davut 
(Mikelanj’dan esinle) isimli heykelinde yaptığı gibi 
üç boyutlu bilgisayar modeline dönüştürür ve her 
birinin üç boyutlu suretlerini yapar.

Galeri mekanında, raflar üzerinde, gerçek bir 

makarna taneciği, bilgisayar tarafından yapılmış 
üç boyutlu bir kopyası ve matematik denklemi 
sergilenmektedir. Yapıtın ismi ise Joseph Kosuth’un 
Bir ve Üç Makarna isimli eserine gönderme ile Bir 
ve Üç Makarna olarak belirlenir.

Legendre’in ürettiği formül için, o makarnanın 
özü, yani makarnanın Platonik anlamdaki ideası 
denebilir. Sergilenen makarna organik olduğundan, 
her bir makarna taneciği farklıdır, belki de gerçek 
olan kusurlu ve geçici iken bilgisayar modeli yani 
ideanin şekle bürünmüş hali kusursuz ve kalıcıdır.

Serkan Özkaya’nın Davut heykeli insan eliyle 
yapılan en değerli objeye duyulan sevgi/nefret 
ilişkisinden yola çıkılarak yapılmıştır. Kimin 
tarafından yapıldığı belirli olan, tasarlanmış, 
heykelleştirilmiş ve paha biçilmez bir objedir 
Davut. Tersine, burgu makarnanın bir paketi 
neredeyse bir liraya alınabilir; yani bir makarna 
taneciği bir kuruştan bile daha ucuzdur. Edisyonlu 
bir sanat eseri olarak düşünülür ve dünyadaki tüm 
burgu makarna taneciklerinin adedine bölünürse, bu 
sayı sıfıra yaklaşır. Neredeyse hiç bir maddi değeri 
olmayan bu objenin tasarım ve besinsel değeri 
olması onu sanatçılarının gözünde ilginç kılar. Bir 
ve Üç Makarna, bu yanıyla handiyse değersiz bir 
objeye duyulan absürd tutkuyu ele alır.

The first idea for One and Three Pasta emerged 
in 2011 when Serkan Özkaya was approached by 
a friend to curate an exhibition at their gallery. 
Özkaya planned to install various pasta types 
like farfalle, fusulli, spaghetti as different design 
objects; meaning like works whose artists were not 
apparent. Bu the project was halted after his friend 
left the gallery.  

Subsequently Özkaya came across the 
publication titled Pasta by Design by the architect 
(and mathematician) George L. Legendre, Adjunct 
Associate Professor at Harvard University. The 
book’s idea was nearly identical to Özkaya’s plan 
for the exhibition. Legendre had approached pasta 
types as design objects and analyzed 92 different 
types to pin down the mathematic equations 
underlying them. In short, Legendre had reversed 
the process and bestowed this object that lacked an 
apparent development cycle with a design process. 

Özkaya was deeply impressed by the idea and 
contacted Legendre with the help of common 
friends. Together they proceed to transform pasta 
equations into individual, 3-D computer designs; 
just like Özkaya had done with his by Michelangelo 
inspired David sculpture before. 

The gallery space exhibits shelves with real pasta 

pieces alongside computer generated 3-D replicas 
and a mathematical equation. The name of the piece 
is set as One and Three Pasta, a reference to Joseph 
Kosuth’s work One and Three Chairs.

Legendre’s formula can be referred to as the 
Platonic ideal, the essence of the pasta itself. The 
exhibited pastas are organic and as such are all 
unique. These real pieces might be flawed and 
temporary but their computer generated models—
the personification of the idea itself— are perfect 
and permanent, Serkan Özkaya’s David statue was 
created based on the love/hate relationship with the 
most precious object made by human hands. The 
original David is a priceless object whose origins 
can be traced back to a known individual who 
designed and sculpted it. Contrarily, a pack of fusilli 
pasta can be purchased for a mere Turkish lira, 
meaning that each individual pasta piece is cheaper 
than one penny. If the pasta was envisioned as a 
work of art with limited editions and divided by all 
the fusilli pasta pieces of the world, then this amount 
would be near zero. The design and nutritional value 
of this object that has nearly no material value of its 
own makes it interesting for artists. In this context, 
One and Three Pasta deals with the absurd passion 
for an almost worthless object.
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HALUK AKAKÇE

İsimsiz ayna paneller açılı ve parçalı yüzeylere 
sahip iki oval paneldir. Biri beyaz üzerine beyaz, 
diğeri siyah üzerine siyah olmak üzere ayna 
kesitleri ile yüzeyleri kaplıdır. Yüzeyler tek bir açı 
ile tanımlanmamış, iki ayrı açıda kesitler olarak 
konumlanmıştır. Panaller form olarak 19. yüzyıl 
el aynalarını anımsatsa da, boyutları ve modern 
minimalist formları ile, makyaj masalarının üzerinde 
bulunan el aynalarından ayrılır. Bu ayrımın da 
ötesinde, ayna paneller dik açıdan bakıldığında 
bakan kişinin görüntüsünü vermez. Aynaya bakan 
kişinin yansıması ancak bir başka kişi tarafından 
algılanabilir. Bu düzlem, kişinin diğer kişiler ile 
olan ilişkisinin, kişinin öznelliğinin kurulumundaki 
yerinin altını çizer. Paneller, sessizce ve gizliden, 
öznenin tekilliğinde görüntüsünün olmayacağı 
bilgisini fısıldar. Özne, diğerlerinin kendi üzerindeki 
bakışı ve kendini görme halleri ile kurulur. 

Öznenin bir diğeri olmadan kendini bu panellerde 

Untitled mirror panels are two elliptic panels 
with angled and fragmented surfaces. One panel 
is white on white, while the other has black on 
black. Their surfaces are covered with angled 
mirror stripes. The angles shift on the top half of 
each panel. Their shapes are reminiscent of hand 
mirrors from 19th century. Their blown up size and 
modernist form differentiates them from being a 
hand mirror that resides on dressing tables. More 
significantly, they are mirror panels that refuse to 
reflect any frontal viewing of the self. The viewer 
can only be viewed fully by another person who 
is standing in relation to the angles. This brings in 
the condition of the self and the other in the context 
of subjectivity. The panels convey a subliminal 
message that states: Self in isolation from the others 
has no image, whereas subjectivity is cultivated 
through acknowledging the views of others onto 
the self.  Text: Fatoş ÜstekMetin: Fatoş Üstek

görebileceği tek olasılık, panellerin yüzeyindeki 
açı ile eş değer bir açıda panellerin solunda yerini 
almaktır. Bu esnada, kişi kendi yansımasını kesintili 
olarak görebilir. Bu yansımada, kişinin sadece 
kendisi değil, içinde olduğu mekan da kesintiye 
uğramış olarak belirir.

Bir diğerinin bakışına olan ihtiyaç ve kesintili 
yansımalar olarak beliren bu iki durum, hareket 
olgusunu beraberinde getirdiğinde, panellere 
yeni bir boyut eklenmektedir. Hareket, değişimi 
simgeler. Değişim her an gerçekleşmekte iken, bu 
değişimin belirleyeni hareket etme, konum ve açı 
değiştirme olarak vurgulanabilir. Kişi, bu panellere 
açılı bir konumda hareket ettiğinde, kendini tümü 
ile görebilir. Bu tümlük, sinemada olduğu gibi 
donuk karelerin kısa sekanslarda sıralanması ile 
oluşan ‘hareket’ ilüzyonunun ta kendisi olsa da.

Moreover, one can see his or her reflection 
standing in parallel to the angled surface of the 
panels (from left hand side). Though always broken 
and embedded within the surrounding that the self 
is in.   

Both aspects, the need of other’s point of view 
and the fragmented reflections bring in another 
dimension to the work: that of motion and change. 
The change is a constant and it is amplified by 
the mirror panels which choose to reflect its 
surrounding and establish intricate relations with 
other bodies. In a way in which, one can only fully 
capture his or her reflection while moving towards 
or in the vicinity of those mirrors. The capturing of 
the self takes place within the aesthetics of moving 
image, where stills in a sequence lead to the whole 
picture.
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When I started working on the Rock piece, I had 
no idea where it would take me, nor what shape it 
would evolve into. Amongst many other subjects, 
they address light and reflection. Most importantly 
they are about elements that are absent. They are 
not really about what is present in front of us. The 
metaphors, illusions, thoughts and ideas we get 
from the Rock come first.

In a domestic environment, the Rock pulls 
nature into its space and creates a link to what earth 
really is: mineral created from lava explosions and 
tectonic plate movements over millions of years. 
Yet when it is placed outside, it is clear that the 
Rock and nature are not alike at all. Outdoors it 
looks like something that has arrived from some 
unknown alien civilisation.

When finished in mirror-polish reflecting its 
environment, the fugitive characteristics of the 
Rock’s shape and outline – its present-not-present 
existence – results in some kind of fata morgana. 
We look at the Rock and it looks back at us. The 
Rock shows us views and angles we are not able to 
see directly with our own eyes. It builds and chops, 
composes and decomposes our surroundings. And 
when a Rock is put on the ground, it begins to 
germinate, to develop into a vegetal force, like a 
faceted tree. When cut, this ‘tree’ will multiply into 
faceted ‘logs’.

Scale, proportion, material, composition, fusion 
and juxtaposition all mutate into a new generation 
of ideas and feelings.

MicroRockBrass are a combination of 3 pieces 
interacting with each other…they demonstrate 
the kinetic aspect of a static piece and lightness 
versus the visual and mental wight of a Rock. They 
have no one best arrangement and the endless 
possibilities reflects the process of making the rock 

Kaya parçası üzerine ilk çalışmaya başladığımda 
beni nereye götüreceğine, işin hangi şekle 
dönüşeceğine dair en küçük bir fikrim yoktu. 
Eserin işlediği çeşitli konulardan iki tanesi ışık ve 
yansıma. Ama aslında en önemli unsurlar fiziksel 
olarak önümüzde belirmeyenler. Burada Kaya’dan 
edindiğimiz metaforlar, yansımalar ve fikirler ön 
plana çıkıyor. 

Ev ortamında Kaya mekana doğa unsurunu 
getirerek dünyanın gerçekte ne olduğuna dair bir 
bağlantı kurmaktadır: Milyonlarca yıl boyunca 
lava patlamaları ve tektonik levhaların hareketleri 
ile oluşan bir mineral. Ama dışarı konulduğunda 
doğa ve Kaya’nın birbirleri hiç de o kadar 
benzemedikleri apaçık ortada. Dışarıda bilinmeyen 
bir uzay medeniyetinden gelmiş bir nesneye 
benzemekte. 

Çevresini ayna benzeri yansıttıktan sonra 
Kaya’nını uçucu şekli ve kontörü–var olup 
aynı zamanda mevcut olmayan varlığı– bir tür 
serapa neden oluyor. Biz Kaya’ya bakıyor, Kaya 

by subtraction. Having to say that it is clear once a 
composition is made it has a moment of perfection 
as such. Risk, balance, equilibrium, stability and 
instability are all part of life and part of the piece. 

 They are made in mirror polished 3mm Brass, 
folded and welded together…by a long and 
particular process of polishing techniques we 
make the weld disappear and expose its molecular 
unification. That makes the each rock appear as a 
piece with no begging or end, no bottom or top….
the reflection runs on the surface and create a 
sensation of liquid within.

da bize geri bakıyor. Kaya kendi gözlerimizle 
göremediğimiz açıları ve görüntüleri yansıtmakta. 
Çevremizi inşa edip yıkmakta, oluşturup 
ayrıştırmakta. Ve eğer Kaya yerin içine konulursa 
yontulmuş bir ağaç gibi filizlenmeye ve bitkisel bir 
güce dönüşmeye başlar. Kesildiğinde bu “ağaç” çok 
yönlü “kütükler” olarak çoğalacaktır. 

Ölçek, orantı, malzeme, kompozisyon, füzyon ve 
dizme yeni nesil fikirlere ve duygulara dönüşmekte. 

MicroRockBrass üç parçanın birbirleri ile 
etkileşime geçmesinden oluşan bir kombinasyon…
durağan bir işin kinetik tarafını, bir kayanın 
görsel ve zihinsel ağırlığına karşılık hafifliğini 
göstermekteler. Herhangi ideal bir düzenlemeye 
sahip değiller ve sundukları sonsuz olanaklar kayayı 
çıkartma yoluyla yaratmanın bir yansımasıdır. 
Burada belirtilmeli ki bir kompozisyonun yapımı 
bittiği anda anlık bir mükemmeliyet yakalanır. Risk, 
balans, denge, dayanıklılık ve dayanıksızlık hayatın 
ve bu işin bir parçasıdırlar.

 İşler 3mm kalınlığında pirincin katlanıp 
kaynak yapılmasından sonra ayna parlaklığına 
cilalanmasından oluşuyor ... uzun ve kendine 
özgü bir yöntem ile kaynak noktalarını yok 
edip moleküler çaptaki birlikteliklerini ortaya 
çıkartıyoruz. Bu her bir kayayı başı ve sonu, altı 
ve üstü olmayan tek bir parça olarak görünmesini 
sağlıyor ... yansıma yüzey boyunca devam etmekte 
olup işin içerisinde bir sıvı varmış gibi bir izlenim 
veriyor. Metin: Arik Levy
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Fury, iki parçadan oluşan bir resim. Resimler 
gönderme yaptığı konular ve kullandığı semboller ve 
alt metinler ile bir çoğulluk oluşturuyor. Birbirinin 
yakınında sergilenmekte olan bu iki resim birbirinden 
besleniyor. Gerek boyut, gerek görsellikleri ile biri 
diğerini andırıyor. Her iki resimde de aynadaki 
yansıma göz önüne alınarak konumlandırılmış 
iki kadın figürü bulunuyor. Bu iki figür, iki ayrı 
senaryonun ortasında resmediliyor. İlk resimin 
gönderme yaptığı iki konu batıda ivmelenerek 
artan müslüman nefreti ve Danimarka’daki Hz. 
Muhammed karikatürlerinin yarattığı kriz. Sağ 
tarafta yer alan resimde ise Fransa’da gerçekleşen 
banliyö ayaklanmaları ve yakıp yıkma olayları ele 
alınıyor. İki resimde de şiddet ve yıkım ön plana 
çıkıyor. Renklerin alegorik olarak kullanıldığı bu 
eserde alevler çerçevenin dışına taşarak, yıkımın 
ve şiddetin boyutlarını işaretliyor. Uras, Fury isimli Metin: Fatoş Üstek

ELİF URAS

çalışmasında kavramları karşı karşıya getirip, üst 
üste bindirme yöntemini uyguluyor: Bir cami ile bir 
kilise, ayaklanmacılar ve gökdelenlerle tanımlı bir 
metropol görüntüsü, detaylarla bezeli bir anlatım ve 
sergüzeştlik. Mizansenler birbirinin içine örülmüş 
olarak beliriyor. Yanıp yıkılmakta olan terz düz 
edilmiş bir metropol, ve büyük bir kavganın ortasında 
öylece uzanmakta olan iki kadın figürü bu iç içeliği 
tanımlıyor. Fury, Batının güncel politikasının 
metaforlarını üretiyor. Resimler uzaklık ile tanımlıdır 
bağlamına da gönderme yapan Uras, resimlerininin 
izlenme mesafesi ile farklı ilişkilerin gün yüzüne 
çıkacağını imliyor. Resimler yakından bakıldığında 
firça hareketleri ve yıkımın dehşeti izlenebilirken, 
resimlerden uzaklaştıkca kontorları ile beliren 
semboller izleniyor.

Fury is a painting diptych. The paintings are 
based on a multiple layer of symbols, references 
and bring forth the subliminal coding of metaphors. 
Two frames, placed adjacent to one another 
depict scenes that are of resemblance to each 
other. Two women figures located in the centre 
of both paintings appear in the midst of two 
different consequences. One of them refers to 
the appraisal of Muslim rage and to the cartoon 
crisis in Denmark. The other (on the right) refers 
to the riots in the suburbs of Paris. Both depict 
scenery that is of destruction and filled with rage 
and violence. The flames that exit the frames 
implement the majority of their scale. Uras also 
brings juxtapositions into the picture: a mosque 
with church, rioters with the urban texture of a 
metropolis, and horror vacui with decadence. The 

scene within a scene manifests extremity: The 
upside down city in flames, or the group of men 
engaged in harmful fights with the two women 
figures almost in a decadent manner resting on 
the apocalyptic destruction. In this regard, Fury 
produces metaphors of the contemporary political 
situation that is taking place in Western countries. 
Paintings are about distance. To see a painting you 
require a distance to its surface. Uras makes use 
of the significance of distance in Fury, in a way 
in which she layers the signifiers of each painting. 
For instance, the intricate brush strokes elevate the 
sensational aspect of the scenes when viewed in 
closure while contours of other symbols emerge as 
you grow distance to the paintings.  

Text: Fatoş Üstek
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Metin: Ali Emir Tapan

Üfleme cam figürler, kurgusal çapraz referanslamanın 
sonucu
Kes-yapıştır metodu da dahil olmak üzere
Sıvı gerilim süreci

Seriden dokuz adet

Kıvam: Saydam, mümkünse, neredeyse hatırlanabilen
Jest: Yükselmekte olan uzay gemilerinin 
dumanında katılaşmış yüzler benzeri
Sınırlar: Bütün bunların isimsiz kalması lazımdı
Aciliyet: Yılan türevi (opal)
Hız: Aslından farklı
Duruş: Kartografik
Rezonans: Tahmini olarak 2 ile 9 arasında

Her dönüşüm ölümün alegorisidir

ALİ EMİR TAPAN

Blown glass figures, outcome of fictional 
cross-referencing
Cut up method included
Liquid suspense process

Nine from the series 

Consistency: Transparent, elusive if possible
Gesture: Like faces solidified in smoke from
ascending spaceships
Borders: This all should have been untitled
Immediacy: Derivative of snake (opal)
Speed: Inaccurate
Posture: Cartographic
Resonance: An estimate of 2 to 9

All transformation is allegory for death Text: Ali Emir Tapan
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Siyah ve transparan organik şekiller ilk başta 
güçlü bir esintinin uğultuları, sonra da ilahi bir 
koronun eşliğinde ekran üzerinde gezinmeye 
başlıyorlar. Şekiller kaybolduklarında siyah bir 
fon önünde duran stilize ve fütüristik bir “kafa” 
ile yalnız kalıyoruz. Akakçe’nin bütün filmlerinde 
olduğu gibi burada da hem geleceğe hem de 
geçmişe ait unsurlar ortadaki alan için mücadele 
etmektedirler. Tekrar ortaya çıkan “kafa” şekli hem 
iskelet vari hem de robotik, insansı ve insan dışı bir 
görünüme sahip. Fütüristik bir kahve demliği gibi 
sert ve plastik; dost yanlısı bir kehanetçi gibi ipeksi 
ve iyi huylu. 

Esere ismini veren bahçe büyümeye başlıyor: 
Biçimsiz ağaçların beyaz silüetleri yavaşça ekranın 
yukarısından —veya gökyüzünden— aşağıya 
düşmeye başlıyorlar; yere değdikleri anda gölgeleri 
gövdelerinden çözülmeye başlıyor. Bir piyanonun 
aritmik vuruşları eşliğinde minyatür bir orman 
ortaya çıkıp ekranı kapatmaya başlıyor, ta ki ekranı 
siyah bir levha tamamiyle kaplayana kadar. 

Ortam tekrar aydınlanmaya başladığında kuşa 

Black and transparent organic forms first hover 
over the screen to the sound of a hearty breeze then 
a choral chant. These shapes then vanish leaving 
us with a stylized, futuristic ‘head’ on a black back 
ground. As with all Akakçe films, there seems to 
be something of the future and something of the 
past both fighting for space. The ‘head’ form that 
reappears later is both skeletal and robotic, both 
human and inhuman. It’s hard and plastic, like a 
futuristic coffee-pot; and it’s silken and benign, like 
a friendly oracle.

The growing of the titular garden begins: white 
silhouettes of gnarly trees start to slowly drop in 
from the top of the screen or sky; their shadows 
spool out of them as they touch the floor. A 
miniature forest builds up, choking the screen as a 
piano plink-plonks away in the back ground until 
finally the screen is obscured by one portentous 
black slab.

As the screen lightens again, an organic shape 
that could be a bird floats past - it notices a rose that 
has appeared from the blackness - and returns for 
a look. The hyper-realistic rose releases a butterfly 
that flutters off, pursued by the large floating bird-
like creature. Then the large head appears again 
to some airy chords and fades away with swirls of 
grey into a bright light.

All this happens as if in a dream - sometimes 
sinister, more often benevolent. The angles of entry 
to screen for the various figures seem to have been 
chosen with an epic stage-set in mind; the actual 
shapes, and the way that they are manipulated is 
so authentically strange, they could easily become 
fully matured inhabitants of a surreal film.

As you sit and watch, there’s a great sense of 
stillness and quiet; fitting perhaps, this being a 
requiem of sorts. (Akakçe’s best friend Isabella 

Metin: Laura K. Jones, Haziran 2007

HALUK AKAKÇE

benzer organik bir şekil ekranda süzülmeye 
başlıyor. Bir anda karanlıkta belirmiş olan bir 
gül dikkatini çekiyor, yakından incelemek için 
geri dönüyor. Hiper-gerçekçi gülden bir kelebek 
belirince kuş-benzeri-yaratık peşinden uçmaya 
başlıyor. Sonra büyük kafa tekrar belirip ahenkli 
melodiler ve gri ışık hüzmeleri eşliğinde aydınlık 
bir ışıkta kayboluyor. 

Bunların hepsi bir rüyadaymış gibi gelişiyor, 
bazen sinsizce bazen de iyi niyetli. Değişik 
figürlerin ekranlara giriş açıları destansı bir 
sahne seti düşünülerek ayarlanmış gibi; şekillerin 
kendileri ve nasıl manipüle edildikleri insanda 
garip bir gerçekçilik izlenimi bırakıyor. Figürler 
rahatça gerçeküstü bir filmin figüranları olarak rol 
alabilirler. 

Oturup videoyu izlediğinizde etrafı belirgin 
bir sessizlik ve durgunluk hissi kaplıyor; bu belki 
de  uygun bir tanım, zira eser bir nevi bir ağıt 
(Akakçe’nin en yakın arkadaşı olan Isabella Blow 
önceki ay vefat etti). Haluk “Bir ağıt mı? ... Sen 
karar ver.” diye bana teklifte bulundu. “Eseri Issie 
vefat ettikten sonra yaptım. Öbür işlerime göre 
bir nevi daha üzgün ve duygusal ... İssie bana hep 
derdi ki ‘Tatlım, hayatı bir bahçe gibi ele alman 
lazım. Eğer bir şey için tutkuluysan onu kayıtsız 
şartsız beslemeli, korumalı, sonra da büyümesini 
izlemelisin. Bu umut ve AŞK ile ilgili.”

Blow died last month). “Is it a requiem?...Well, 
you decide.” Haluk offered. “I did the piece after 
Issie passed away. It is somewhat sad and more 
emotional than my other work... Issie used to tell 
me always “Darling, you must treat life as your 
garden, when you have passion for something, you 
must nurture it, look after it, protect it, and watch it 
grow, and you must do it unconditionally, it’s about 
hope and it’s about LOVE”.

Text: Laura K. Jones, June 2007
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Nil Yalter’in yerlestirmeşi bir video, bir 
resim, AÇEV’in eğitim programında bulunan 
kadınların harf çalışmaları ve çocukların resim 
çalışmalarından oluşuyor.

“Bu çalışmada, Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın 
(AÇEV) yürüttüğü, Türkiye’nin ve dünyanın 
önde gelen bilimsel uzmanlarının araştırmalarına 
dayaranak hazırlanan (erken çocukluk döneminde 
ya da yetişkin destek ve okuma yazma eğitimleri 
gibi), programlara katılan, çoğunlukla anne ve 
çocuklar yer alıyor. AÇEV’in hedef kitlesi sosyo-
ekonomik açıdan düşük gelirli aileler ve onların 
okul öncesi yaştaki çocuklarından oluşuyor. 
Yalter’in çalışması, üzerinde eğildiği bu kesime ve 
onların yaşam deneyimlerine dikkatimizi çekiyor. 
Bu insanlar sadece çalışmanın temel konusu değil, 
aynı zamanda işin üretiminde aktif katılımcılar 
(yaptıkları resimler, söyleşiler  ve evleri ya da 
yaşam mekanlarının videoları ile). Bu çerçevede, 
Nil Yalter’in diğer çalışmalarında da uyguladığını 
izlediğimiz, “sosyolojik sanat” tarzı diye 
yorumlayabileceğimiz bir yaklaşım ortaya çıkıyor. 
Alıntıların aktarıldığı görüntülere zaman zaman 
hayat hikayelerinden bir kesitin yazıldığı metinler 
eşlik ediyor. Gerektiğinde hem çalışıp, hem 
çocuklarını tek başına büyüten, hem gelenekleri 

NİL YALTER

Dr. Cemren Altan’ın Nil Yalter ‘Çağdaşlaşma Süreci 
Öyküsü’ başlıklı katalog metninden alıntılanmıştır. 
Sergi kataloğu Galeri G-Art tarafından yayınlanmıştır, 
İstanbul, 2006.

sırtında taşıyıp hem de modern dünyanın şartlarına 
uyum sağlayan bu güçlü kadınlar, alışılagelmiş 
kalıpları kırıp, öz yaşam hikayelerinde takip 
ettiğimiz yeni varoluş modelleri oluşturuyorlar. 
Ayrıca bu kadınların her birinin kişisel yaşam 
hikayesi aslında toplumun bir kesiminin 
gerçekliğinin portresini çiziyor.

...
Yalter’in yorumunda, günümüzün bir nevi 

yeni kahramanları olarak ele alınan bu kadınlar, 
Yalter’in resiminde büyük boyutlarda yorumladığı 
ana tanrıça sembolü  ile aynı düzleme konuluyor 
ve böylece düşünsel boyutta, tanrıçalara eş 
yüceltilmişlik konumuna getiriliyor. Üç ayrı 
şehirde yerleşmiş sayısız uygarlıkların (Hititlerin, 
Asurlar’ın, Romalılar’ın, Bizans’ın, Araplar’ın, 
Selçuklu ve Osmanlılar’ın ve daha pek çokları) ve 
kültürlerin zengin izlerinin bir kesiti, sanatçının 
süzgecinden geçerek yorumlanıyor. Zaman içinde 
eklemlenerek kurulmuş tarihi yapıların görüntüleri, 
söyleşi yapan kişilerin görüntüleriyle çakışarak 
kullanılıyor.” 

The installation is composed of four components: 
a video, a painting, series of letter studies by 
women and paintings by children who are taking 
part at  AÇEV’s educational program.

“The group of people, especially women and 
children who took part in this work, are participants 
in the educational programmes (such as early 
childhood or adult support or literacy) based on 
scientific research by leading specialists in Turkey 
and in the world and directed by the Mother 
Child Education Foundation (AÇEV). The target 
group for AÇEV are the socio-economically 
disadvantaged children of pre-school age and their 
families. The work of Yalter draws our attention 
to these people and their life experience. They are 
not only the main subjects of this study, but also 
active participants (by their drawings, interviews 
and videos of their homes or living environment). 
Within this framework, as we observe a similar 
approach in the other works of Nil Yalter, her 
method could be interpreted as “sociological art”. 
The texts are the quotations from a part of their life 
stories and sometimes they accompany the videos 
of the interviews. These women are creating new 
models of existence as we see from their life stories 
as they challenge existing stereotypes. Some may 

Excerpt from text by Dr. Cemren Altan titled 
Nil Yalter ‘A Story of Contemporary Evolution’, 
published in the exhibition catalogue, Gallery G-Art, 
Istanbul, 2006.

combine work with taking care of the children, 
carrying out the traditional role whilst adapting to 
conditions of modern life. Furthermore the personal 
stories of each of these women give us a real 
portrait of a group in society.

...
In the interpretation of Yalter, those women are 

the new heroines of today; they are placed at the 
same level as the symbol of the mother goddess that 
is explored in big dimensions in Yalter’s paintings 
and so, they are exalted as the goddess at the mental 
level. 

Some of the rich traces of the several 
civilisations and cultures, (such as Hittite, Assyrian, 
Hellenistic and Roman, Byzantines, Selchukies, 
Ottomans and many others), that lived in the three 
cities are interpreted by going through the artist’s 
selection. The images of the eclectic sites, which 
are constructed through the history, and the video 
of interviews are used together by exploring and 
utilising the possibilities of technological media.” 
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EVREN TEKİNOKTAY

Metin: Fatoş Üstek

Evren Tekinoktay kolaj tekniğini kullanarak 
resimlerini üretir. Resimlerinin bu tekniğin 
kullanımı ile paralel çok katmanlı bir doğası 
vardır. Her katman birbirinin yanına yerleştirilmiş 
kesik parçalardan, her resim bu katmanların üst 
üste bindirilmesinden oluşur. Biriktirme, işinin 
doğasında ve kendisinde yer almaktadır. Medyanın 
kadın kimliğinin üretilmesindeki üslubunu, 
dergilerden ve gazetelerden kesip biriktirdiği 
fotoğraflar ve metinler ile izler. Bu izlekte kendi 
yorumunu, bu parçaları bir araya getirerek ve 
kendisi boya katmanını ekleyerek üretir. Medyanın 
ürettiği kodlar her resmin içinde, Tekioktay’ın 
izin verdiği ölçüde gün yüzüne çıkar. Bir anlamda 
kadının temsiliyetlerini biriktirirken, yaygın 
görünürlüğü olan bu temsiliyetlere ket vurur. 
Sınırlandırma ve soyutlama gibi iki ayrı metodu 

Text: Fatoş Üstek

Evren Tekinoktay, employs collage as a 
technique where she blends with painting. Her 
paintings are of multiple layers by nature where 
she forms their layers through adding one to 
the other, creating one layer on top of another 
one. The accumulative gesture of collecting 
and gathering images from media challenge the 
construction of female identity. By marking the 
media representations of women and femininity 
through cut-outs, Tekinoktay engages herself 
to formulate a new relationship. A coded, yet 
not visible but surfacing relationship to those 
representations where she obstructs their bare 
display. Employing obstruction and abstraction as 
a methodology, her paintings emerge as paintings 
more than a classical collage work. The aesthetic 
togetherness of the cut-outs initiate the feeling of 

the painting whilsy Tekinoktay sets herself free to 
determine the final outcome.

One of the other significant aspects of  her 
paintings is the fact that she always marks a triangle 
on the low right corner of her canvasses. The 
triangle functions as a layer of adding dimension to 
the painting, as if what is seen is from behind the 
scenes.

Tekinoktay sources her collage content and forms 
from the visual languages of art history and pop 
culture melding them with the craft tradition that is 
associated with women.

birlikte uygular. Kendisinin de eklediği katmanlar 
ile bu resimler geleneksel kolaj çalışmalarından 
çok farklı bir görselliğe sahiptir. Tekinoktay 
sembollerin belirmesine izin verdigi alanda, kontrol 
mekanizmalarını da devreye sokar. 

Tekinoktay’in resimlerinde öne çıkan bir diğer 
temel unsur ise, her tualin sağ alt köşesinde 
konumladığı üçgen şekildir. Bu üçgen, sanki bir 
perdenin aralanıyor olduğunu işaretlemektedir. 

Tekinoktay, kolajlarında kullandığı içeriği, sanat 
tarihi ve popüler kültürün görsel dilini kullanarak 
oluşturur, kolajın el işi bir teknik olması da kadın 
olgusunun ve kadının eşleştirildiği bir becerinin 
altını çizer. 
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Bahçe, tasarlanmış bir alandır. Bahçe kelimesinin 
kökü “çevrili alan” kavramına dayanmaktadır. 
Bahçenin her kültürde farklı uygulamaları vardır 
ve hem doğal hem de insan yapımı öğeleri içinde 
barındırır. Bahçe, üretim ve devinim içerir; fiziki 
ve hayali gerçeklikleri barındırır. Bir bahçenin 
düzenlenişi metaforlar üretir. Metaforlar da bir 
bahçenin hissiyatını belirler. 

Bahçe kavramına bir metafor olarak yaklaşma 
fikri, bahçenin önemini ve herkesin kendi bahçesi 
olması gerektiğini anlatan yakın bir arkadaşımla 
konuşmalarımız sırasında oluştu. Kendine de 
sorduğu bir soruyu bana yöneltti: Kendi bahçeni 
nasıl tazmin edersin?

Bu soru yıllardır zihnimin bir köşesinde 
yankılanmakta.Mevcut eserlere dayalı karma bir 
serginin oluşturulması sürecinde, bahçe fikri tekrar 
boy gösterdi. Sergi sıradan bir kavram çerçevesinde 
ya da bir dönem etrafında odaklanmış olmamalıydı. 
Tam tersine, serginin kavramsal çerçevesi, her 
biri birbiriyle ilişkili olan ama özgürce nefes alan 
eserleri bir arada muhafaza edebilmeliydi. Her 
duruş kendinde ve bir serginin birlikteliğinde yerini 
almalıydı. İşte bulmuştum: Her ziyaretçinin kendi 
deneyimini bulacağı hayali bir bahçe oluşturmak. 

*

Bahçe kavramı, son derece aşina olunan bir 
kavram olsa da, çok katmanlı bir yapıya sahip. 
Başka bir deyişle, bir bahçede ağaçlar, bitkiler 
ve hatta bir gölet bulunabilir, ama bu unsurlar 
tek başlarına bir bahçeyi oluşturmazlar. Bahçe 
öğelerinin bilinçli olarak seçilmesi ve hariç 
tutulması ile beliren zihinsel bir düzenlemedir. Bir 
bahçede birçok dünya görüşü ve çoklu ilişkiler rol 
oynar. Ağaç ve bitkilerin pozitif alanı oluşturduğu 
bahçeler, pozitif ve negatif alanın küçük ölçekli 
temsilcisidir. (Bahçede gezinen kişiler negatif alanı 
kullanırlar sadece.) 

FATOŞ ÜSTEK Bu ayrımın ışığında, sergi benzer bir yapıyı 
vurgular. Dahası, sergiler ve teşhir bağlamları 
arasında hareket eden sanat eserleri gibi bahçe de 
sürekli değişim gösteren unsurlar içeren geçici bir 
kurgudur.

Spekülasyon, kesin kanıt içermeyen bir teori 
veya tahmindir. Bir teori oluşturmak amacıyla 
gözlem ve gözlemsel verilerin birleştirilmesini 
içeren bilimsel bir metotdur. Bilimle sanat 
arasındaki ortaklıklardan biri de spekülasyon 
methodunun uygulanmasıdır. Hem bilim hem de 
sanat, zaten mevcut olanın üzerinden gerçekliği 
üretmeye soyunur. Fakat, bilim ve sanat gerçekliği 
işlev ve faydacılık unsurları ile birbirinden ayrılır. 
Bir bilgi üretim biçimi olarak spekülasyon, 
bizi çevreleyen dünyayı ve karşılaşmalarımızı 
anlamlandırmamızda rol oynar. Kozmos, 
bilinmeyen diyarlarda varolan bir kavram değildir. 
Bizi çevreleyen dünya kozmostur. 

Bu düşüncelerin ışığında, karma bir sergi olarak 
kozmik spekülasyon bahçesi oluşturma fikri belirdi. 
Fikirler paylaşıldığı ve aynı anda var olabildiği 
için internete, verilerin dünya çapında paylaşıldığı 
alana danışmadan edemedim. Aynı başlık ile 
gerçekleştirilmiş bir sergiye rastlamamış olsam da, 
Güney Batı İskoçya’da bu isme sahip bir bahçenin 
varlığından haberdar oldum. Peyzaj kuramcısı ve 
mimar, Charles Jenks, ağaçları ve toprağı işleyerek, 
göletleri kalıba sokarak doğayı yeniden düzenleyip 
büyük bir bahçe üretmiş. Jenks’in bahçesi, 
kara delikler, soliton dalgaları ve fraktallar gibi 
astrofizikde kullanılan kavramların temsillerinden 
oluşuyor. Böylesi bir bahçe fikri ile karşılaşınca, 
karma sergide üretmek istediğim duruş ve içerik 
daha da açıklığa kavuştu. Sergide yer aldığını 
önerdiğim kozmik spekülasyonlar evrendeki 
oluşumların birebir temsiliyetleri ya da varolan 
kavramların doğrudan aktarımları olmamalıydı. 
Sergi soyut bir tavrı içerisine alarak hayal gücü ile 
üretilecek bir bahçe fikrini sunmalıydı. Bu serginin 

her bileşeni kendi gerçekligini ve mevcut olanın 
ötelemesini üretmeliydi. 

*

Le Jardin de la Spéculation Cosmique (Kozmik 
Spekülasyon Bahçesi), sanat eserlerinden oluşan 
bir bahçedir. Serginin başlığı Jenks’in bahçesininki 
ile aynı olsa da, içeriğinde farklılık gösterir. 
Sergide yer alan eserler kainatın bileşenlerinin 
yapısal bir tercümesi ya da temsili değildir. Aksine, 
sergi varolanın, gerçekliklerin yeniden üretimini 
bir araya getirir. Eserler, kavramsal ötelemeler 
üretmektedir ki, bu durum spekülasyonun kozmik 
bağlantısını oluşturur. 

Sergideki eserler içerikleri, mecrası, estetik 
üretimleri ve sanatçılarının duruşları bakımından 
farklılık gösterir. Bu ayrıksılık bir çoğulluğu 
da beraberinde getirirken, eserler birbirleri ile 
görünmez bağlar kurmaktadır. Hussein Chalayan’ın 
Arzunun Yakınlığı isimli çalışması, İstanbul’u 
tanımlayan martı sesleri ile bu şehre yüzyıllardır 
verilen adları sıralarken, Nil Yalter’in video 
çalışması Diyarbakır’ın geçmişte ve şimdi ev 
sahipliği yaptığı medeniyetlere gönderme yapar. 
Her iki eser de bir yerin isimlerini dile getirirken, 
üslubları ile birbirinden ayrılır. Chalayan bir 
ismin etimolojisine ve kültürel belleğine, Yalter 
ise de şimdinin kültürel üretiminde geçmişin 
etkisine odaklanarak karmaşık bir yapıya dair 
izler sunmaktadır. Serginin girişinde yer alan 
Arzunun Yakınlığı, kavramsal üretiminin yanısıra 
serginin gerçekleştiği yeri belirler. Bilgi panolarının 
konumlandırıldığı yükseklikte bulunurken 
izleyicisini kapladığı seslerle bulunulan şehri 
işaretler. Diğer yandan, Yalter’in eseri, izleyicisi 
ile birebir ilişki kurmayı talep ederken bu ilişkide 
izleyiciyi iyi bir dinleyici ve tanık rolüne davet 
eder. Serkan Özkaya ve George L. Legendre’nin 
işbirliği, bir kavram ve onun temsiliyetleri 
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arasındaki farka dair kaygıyı güncel bir yeniden 
yapılandırmayla üretir. Joseph Kosuth’un bir 
nesneyi fotoğrafı ve sözlük anlamı ile sunuşunu 
(bkz. Bir ve Üç Sandalye) bugünün bilim dilini 
dahil ederek yorumlayan Özkaya ve Legendre, 
“yeni” bir üçleme sunmaktadır. 92 farklı makarna 
çeşidine odaklanan eser, makarna, makarnanın 
biçiminin matematik dili kullanılarak yazılan 
formülü, ve bu formülün bilgisayar ortamında 
oluşan 3 boyutlu çiziminin lazer baskısından bir 
üçleme üretir. Teknolojinin mevcut olanaklarını 
kullanan Özkaya ve Legendre, Kosuth’un 
kavramlar ve onların temsilleri üzerine kaygısını 
biçim açısından özgün olan makarna, yaklaşık 
değerlerde bu biçimin matematik formülü ve bu 
formülün beden bulduğu çıktı ile kavramsal olarak 
öteliyor. Bir nesnenin faklı mecralara aktarımı, 
bu mecralardaki çevirisi ile birebir ilişki kuruyor 
olsa da farklılaştığını gözler önüne seriyor. Bir ve 
Üç Makarna’nın yerleştirmesi eser için önemli 
rol oynuyor, raflar ve ışıklandırma Donald Judd 
ve Nan Goldin’e göndermede bulunurken tüm 
oda meraklısı için bir dolap işlevi sunuyor. Haluk 
Akakçe’nin İsimsiz ayna panelleri, yüzeyler 
arasında çapraşık bir ilişki sunarken, çevreleriyle 
olan ilişkilerini de karmaşıklaştırıyor. Çevresinin 
etkisini artırarak mevcut olanı dönüştürüyorlar. 
Aynaların kesitlerinin açılı yerleşimleri, 
eserin dışında varolanları yansıtması ile eseri 
çoğullaştırıyor. Elif Uras’ın Fury eseri, yüzeyin 
bir duyguyu oluşturup kışkırttığı bir dışavuruma 
sahip. Tualin üzerinde katman katman beliren 
boyanın ürettiği duygu bir çöküşün donuk anları. 
Bu anlar dönemin politik gündemine gönderme 
yapıyor. Arik Levy’nin taş kavramına yoğunlaştığı, 
doğada olanın yeniden üretilmesi kavramı sergide 
MicroRockBrass eseri olarak öne çıkıyor. Küçük 
boyutlara sahip olan eser, bir rafla işaretlenmiş 
olarak yerde konumlanıyor. Özkaya ve Legendre’ye 
benzer olarak Levy de bir aktarma tavrı kullanıyor. 

MicroRockBrass, Levy’nin soyutlama ve tekrar 
cisimleştirmeye dair kavramsal ilişkisinin 
sonucu olarak ortaya çıkıyor. Ali Emir Tapan’ın 
yerleştirmesi, Saydam Azizler serisindeki on 
yedi parçanın dokuzunu konuk ediyor. Tapan’ın 
Azizler olarak adlandırdığı eserler, etkilendiği 
karakterlerin sembolik değerlerinin yeniden üretimi 
olarak beliriyor. Tapan bu seride yakın çevresini ve 
kendisini etki altında bırakan özneleri ön planda 
tutuyor.  Bir düşüncenin fikri ile kurduğu soyut 
ilişkinin somut üretimlerini sunuyor. 

Malzeme olarak camı seçmesi ile akışkanlık 
ve kırılganlığın ana belirleyenler olmasına izin 
veriyor. Kavramsal bir araştırmanın izinde 
üretimin duyumsal süreçlerinin dışavurumları, 
hassas, açıklanamaz ama özgün hacimlerle ortaya 
çıkıyor. Haluk Akakçe’nin Bahçe’sinde, bahçe 
öğeleri ile beliriyor, yere konan ağaçlar, ve bu 
alanın ortasında beliren bir tohum bir dönüşümün 
izlerini taşıyor. Ağaçlarla beliren pozitif alanların 
negatif alanlar ile yer değiştirdiği bir bahçe 
burası. Siyah beyaz olarak üretilen bu animasyon 
video estetik özgünlüğü, ögelerinin birbiri ardına 
belirmesi dengesinden alıyor. Hareketlere eşlik 
eden müziğin yumuşaklığı bir yerde olma hissini 
yatıştırıyor. Bu eser, asla bitmeyen bir seyahat gibi 
kendi üzerine eklenerek çoğalıyor. Bitişik odada, 
Yalter bizleri kadın ve çocuklara odaklı bir alana 
davet ediyor. Yalter’in yerleştirmesi, bir belge-
video, okuma yazmayı öğrenen kadınların yaptığı 
harf resimleri, çocuklarının yaptığı resimler, ve 
Yalter’in Diyarbakır’daki Anne Çocuk Eğitim 
Vakfı (AÇEV) ile yaptığı işbirliğinin ardından 
ürettiği resimden oluşuyor. Kadınların hepsi farklı 
kökenlere sahip olsa da, neredeyse hepsinin beş ila 
yedi çocuğa sahip olması ve kocalarının iki veya 
üç diğer kadınla daha evlenmiş olması gibi ortak 
noktaları bulunuyor. Videoda kadınların kendi 
hikayeleri ve okuma yazma öğrenmeleri ile değişen 
hayat görüşlerine yer veriliyor. Yalter yapmış 

olduğu resim ile bu kadınların toplumla ilişkilerini 
ilerletirken, üretkenlik tanrıçası ile bağ kuruyor. 
Evren Tekinoktay’ın Mor Kafa eserinin Nil 
Yalter’in yerleştirmesinin olduğu alanda bulunması, 
Tekinoktay’ın kadın olgusu ile olan ilişkisinin 
altını çizmesi anlamında büyük önem taşıyor. 
Tekinoktay’ın kadını bir kurgu olarak tasviri, 
kadının temsil edildiği şekillerin dergi ve medyadan 
kesilen parçalarından oluşan kolaj resminde hayat 
buluyor. Tekinoktay, soyut yaklaşımını, tüketimin 
kadın kimliği üzerindeki rolünü kolaj resim 
çalışmaları ile işaretliyor. Bu anlamda Mor Kafa, 
estetiğin ötesinde yüzeye çıkan anonim bir kadının 
portresi ve kitlesel medyanın mevcut akımları 
bağlamında ortaya çıkıyor.

*

Sergideki eserlerin yerleştirmesi, bir bahçeye 
yapılan genel bir ziyarete dair hareketler içerirken 
görüş açıları ile oynuyor. Eserler ziyaretçilerin göz 
hizası düşünülerek değil, kendi fiziki değerlerine 
göre konumlanıyor. Yansımalar ve yüzeyler 
aracılığıyla, sergi alanı izleyicisini hem içine 
çekiyor hem de ıraksıyor. Bir eser bir diğerine 
açılıyor ve sergide yer alan diğer eserler ile ilişki 
kuruyor.

New York , 29.10.2012
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1-Hussein Chalayan, ‘Imminence of Desire’, Installation with sound, 2011
2-Serkan Özkaya&George L. Legendre, ‘One and Three Pasta’, 92 piece installation, 2012
3-Evren Tekinoktay, ‘Purple Head’, Acrylic, spray, aluminium, crayon, paper on wood, 152x161 cm, 2011
4-Nil Yalter, ‘Diyarbakır Series’, 2005-2011

4a-‘Pictures of Children’, AÇEV Kindergarten’, 2005
4b-‘Literacy Courses for Women’, Diyarbakır, 2005
4c-‘Women of Diyarbakır’, Video with color, 2005
4d-‘Mother Goddess’, Paint on canvas, 200x100 cm, 2011

5-Haluk Akakçe, ‘Garden’, Single Screen Video Installation, Color with Sound / 6’34”, Edition of 6 + 2 AP, 2007
6-Ali Emir Tapan, ‘Transparent Saints Series’, Blown glass sculptures, 2012

6a-‘Saint Maurice’, Blown glass sculpture, 70x16x17cm, Piece unique, 2012
6b-‘Marie’, Blown glass sculpture, 34x22x12cm, Piece unique, 2012                                           
6c-’Frank’, Blown glass sculpture, 43x41x23.5cm, Piece unique, 2012
6d-‘Untitled Swan #2’,blown glass sculpture, 52x16x18cm, Piece unique, 2012
6e-‘Victim’, Blown glass sculpture, 22x16x14cm, Piece unique, 2012
6f-‘Maurice in Bloom’, Blown glass sculpture, 67x19x21cm, Piece unique, 2012
6g-‘Untitled Swan #1’, Blown glass sculpture, 51x19x19cm, Piece unique, 2012
6h-‘Maya’, Blown glass sculpture, 46x16x17cm, Piece unique,2012
6i-‘Lacuna’, Blown glass sculpture, 83x16x18cm, Piece unique, 2012

7-Arik Levy, ‘MicroRocksBrass’ , Set of 3 micro-sculptures, Mirror-polished brass,   8 + 2 AP + 2P, 2010
8a-Haluk Akakçe, ‘Untitled’, Wood, Mirror, 120x180 cm, 2012
8b-Haluk Akakçe, ‘Untitled’, Wood, Mirror, 120x180 cm, 2012
9-Elif Uras, ‘The Fury’, oil on canvas laid down on panel, in two parts, 61x45.8 cms (each), overall dims 
61x91.6 cms, 2010
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İlk adımların seni martıların sesleri eşliğinde 
kıvrılan bir patikanın başına getiriyor. 
Birçok ismi olan bir yerdesin. Geçici varlığın 
süreklilik ile yan yana. Devam ettikçe zaman 
içinde ilerliyor. Beyaz ışık ile parlayan oda seni 
içeriye bir uyarı ile adım atmaya davet ediyor. 
Narinlik dikkat, dikkat kontrol gerektiriyor. 
Oradasın, bir yerin içerisindeki yerde. Bakış 
düşünceyi beraberinde getiriyor. Bir çember 
çiziyorsun, farkında olmadan. Buradaki üçleme 
anlamlandırmanın üçlü dengesi değil. Takıntı 
süregelendir. Sağ taraf daha önce olduğun 
yer, sol taraf daha keşfedilmemiş olan. Patika 
ikiye ayrılırken bir seçime varıyor. Sağ ışığın 
oyunlar oynadığı, sol ışığın sessizce beklediği 
taraf. Alçalıp yükselen yansımalar dikkatini 
çekiyor. Yüzeyler değişiyor. Kendini yakalayıp 

BAHÇEYE 
ÖZGÜ

bırakıyorsun. İkilik kapıda: Sen ve oda, içe 
ve dışa dönüklük, dahiliyet ve dışlanma. 
İstersen parçası bütün olan bir evrenden 
tavsiyeler alabilirisin. Nerede durduğun algını 
belirleyecek. Bu esnada duruşun hareketi ve 
hareketin durgunluğu karşı karşıya.  Hareket 
ettiğinde herşey seninle beraber hareket 
etmekte. Yükseldiğinde büyüyen oda 
eğildiğinde küçülmekte. Sana açılan kapılar 
boyunca bir dizi karşılaşmaya maruz 
kalıyorsun. Bir orman seni görüp içeriye 
almıyor. Kendi zamanı olan bu yerin birçok 
ismi ve sakini var. Sen etki altında kalmış iyi 
bir dinleyici ve bir şahitsin. Sen olduğun kişi 
ve daha nice başka şeysin. Sen bir birliktelik 
ve tekliksin. Devam ediyorsun. 
Bir sekiz çiziyorsun. 
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