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Yaşantı tüm bürokratik ve politik yoğunlukları içinde barındırarak ama buna karşılık
kendi ağır rutini içinde akıyordu. Kapalı kapılar ardında sahiplenilmiş hayatlar ve yerler
bir çaydanlık misali usul usul tıkırdıyordu… Politik erkin toplum projelerinin temel
unsuru olan “resmi” şahıslar ile “sivil” bireyler aynı toplu taşım araçlarının içinde balık
istiﬁ halde; ancak apayrı istikametlere yol alıyorlardı. Sistem sürdürücü, itidal
kumkuması meşru ve makbul şahıslar soluk benizleriyle borç öderlerken, diğer tarafta
rengarenk “ötekiler” tekinsiz özgürlük şarkıları söyleyerek huzur kaçırıyorlardı.
Derken günlerden her gün bir şey oldu. Yanardağ gibi patladı kayıtsız şartsız egemenlik.
Yakıcı lav katmanları yığıldı hayatın üstüne katran gibi, sonra katılaşıp kaldı. Kendi
topraklarıyla adımlarının arasında katran sınırları giren “ötekiler”, asılı kaldı boşlukta.
Yabancılaştı. Sürüklenmeye sürgün oldu hayatları; umutları, özgürlükleri ve aşkları iltica
etti düşler ülkesine… Bürokratik hantallık, KatranHalindeKaranlık kıvraklığına atmıştı
vitesini artık. İstenmeyen kişiler listesi kabardıkça kabarıyordu.
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Bu katalog Sivil Düşün AB Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır.
Bu katalog içeriğinin sorumluluğu tamamıyla AsiKeçi'ye aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
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U

lus Anafartalar Çarşısı, çevresinde ördüğü hayatla hem geçmişi, hem de gelecek
potansiyelini şimdiki zamana taşıyor. Ulus planlandığı gibi değişime uğratılırsa,
sadece bir bina ya da binalar yıkılmış olmayacak. Çünkü işlerini, alışveriş ettikleri yeri,
dolmuşun geçtiği yolu, toplandıkları meydanı ve belki de evlerini kaybedecek çok
insan. Yılların Ulus'ta bir araya getirdiği gündelik hayat ve onun tarihi de tehdit altında.
Çarşı yıkılırsa bir Cumhuriyet kenti olarak Ankara'nın geçmişi ile bağlantısı zayıﬂayacak,
sadece içinde gizlediği seramik eserler değil bir dönemin gözle görünür izleri biraz
daha silinecek.

S

erde (asi) keçilik olduğundan, Anafartalar Çarşısı ve çevresine, çarşı içine ve dışına
biraz daha yakından bakmaya başladık. Zafer Anıtı altında gölgelenip, çarşıda çay
içip, duvarlara ellerimizle dokunup, esnaﬂa tanışıp dertleştik. Birimiz seramiklerin
sırlarını çözmeye çalışırken, öteki şunu sordu: 'Neden Anafartalar'da bir arada bir
etkinlik yapmaya kalkışmıyoruz?'

A

nafartalar Çarşısı ve Zafer Anıtı çevresindeki PersonaNonGrata isimli serginin
yolculuğu böyle başladı. Çarşıdaki esnafın da katıldığı forumlar ve tüm süreç
dayanışmayla, tartışmayla ve umutla bir arada geçti. Bir araya gelmenin kentsel politik
zorlukları ve endişesi bir araya gelindiği anda unutuldu. Bizim aklımızda neler mi kaldı?
Bu bir araya gelişin anlık anıları.
lk kez başka bir ülkeden bir kolektiﬁ ağırladık. KURS, Belgrad'ta kurulmuş fakat kent
kent gezen, duvar resimleri, illüstrasyonlar, duvar gazeteleri gibi çeşitli görsel
formlarla sosyal sorunları irdeleyen bir kolektif. 15 Ekim'de Ankara'ya gelen KURS,
Anafartalar Çarşısı içinde çalışmaya başladı. Şair Nazım Hikmet'in bir şiirinden ilham
alarak hazırladıkları çalışmayı tamamlayıp astıklarında her kattan ayrı perspektiften
bakmaya ve izleyenleri izlemeye doyamadık.

İ

ki farklı sergi turu düzenledik. Özgür Ceren Can 60'ların panolarının öyküsünü, Aslı
Alpar sergideki işlerin ve sürecin öyküsünü paylaştı. Tura katılan gruplarda kimler
yoktu ki: Esnaf, öğrenci, anneler, babalar, akademisyen, mimar. Aynı zeminde çok farklı
kişilerle olmanın, aynı bilgi ve üretimler üzerinde düşünmenin hiç uzak olmadığını
düşündük.

İ

P

erformanslar sırasında hepimizde oluşan ortak heyecanın keyﬁni çıkarttık. Ankara
Sokak Sanatları Atölyesi dans ve canlı heykel performanslarıyla Zafer Anıtı çevresini
özlediğimiz kalabalıklarla doldurdu. Sadece müzik ve dans izleyen bir kalabalığın içinde
bulunmak bile bugünlerde düşlerimizin ötesindeyken, Ankara Kulübü Derneği
Seymenleri halk oyunları ile Flamenko Ankara Derneği konser ve dans gösterisiyle açılış
etkinliğini bir çeşit yaşayan kolaja çevirdi. Çağdaş dans performansları ve bunların
yeniden gösterime sunulduğu kısa ﬁlmler çarşı ile bağımızı yeniden kurdu.
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H

epsini bu kitapçıkta tek tek göreceğiniz çarşı içindeki yerleştirmelerin çoğu
çarşıda üretildi ve hatta dış cephedeki illüstrasyonlar, 'Ya Yıkılırsa...' ve
'Dilemediklerimiz Ağacı' çarşıda bırakıldı. Bazı yerleştirmeler dönüştürülmek,
kullanılmak, değiştirilmek üzere üretilmişti. Bu etkileşimli yerleştirmelerin
sonuçlarına hep beraber şaşırdık. 'Açık Kapalı' işinde seyirci-katılımcılar tabelaları
AÇIK'a çevirdikçe umudumuzu biraz daha yükseltti. Tabelalar sergi sonrasında esnafa
hediye edildi. İşin yeniden üretimi, çarşıyla birlikte nasıl dönüştüğü, dükkan
vitrinlerine dağılmış halleriyle ziyaret edilebilir!

T

ürlü boyutlarda, farklı şekillerde üretilmiş ve sergilenmiş olan işlerle aniden
karşılaşma, bilinçli karşılaşma, karşılaşmak için iz sürme, tartışmak için durma,
durup izleme, olanaksızlıklara rağmen ortaklaşma, yapılan işlerin kendilerinden çok
tüm sürecin bize kazandırdıkları…

P

ersonaNonGrata bir kolektif üretimdi. Ulus sakinleri, AsiKeçi, Anafartalar Çarşısı
yönetimi ve esnafı, VEKAM, Sivil Düşün, KURS, Açık Atölye, ASSA, bağımsız
sanatçılar, öğrenciler el verdi ve etkilerinin hala sürdüğü bir bir araya geliş ürettik.
İşin aylar öncesinden başlayan kısmından itibaren performans halinde olan, belki de
çağdaş hayatımızdaki zamansızlık ve olanaksızlık sanrılarını en becerikli şekilde
alteden aramızdaki keçiler Aslı Alpar, Galip Kürkcü, Orhun Bora Çetin ve Özgür
Ceren Can olmasaydı biz o kayalıklardan hep birlikte zıplayamayacaktık.

H

ep birlikte kayalıklardan Ankara semalarına doğru kocaman TEŞEKKÜRLER:
Açık Atölye Ankara, Ankara Sokak Sanatları Atölyesi (ASSA), Artıkişler, Aslı Alpar,
Besen İdil Börtücene, Burcu Öztürk, Can Mengilibörü, Canan E. Rigaut, Cemal Akyüz,
Coşan Karadeniz, Deniz Atlı, Deniz Cengiz, Ece Akay, Eda Gizem Uğur, Emek Can Ecevit,
Erhan Muratoğlu, Erin İlkcan Aslan, Esra Ertuğrul Tomsuk, Fahri Aksırt, Flamenko
Ankara Derneği, Galip Kürkcü, Gökhan Tüfekçi, Gül Arıkan, Hazal Kaya, Hülya
Demirdirek, Kemal Yıldız, Kıvanç Kürkcü, Kübra Gürleşen, Oktay İnce, Onur Kutluoğlu,
Orhun Bora Çetin, Özgür Ceren Can, Özlem Mengilibörü, Ramazan Can, Ankara
Kulübü Derneği Seymenleri, Serkan Eles, Sezin Sarıca, Tanju Gündüzalp, Umut
Kambak, Umut Şumnu, Volkan Aykaç.
Keyiﬂi seyirler…

Anafartalar Çarşısı
KAYNAK: LAVARLA
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1960'lı yılların başında, Ankara İmar ve Emlak İşletmesi T.A.Ş.’nin
açtığı yarışma ile başlar Anafartalar Çarşısı'nın öyküsü. Yarışmayı
Ferzan Baydar, Affan Kırımlı, Tayfur Şahbaz'ın projesi kazanır.
Çarşının dekorasyonunu mimar Ruşen Dora yapar. Ankara'nın ilk
çarşılarındandır. 1964 yılında hizmete açılır. Kimi Ankaralılar
"yürüyen merdivenli", kimileri "dönen merdivenli çarşı" olarak
hatırlar Anafartalar'ı, herkesin çarşıyla ilgili birkaç anısı mutlaka
vardır.
Çarşı ayrıca önemli seramik sanatçılarının ve ressamların eserlerine
ev sahipliği yapar. İki ana girişten birinde Füreya Koral'ın, diğerinde
Attila Galatalı'nın tüm duvarı kaplayan seramik panoları
bulunmaktadır. Merdiven boşluğunda bodrumdan üçüncü kat
tavanına kadar uzanan devasa pano ise Cevdet Altuğ'a aittir. İç
duvarlarda Füreya Koral'ın ve Seniye Fenmen'in onlarca seramik
panosuna rastlamak mümkündür. Çarşı ayrıca Adnan Turani, Arif
Kaptan ve Nuri İyem’in duvar resimlerine de ev sahipliği yapar.

FOTOĞRAFLAR CAN MENGİLİBÖRÜ

Anafartalar Çarşısı'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından
planlanan "Ulus Tarihi Kent Meydanı" projesi kapsamında 100. Yıl
Çarşısı ve Ulus Çarşısı ile birlikte yıkılması gündeme gelmiştir. Biten
sözleşmeler yenilenmemekte, dükkanlar yavaş yavaş boşalmaktadır.
Çarşı esnafının sesini duyurma çabaları sonuçsuz kalmıştır. Çarşının
yıkılması durumunda seramik panolar sökülüp korunabilir, ama asıl
hedef çarşının yıkılmaması, seramiklerin bulundukları yerlerde
mekansal bağlamlarından koparılmadan korunmalarıdır.

Açılış - 15.10.2017

Ankara Sokak Sanatları Atölyesi (ASSA) Tangomim
Dans Performansı ve Sokak Milongası
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Ankara Kulübü Derneği
Seymenler Gösterisi

Flamenko Ankara Derneği
Konser ve Dans Gösterisi

FOTOĞRAFLAR FAHRİ AKSIRT

Neyzen Yasin Babayiğit

Sergi Turu - Aslı Alpar
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PersonaNonGrata Disiplinlerarası Kamusal Sanat Etkinliği sergi turu,
18 Ekim 2017 tarihinde saat 18:00'de Anafartalar Çarşısı'nda
gerçekleştirildi.
Sergi turu, etkinliğin koordinasyon ekibinde yer almasının yanı sıra,
sergi kapsamında ilk kez bir yerleştirme işi üreten Aslı Alpar
tarafından verildi.
Çarşının heykel tarafındaki girişinde (zemin kat), Attila Galatalı
panosu önünde başlayan ücretsiz tur, dış cephedeki işleri takiben
çarşı içinde devam etti.

FOTOĞRAFLAR FAHRİ AKSIRT

Aslı Alpar, en az üç kuşaktır Ankaralı. SALT Ankara’da programlar
sorumlusu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (İLEF) mezunu olan
Alpar, Hacettepe Üniversitesi’nde 2003-2005 arasında sanat tarihi
çalıştı.

Sırlı Seramikler Turu - Özgür Ceren Can
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PersonaNonGrata Disiplinlerarası Kamusal Sanat Etkinliği
kapsamındaki Sırlı Seramikler Turu, Özgür Ceren Can rehberliğinde
19 Ekim 2017 tarihinde Anafartalar Çarşısı'nda gerçekleştirildi.
Çarşının heykel tarafındaki girişinde (zemin kat), Attila Galatalı
panosu önünde başlayan ücretsiz turda, Füreya Koral, Attila Galatalı,
Cevdet Altuğ ve Seniye Fenmen imzalı seramik duvar panoları
incelendi. Saat 14:00 ve 18:30 olmak üzere iki tur verildi.

FOTOĞRAFLAR FAHRİ AKSIRT

2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Seramik Bölümü'nden mezun olan Özgür Ceren Can, kamusal sanat,
kent estetiği ve Türkiye'de çağdaş seramik sanatı üzerine akademik
çalışmalarına Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nde devam
etmektedir.

Bak Kim Var? - Kurs
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Mirjana Radovanović ve Miloš Miletić, üyesi oldukları KURS
kolektiﬁnin üretimleri ile kamusal mekândaki sanat pratiklerini
anlatacak. SALT'ın düzenlediği konuşmada, kolektiﬁn işlerinden bir
seçki ile Lessons in Defense (2016) kitabı incelemeye sunuldu.
2010'da Belgrad'da kurulan KURS, toplumsal meseleleri duvar
resmi, gazete ve illüstrasyon gibi çeşitli görsel formlar aracılığıyla
irdeler. Sanatsal ifade çerçevesinde eğitsel ve bilgilendirici içerik
üreten kolektif, öğrenci, sanatçı ve kültür alanı çalışanlarının
karşılaştığı sorunlara odaklanırken emeğin güvencesizleştirilmesi ve
esnekleştirilmesine dikkati çeker.

FOTOĞRAFLAR, CAN MENGİLİBÖRÜ
FAHRİ AKSIRT, GALİP KÜRKCÜ, KURS

Salt Ulus, AsiKeçi Ankara Sanat İnisiyatiﬁ iş birliği ve Sivil Düşün AB
Programı desteğiyle gerçekleştirilecek olan program herkesin
katılımına açık olarak düzenlendi. Konuşma dili İngilizce olmakla
birlikte; Türkçe'ye ardıl çeviri yapılmıştır.

Medyada
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Kulüp 5326

AÇIK ATÖLYE ANKARA

Açık Atölye Ankara
Yerleştirme, 2017
Neon ve Çeşitli Materyaller
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TCK’da yer alan 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gündelik yaşam pratikleri içerisinde;
bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alanlarımızı, kamusal alan içerisinde işgal etmekte ve
bunun karşılığında "kabahatli" ilan edilmekteyiz.
Bu sebeple "5326" tersinden bir kabahatle bizim "Persona Non Grata"mız olarak
ortaya çıktı.

CAN MENGİLİBÖRÜ

AÇIK ATÖLYE ANKARA

Sonuç: "Kulüp 5326" bir kabahatler kulübüdür.

İstenmeyen Heykel

FAHRİ AKSIRT

Ankara Sokak Sanatları Atölyesi (ASSA)
Canlı Heykel Performansı, 2017
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"Ne zaman öleceğimizi bilmediğimiz için hayatı hep sürecek sanırız. Oysa insan
hayatında her şey birkaç kez olur.
Çocukluğunuzda yaşadığınız bir günü kaç kez anımsayacaksınız? Varlığınızın bir
parçası olan ve onsuz yapamayacağınız bir günü? Belki dört, belki beş kez daha…
Dolunayı kaç kez daha göreceksiniz? Yirmi mi?
Oysa her şey insana sonsuza dek sürecekmiş gibi gelir" der
"The Sheltering Sky" ﬁlminde.
Muhafaza

FAHRİ AKSIRT
FAHRİ AKSIRT

FAHRİ AKSIRT

Geçmişe doğru baktığımızda neyi net hatırlarız? Hatıralarımızın netliğini ne sağlar?
Eğer geçmişe dair elle tutulur gözle görülür bir şeyler kalmadı ise, hafızamız her şeyi
eğip bükmeye başlar, buna engel olamayız. Fotoğraﬂar, ﬁlmler, binalar, eşyalar
muhafaza edilmezse, kitaplar yazılmazsa geçmişle yaşadıklarımız aramızdaki bağı ne
sağlar?

Yıkımcı

CAN MENGİLİBÖRÜ

Artıkişler Kolektiﬁ
Video, 2015
00:05:42
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VİDEODAN KARE

VİDEODAN KARE

Ankara Önder Mahallesi'nde kaldıkları evlerin kentsel dönüşüme uğramasıyla
mülteciler bir göçe daha zorlanırlar. Arz talep sihrinin malzemesi olarak kullanılan
mülteciler, bölgede artan kira ﬁyatları bahanesiyle yerlerinden edilir. Kentsel
dönüşüm örtüsünü biraz daha kaldırdığınızda da sadaka kültürü ile ırkçılık
arasında sıkışmış yersiz yurtsuz varoluş kavgasını görürsünüz.

Fructus Non Grata

GALİP KÜRKCÜ

Aslı Alpar
Yerleştirme, 2017
Meyve ve Hazır Nesneler
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Başkanlık referandumu öncesi Hollanda -Türkiye arasındaki gerilimli süreç esnasında,
Hollanda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızı “Persona non grata” ilan ederek sınır
dışı etti. Bu sert diplomatik hareket sonrası Türkiye’de “portakal bıçaklamak” gibi
birbirinden yaratıcı protesto biçimleri ile karşılaştık. Fructus Non Grata ﬁkri buradan
yola çıktı. Bıçaklanmış portakallardan oluşan bir natürmort; posttruth olarak
kavramlaşan gerçeklik / algı sorununa ve günümüz politikalarına bir eleştiri olarak...
Diğer yandan yerleştirme, Hollanda’nın sanat tarihindeki natürmort geleneğine de
göndermede bulunur. Gösterişli çiçekler ve olgun meyvelerden oluşan
kompozisyonlar; geniş masalarda izleyicisini bir şölene davet eder bu tablolarda.
Tarım olanakları sınırlı Hollanda’nın daha 17. yüzyıldaki bu zenginliği ister istemez
günümüzde ülkeler arasındaki adaletsizliğin kökeni, Batı’nın sömürgeci geçmişi
üzerine düşündürür.

CAN MENGİLİBÖRÜ

Fructus Non Grata’nın meyveleri çok kişinin iştahını kabarttı. Özellikle küçük
meyveler; erik, incir ve üzümler, bazı elmalar izleyici ile büyük bir etkileşime girerek
sindirildi. Soyması zahmetli narlar, işin odak noktası bıçaklanmış portakallar çok
rağbet görmedi. Belki de işin yerleştirilmesi esnasında da desteğini esirgemeyen
esnaf tarafından kurtarıldı. Sergi sonuna doğru çürümeye, sineklenmeye
başlamışlardı ki “bugün var, yarın yok” dünyamızı saçmalıklarla dolduran tüm
politikaları temsilen çöpe atıldılar.

CAN MENGİLİBÖRÜ

Uygarlığın bu acımasız yüzü çevremizi ve kentlerimizi biçimlendirmeye devam ediyor
ne yazık ki. Rant ve ideolojik hesaplaşmaların yoğurduğu politikalarla yıkılmak
istenen Anafartalar Çarşısı da bu yüzden bir “non grata” ve kanımca tüm işler için
doğal bir katmanlılık sağladı. Yerleştirmedeki meyveler, yine yıkım tehlikesi altındaki
Ulus Hali’nden, bıçaklar çarşı içindeki esnaftan alındı. Çarşı içinde bir bir kapanan
dükkanları saklamak için düşünülmüş brandalardaki, büyük ölçekte basılmış, türbanlı
ve abiye kıyafetli mankenin etekleri kadife bir masa örtüsüne dönüştü böylece.
1950’lerde Amerikan rüyasının yarattığı bakımlı ev kadını prototipi benzeri siyasal
İslam’ın yarattığı bir ﬁgür olarak işin bir parçası haline geldi.

Çölde Vals

VİDEODAN KARE

Besen İdil Börtücene
Video, 2017
00:05:06
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“Çöl büyür; vay haline içinde çöl saklayanın!
Taş taşı kemirir, çöl yutar yutar boğulayazar,
Canavar ölüm parlak parlak kara gözünü diker
Isırır, çiğner -, yaşamıdır çiğnemesi...
Unutma İnsanoğlu, kül olmuşsun şehvetten:
Sen-taşsın, çöl senin, ölüm sen...”
F. Nietzsche, Türkçesi: Oruç Aruoba

VİDEODAN KARE

İnsanın insana ve inkar ettiği kendi yitik doğasına karşı sürdürdüğü kıyım,
Geçmişin ve geleceğin yıkıntıları üzerine kurgulanan şiddetin ve tacizin kamusal
meşrulaştırılması,
Ötekinin bastırılmasının inceltilmiş bir acı çektirme ayinine dönüştüğü gündelik
hayatın sıradan kıyımı,
Azap çektirilen, parçalanan, ceza ile yıldırmanın ana hedeﬁ haline gelen beden,
Çöle dönen hayatlarımızı tüketimin ve anlık hazların sahte tatminleriyle örtbas etmek
üzerine kurulu acımasız kapitalizmin yarattığı yıkım ve adaletsizlik.
Unutmak ve kör olmak için bu çölde kendi yokoluşumuzla yaptığımız ölümcül vals;
varoluşumuzun kara parodisi...

Labirentler

VİDEODAN KARE

Yazan, Oynayan ve Yöneten: Besen İdil Börtücene
Yapım: Can Mengilibörü, Orhun Bora Çetin, Serhan Arcag, Tolga Görgün
Video-art, 2016
00:03:25
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Labirentler, basit ama kurnazca, öyle ki kaybolduğunu bile anlamıyorsun. Renk yok,
bir tek karanlık karşı koyuyor. Kan kuruduğundaysa bordoya çalıyor.
Biz en uzaktaki yangınların göz alıcı parlaklığıyla kendimizden geçerken,
ayaklarımızın altında kendi bahçemizin külleri eziliyordu. Ve biz hiç durmaksızın
eksiliyorduk. Eksildiğimizin bilincine bile varamadan...
Yalnızca nesneler dokunabiliyordu bana. İstediğim buydu; yalnızca kendime ait
nesnelerle çevrili, tek kişilik, düşsel bir gezegen. Sevgi buydu benim için. Ne denli
kırıcı, yıkıcı ve yıpratıcı olduğunu bilmemiştim. Ve zulmüme ancak nesneler
dayanabiliyordu. Sonunda elimde kalan ölü bir gezegendi.

VİDEODAN KARE

Tanrı var olduğunu iddia etti mi hiç? Öyleyse biz neden bu kadar ısrar ettik?

VİDEODAN KARE

VİDEODAN KARE

Işık ve oyun. Karanlıkta oynanan ve salt seslerden oluşan bir oyun yaratıldı.

Stab

CAN MENGİLİBÖRÜ

Burcu Öztürk
İllüstrasyon, 2017
Vinyl Üzerine Karışık Teknik
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RAMZAN CAN

Ankara'nın değerlerinin ve tarihi geçmişinin yerini günümüzde Yeni Türkiye adıyla
çizenler, bugün yaşamak zorunda bırakıldığımız dikta yönetimle kültürel yozlaşmayı
adalet hak ve hukuk kavramlarının önüne geçirmiştir. Bu bize ait olmayan,
örtüşmeyen düzenin yarattığı tahribatla hızlıca oluşan toplumsal ruhsal çöküşün
kaçınılmaz getirilerini vurgulamak istedim... Ankara'nın yapıtaşı olan, güzel
şehrimizin gerçek ve tek sembolü olan güneş kursu heykelinden yola çıkarak, yaşam
alanlarımızı aydınlık ve karanlık olarak, sadece siyah beyaz ve gri renklerle ifade
edebilirdim... Bu dönemin geçici bir cinnet hali olduğuna, aydınlığa çıkmanın zamanı
geleceğine olan inancımızı yine hak hukuk adalet kavramlarının kazanılmasıyla
mümkün olacağına inanıyorum... İnsan, hayvan, doğa, özellikle tarihi eserlerimizin
katledilmesinin önüne geçmek, korunmasını sağlamak, ortak bir bilinç oluşturmak,
dur demek başlangıç olmalı.

Ya Yıkılırsa...

CAN MENGİLİBÖRÜ

Can Mengilibörü, Hülya Demirdirek, Özlem Mengilibörü
Yerleştirme, 2017
Buluntu Vitrin ve Nesneler
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Anafartalar Çarşısı, Ankara'nın ilk çarşılarından, 1964 yılında hizmete açılmış,
mermer kaplı duvarları, özenle yuvarlatılmış vitrin köşeleriyle zamanının en lüks
çarşısı. Kimi Ankaralılar "yürüyen merdivenli", kimileri "dönen merdivenli çarşı"
olarak biliyor. Hemen herkesin çarşıyla ilgili birkaç anısı var. Kentsel hafızadaki yeri
kadar Ankaralıların hafızalarında kapladığı yer olarak da 'değerli' Anafartalar
Çarşısı.
Ayrıca içinde Füreya Koral, Seniye Fenmen, Attila Galatalı, Cevdet Altuğ'un seramik
panoları ve Adnan Turani, Arif Kaptan, Nuri İyem'in duvar resimleri yer alıyor. Bu
eserlerin bazıları, alanlarında ilk olan sanatçıların ilk eserleri. Sadece ilklere ev
sahipliği yapması değil, onlarca seramik pano ve 8 duvar resmi içermesi açısından
da 'değerli' Anafartalar Çarşısı.

Sergideki "Ya yıkılırsa..." işinin ﬁkri işte böyle şekillendi. Vitrin, kentsel dönüşümle
şantiye haline gelmiş bir başka semt olan Bahçeli'de, yıkılmış bir evin bahçesinde
bulundu. Belli ki bu vitrin de atılacak kadar 'değersiz' bulunmuştu. Çarşıya taşındı
ve içi hatıra eşyalarıyla dolduruldu. Çarşı, hatırası yaşatılacak kadar 'değerli' evet,
ama daha da güzeli çarşının kendisinin yaşaması değil mi?

CAN MENGİLİBÖRÜ

Peki yıkılırsa ondan geriye ne kalacak? Eğer sökülmesi ve taşınmasına fırsat olursa
seramik panolar. Başka? Fotoğraﬂar, mimarlık ve sanat tarihi makaleleri, kentsel
hafıza yazıları... Bir de hatıralar... Ve belki hatıra eşyaları... Belki, çünkü sadece
değerli şeyler için hatıra eşyası yapılır. Tamamen 'değersiz' görülen çarşıdan
geriye, hatıra eşyası bile kalmayacak muhtemelen.

CAN MENGİLİBÖRÜ

Ama çarşının ve Heykel çevresindeki bir grup binanın yıkılması gündemde. Biten
sözleşmeler yenilenmiyor, dükkanlar tek tek kapanıyor, çarşı yavaş yavaş boşalıyor.
Yani aslında kentsel dönüşüm planlayanlar için tamamen 'değersiz' Anafartalar
Çarşısı.

Suya Anlat

GALİP KÜRKCÜ

Canan E. Rigaut
Yerleştirme, 2017
Dijital Baskı ve Alçıpan Çeşme
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“Şüphesiz Yunus da dertli kavimlere gönderilmiş elçilerdendi. Sabredemeyip bir
gemiye kaçmıştı.
Gemide bir kur'aya katılmıştı da kaybedenlerden olmuştu. Derken onu balık yutmuştu.
Eğer çokça tesbih edenlerden olmasaydı balığın karnında ahiret gününe kadar
kalakalmıştı.
Sonunda o hasta bir durumdayken çorak bir sahile atıldı.
Ve üzerine sık-geniş yapraklı bir bitki yeşillendi.”

GALİP KÜRKCÜ

FOTOĞRAF: NABİ YUNUS TÜRBESİ, MUSUL, IRAK - REUTERS TARAFINDAN

GALİP KÜRKCÜ

Bu çeşme 2014 yılında yıkılan Nebi Yunus Camii başta olmak üzere yıkıma uğrayan,
anıları yok edilmeye çalışılan tüm hafıza mekanlarını hayırla ve sevgiyle anmak
niyetiyle yapılmıştır.

Ankara / Cosmos (Avustralya-Ankara)

CAN MENGİLİBÖRÜ

Cemal Akyüz
Pentür, 2015
Tuval ve Bez Üzerine Akrilik
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Hiç bir şey yarım kalmaz

GALİP KÜRKCÜ

GALİP KÜRKCÜ

AsiKeçi'nin ilk sergisi için 1 metreye 4 metre Ankara adında bir kanvas hazırlamıştım
nedense o gecekondu manzarası o sergiye gidemedi katlanıp evde dolaba kondu.
PersonaNonGrata sergisine dahil olduğumda aslında onun Ulus Anafartalar Çarşısı’na
daha uygun olduğunu gördüm. Kamusal mekanda sanat iyi bir ﬁkirdi, serginin üstten
bakan en ufak bir tarafı yoktu. Bana verdikleri yan duvar için resmin küçük kaldığını
gördüğümde Avustralya aborijinlerinin rüya resimleri ile çok haşır neşirdim. İçerde
Füreya Koral'ın seramiklerinin verdiği ilhamla, 1 metreye 4 metre Avustralya adında
bir resim daha yaptım. Geceleri parlayan kosmos gibi ﬁgürler. İki resmi duvarda yan
yana astım. Boşlukları da yoldan geçen çocuklarla tamamladım. İmzalarını resmin
altında görebilirsiniz. Böylece yarım kalmış bir resim hikayesi tamamlanmış oldu.

Örgü Örenler

GALİP KÜRKCÜ

Cemal Akyüz
Pentür, 2017
Tuval Üzerine Akrilik
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GALİP KÜRKCÜ

CAN MENGİLİBÖRÜ

3 sene Behiye Erinç Taş ile aldık elimize kamerayı dereler tepeler bostanlar seller
şehirler aşıp örgü ören erkekler diye çekimler yapmaya başladık. O sırada yaptığım
Örgü Örenler adlı resmi de Anafartalar Çarşı'sında bir düğmeci ve yün dükkanının
önüne koydum. Bu ﬁlm yarım kaldı paramız olsa bitireceğiz ama bir gün o da biter,
meğer ki insanlar, binalar, tarih ve sanat ayakta kalsın. Özgür Ceren Can ve Orhun
Bora Çetin başta olmak üzere herkesi tanıdığım için, “bu iş burada güzel oldu, alma
ya da yenisini getir” diyen esnaf destek verdiği için, Erin İlkcan Aslan ile ilk kez bir
işte buluştuğum için ve Aslı Alpar “sen de gel” dediği için çok mutluyum.

Kadife Kalp

GALİP KÜRKCÜ

Coşan Karadeniz
Yerleştirme, 2017
Akrilik, Kumaş ve Hazır Nesne
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Hatırlama eylemi göstergeler üzerinden gerçekleştiğinde ‘mekân’ belleğe ilişkin
önemli bir bilgi deposu haline gelmektedir. 1964'te kullanıma açılan Anafartalar
Çarşısı hiç şüphesizdir ki belli bir devrin hatıralarını, tarihi bir belge niteliğinde
depolar. Mekânın yanı sıra olaylara tanıklık eden ‘karakterler’ de vardır gözden
kaçan.
Anafartalar Çarşı'sında dolaşırken ‘izleyen’ değil ‘izlenen’ konumundasınızdır.
Sadece esnaf değil, onlarca yüzlerce göz vardır size bakan, bedenlerine sıkışıp
kalmıştır bu gözler. Hepsi bin bir çeşit elbiselerle bezenmiştir. Çoğu da kadındır,
naif ve kırılgan, sessiz kadınlar, bir anlatsalar neler anlatacaklardır kim bilir. Bu
gözler cansız mankenlere aittir. Yıllardır orada duran, peş peşe dizilmiş, gece
gündüz bize ve bizim hayatımıza tanıklık eden cansız mankenlere. Senelerin
anılarını kalplerinde taşıyorlar.
Kadife Kalp adlı eserde kadın bir cansız manken, çiçek desenleri ile boyanarak
diğerlerinden farklılaştırılmak, bir kimlik kazandırılmak istenmiştir. Her anı farklı
bir kimlik kazandırmıştır aslında her mankene. Seri üretimden çıkan bu objeler,
farklılaştırılarak, aslında yapının da ait olduğu döneme, modernizmin
mekanikliğine de bir eleştiri niteliği taşır.

ÖZLEM MENGİLİBÖRÜ

GALİP KÜRKCÜ

Anılar, kalbinde depolanır bu mankenin, kırmızı kadife bir kalptir bu, frapan ve
çiçek kokuludur, kalbinden çıkıp binaya tutunmak, onla bir bütün olmak ister bu
kalp, yıkılmasına az kalmıştır çünkü binanın…

Mahluk

VİDEODAN KARE

Konsept ve Koreograﬁ: Deniz Atlı
Kurgu: Orhun Bora Çetin
Kamera: Galip Kürkcü, Volkan Aykaç, Orhun Bora Çetin
Müzik: Serkan Eles
Video performans, 2017
00:04:46
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VİDEODAN KARE

Film, anlatılacak hikayeler için belirlenen seramik eserlerin ve duvar resimlerinin
önünde ana göstergeler ve betimlemeler belirlendikten sonra doğaçlama
danslarla hazırlanmıştır. Seyrettiğiniz görüntüler hem dansçı hem de
kameramanların anlık performansının kurgulanmış halinden oluşur.

VİDEODAN KARE

Bu insanlar bazen nostaljik, bazen neşeli, bazen de düşüp kalkarak, heyecanlanıp
üzülerek hayatlarını sürdürüyor ve anılarını biriktiriyor. Kendini güvende
hissetmek için kendi yuvalarını inşa eden insanlar, kimi zaman etraﬂarında onları
sorgulayan gözlerin içine içine bakmak, kimi zamansa onlardan kaçmak zorunda
kalıyorlar. Bazen eskide kalmış tozlu defterleri karıştırıp kendilerini bulmaya
çalışıyor; geçmişi, geçmişteki kayıplarını hatırlayıp yok olan hayallerini
anımsıyorlar. Hep bir örnek olması, çoğu zaman kişilerin ve karakterlerinin
duygusuz, donuk insanlara dönüşmesi için kurgulanan hayat düzeninden,
kanatlanıp uzaklaşmayı ve haﬁﬂemeyi düşlüyorlar. Belki de asıl istenmeyen bu
insanlar, sadece anılar veya mekanlar değil. Onları istenmeyen olmaya iten,
istenmeyen dünya düzeni de olabilir, kim bilir...

VİDEODAN KARE

Mahluk 'istenmeyen olma’ durumunu kişiler ve mekanların yanı sıra; anılar,
hikayeler ve hayaller üzerinden anlatmayı amaçlıyor. Yıkılışının söz konusu
olmasıyla elli yılı aşkın zamandır içerisinde biriktirdiği hikayeler, yaşantılar ve
sanat eserlerinin de yok olmasına göz yumulacak olan Anafartalar Çarşısı'ndan
yola çıkan bu çalışmada; Attila Galatalı, Füreya Koral, Cevdet Altuğ ve Nuri İyem'in
eserleri hikayelerin geçtiği mekanları tanımlıyor. Her gün çarşının önünden
yürüyüp giden, belki günlük rutinini kırıp yönünü değiştirip çarşının içine giren,
aslında her gün etrafımızda gördüğümüz kişileri ve onların hikayelerini kısacası
insan ve insan yaşamını; danslı, soyut bir anlatımla ekrana yansıtıyor Mahluk.

Almanya’da Otoportre

GALİP KÜRKCÜ

Deniz Cengiz
İllüstrasyon, 2017
Dijital Baskı
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CAN MENGİLİBÖRÜ

CAN MENGİLİBÖRÜ

Ortaya karışık bir insanım. Ne olduğum belli değil, dış dünyaya da, kendime de.
Özellikle kendime. En azından dış dünya görünüşüm hakkında birkaç sonuca varıp
hayatına devam edebiliyor. Ben ise, bu saçma sapan, karmakarışık bedenin içinde,
cinsiyetle, ırkla, cinsellikle, çirkinlikle hayatımın sonuna kadar mücadele etmek
zorundayım. Bu eser, en basitinden, kendi bedenimle dış dünyanın birbiriyle
ilişkisini gösteriyor. Göstermeye çalışıyor. Normalde böyle şeyleri sanatıma
yansıtmam, benim içimde geçen şeyler sonuçta. Gaza gelip bir gün "ciddi bir
sanatçı olarak ciddi ve derin ve özel bir sanat eseri yapmak istiyorum" deyip bunu
yapıverdim, normalde karakter çizimi falan yapıyorum. Aslında bakılırsa, o kadar
ciddi değil, o kadar derin değil, o kadar da özel değil. Benim gibi çok fazla melez
olan, trans olan, otistik olan, akıl hastası olan, gay olan insan var. Bunları olup
ressam olan da var. Peki o zaman bunu çizmenin anlamı ne? Belki de bu kombiyi
ilk kez tanıyan, ilk kez gören insanlar için. Belki benim gibi olan ve benim gibi
başka kimseyi göremeyenler için, görsünler diye, yalnız olmadıklarını hissetsinler
diye. Belki de "ciddi bir sanatçı" olarak egomu tatmin etmek için. Kendimi
bilmediğim gibi bunu da pek bilmiyorum. Neyse, bu parçayı, kendini iğrenç,
dünyayı vahşi olarak görenlere adıyorum.

Aﬁyet Olsun

CAN MENGİLİBÖRÜ

Ece Akay
Yerleştirme, 2017
Kese Kağıdı, Serigraﬁ
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Ege topraklarında gencecik bir gürgendim ben.
Beşparmak Dağları’nın ardında, küçük bir düzlükte yaşardım. Sabahtan akşama
kuşlar uçardı tepemde, biçimden biçime giren, renk renk bulutlar uçardı.
Tabii, her biri birbirinden yeşil, birbirinden iyi, birbirinden güzel komşularım vardı.
Sözgelimi, birkaç ağaç boyu ötemde, benden on üç yaş büyük olan, kambur bir
köknar yaşardı. Onun bir kuş uçumu uzağında da, orta yaşlı bir gürgen vardı.
Daha ötede, çıtırdayıp duran kozalaklarıyla birlikte kıpkızıl çamlar vardı sonra, bulanık
ardıçlar, ladinler ve kestaneler vardı.
Düzlüğün sonunda da, hepimizden büyük olan, ak sakallı bir meşe yaşardı. Ben
kendimi bildim bileli, gövdesini saran çalı hışırtılarının arasında, bir bilge heykeli
gibi, olanca haşmetiyle öylece duruyordu bu meşe.
Hasan Ali Toptaş, ‘Ben Bir Gürgen Dalıyım’, sayfa 7.

CAN MENGİLİBÖRÜ

Bu çalışma, sanat nesnesinin dünya üzerinde değişmez ve dönüşmez bir yer işgal
etme zorunluluğunu ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Gürgen’in sesini duyuran
Toptaş’a teşekkür ederim.

Hikaye

GALİP KÜRKCÜ

Eda Gizem Uğur
Yerleştirme, 2016
Tül Kumaş, Ahşap, Ses Kaydı

55

İnsanın kendine acı veren bir yaşamı anlatması zordur, evet bunu iyi biliyorum ama o
anları kişinin kendisi anlattığı sürece gerçek varlığının devam edeceğine inanıyorum.
İşimin ilk aşaması dinlemek üzerine diyebilirim. Geçmişte kalmış her hikaye bugün
bir başkası tarafından birebir olmasa da yaşanmaya devam ediyor. Özellikle de kadın
ve şiddet hikayeleri!
Karşımda geçmişini tüm gerçekliğiyle anlatan bir kadın. Yaşadıklarını tekrar eden bir
kadın, üstelik bu tekrarların farkında değil. Ellerini sıkarak söylediği her cümle bir
darbe gibi... Bu kadın içinde bulunduğu koşullar ile çocuklarının isteklerini, dışarıya
yaptığı el işleriyle yerine getirmeye çalıştığını anlatıyor -kendi ve çocukları için tek
gelir kaynağı bu- bir de sadece eline iş aldığında rahatladığını söylüyor.

GALİP KÜRKCÜ

GALİP KÜRKCÜ

CAN MENGİLİBÖRÜ

CAN MENGİLİBÖRÜ

Neden perde? Kadının naiﬂiği, kendini saklaması, dışarıyla olan sınırı, insanların ona
müdahalelerine tutumu tıpkı bir perde gibi. İp ve perdenin birlikte kullanılması,
iğnenin tülü yıpratması sesini duyduğumuz o kadının imgesi.

Ser Ver Sır Verme

CAN MENGİLİBÖRÜ

Emek Can Ecevit, Galip Kürkcü
Stensil, 2017
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Sanat inisiyatiﬂerini, sanatçı bireyden sonra sanat dünyasının dönüşümünde söz
sahibi olan bir gücü taşıyan en küçük ikinci örgütsel eyleyici olarak görebiliriz.
Bahsettiğimiz bu güç mübadelesi ise karşılıklı ilişkiye dayanan bir zemine
oturmaktadır. Sanat inisiyatiﬂerinin sanat alanını içeriden değiştirme kapasiteleri
vardır; yani eleştirilerini sanat alanında hali hazırda kabul görmüş kural, düzenleme
ve uygulamalara karşı yükseltirler. Dolayısıyla inisiyatiﬂer sanat alanı içindeki diğer
organizasyonların kendi sanatsal uygulamalarını, sanatsal üretim ve yayılımı
sorgulamalarını tetiklerler. Farklı sanatsal disiplinlerin biraradalığı ise aynı zamanda
sanatçı inisiyatiﬂerinin sadece artistik alanı değil toplumsal muhalefetin öne çıkardığı
kavramların ve sorunların da tartışılmasını sağlar.
Bu stencil/şablon çalışması, sırtını ‘Dilemediklerimiz Ağacı’na (Hülya Demirdirek:
Yerleştirme) vererek, omuzunu kırmızı bir ‘Umut’ balonuna (Orhun Bora Çetin:
Yerleştirme) yaslayarak, yüzünü Ankara’nın kent hafızasına ve tarihi kentin kendisine
çevirerek, dilini ve anlatısını Anafartalar Çarşısı esnafından devşirerek ve ancak
çarşıdaki seramik panoları var eden sanatçıların ortak üretim hafızası sayesinde
ayakta durabilmektedir.

Ser Ver Sır Verme çalışması Anafartalar Çarşısı’ndaki seramik panoları yapan seramik
sanatçılarımız Füreya Koral, Attila Galatalı, Seniye Fenmen ve Cevdet Altuğ’un
web/internet/dijital ortamda bulunan imajlarının kullanılması, çarşı esnafından Ali
Arslan’ın Zerrin Yaya (2015) ile olan görüşmesinde sanatçıların nasıl çalıştıklarına dair
anlatısından alıntılanan metnin şablon hale dönüştürülmesi ve bunların Anafartalar
Çarşısı’nın Ankara Kalesi’ne bakan duvarının bir parçası olan metal plakalara
uygulanması ile gerçekleşmiştir. Çalışma Hemzemin Atölye’de Emek Can Ecevit ve
Galip Kürkcü’nün arkadaşları Umut Kambak, Sultan Bozbıyık, Canan Rigaut, Tayfur
Gürel, Ender İplikci, Aliye Dorkip ve Kerem Reyhan tarafından çarşının içindeki
seramik eserlerle birlikte korunabilmesi amacıyla ve günümüz iktidarının kent
dokusunu rant estetiğine çevirmesine karşı gelişen bir duyarlılıkla, müşterek bir
çalışma disipliniyle tamamlanmıştır. Görünür kılamadığımız ve koruyamadığımız
kent dokusunun birer parçası olan tüm eserlerin ve sanatçıların affına sığınarak…
Ref:
Yaya Zerrin, 2015, KENTİN ORTASINDA SAKLI BİR MÜZE, Enamour Magazine,
https://infoenamour.wordpress.com/2015/09/07/kentin-ortasinda-sakli-bir-muze/

GALİP KÜRKCÜ

Egemen örgütsel ve kurumsal güç merkezleri sanat olaylarını ve faaliyetlerini
yönlendirip, kontrol ve katalize ederken, inisiyatiﬂerin birçoğu, sanat ortamının temel
sorunsalının sadece bir iş üretmek değil, onun sergilenmesi gerektiği ﬁkri ile öne
çıkmaktalar. Bu nedenle, inisiyatiﬂer, sanat alanı içinde özellikle de güncel sanata
ayrıntılarıyla angaje olmuş sanatçılar için farklı sergileme mekanları sağlamayı
amaçlar. Son yıllarda, özellikle çoklu-medya veya işitsel, yerleştirme ve performatif
sanatlar ile uğraşan sanatçılar inisiyatif şemsiyeleri altında görece daha görünür
olabilmektedirler.

Astrogil

CAN MENGİLİBÖRÜ

Erhan Muratoğlu
İllüstrasyon, 2017
Dijital Baskı
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Göbek bağını koparıp fezanın derinliklerine savrulan astro bedenlerin muhabbetleri
hem zamandan, hem de mekandan ne kadar azade olursa o kadar melankolikleşir.
Oryantasyon hissi olmayan astronotun cep telefonunda memleketlisi dayısının
numarası olsa ne olur, olmasa ne olur?
Hürmetle elini öpmeye çalıştığın yetmişlik dede senin uzay seferinden dönmeni,
dünya gözüyle seni bir kez olsun görmeyi sabırla bekleyen torunun değil mi, sahi?
Memleketin varolmadan önce yaşamışsan senin mülteciliğin hükümsüz değil midir
ki zaten?

CAN MENGİLİBÖRÜ

GALİP KÜRKCÜ

Peki, ya bu buz kaplı çöllerde radyasyon seviyesi ne zaman makul seviyeye inecek
sizce?

Kadim Yargı

CAN MENGİLİBÖRÜ

Erin İlkcan Aslan
İllüstrasyon, 2017
Vinyl Üzerine Karışık Teknik
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“İnanışa göre insanlar ölünce, ruhları Duat’ta (Mısır mitolojisinde yer altı dünyası,
Araf) yargılanırdı. Bu yargılama, Hakikat’i temsil eden bir tüy yardımıyla yapılır.
Duat’taki bir mahkeme salonuna Anubis (mumyalama tanrısı) tarafından götürülür
ölünün kalbi, ki kalbin kişinin ahlaki durumunun kaydı olduğuna inanılırdı. Osiris
tarafından yapılan bu mahkemede, ölünün ruhu temiz ise; Ammit, ölüye
dokunamaz. Ruh, Osiris tarafından Aaru’ya götürülür; ama Maat’ın hakikat ve
adaleti temsil eden devekuşu tüyü, ölünün kalbinden daha haﬁf ise Ammit, ölünün
ruhu / kalbiyle beslenir ve ruh, Duat’ta (Araf’ta) kalmaya mahkum edilir; kişi, ikinci
kez ölürdü.“
Osiris’in sınavlarından başarıyla geçmek, bireysel düalitede kontrolü sağlayan (iyi
ve kötü yanının dengesini sağlayabilen) kişinin var olma sürecindeki davranışlarını
formüle edebiliyor olması demektir.

ORHUN BORA ÇETİN

Tüm tutumlarında içsel bir iyilik ve dünyevi bir kötülük olan herhangi bir birey
istenmeyen olarak Duat’ta sonsuza kadar kendi kontrastıyla yüzleşecektir.

Anlaştık!

CAN MENGİLİBÖRÜ

Erin İlkcan Aslan
İllüstrasyon, 2017
Vinyl Üzerine Karışık Teknik
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“Bazı maymunlar vardır, bunlar doyumsuzluklarının farkında bile değildir.
Bazı maymunlar vardır, modern dünyada ilkellikleriyle var olduklarının farkında
değildirler.
Bazı maymunlar vardır, bütün işlerini ağızlarından saçtıkları köpüklerle ve yüksek
oktavlı çığlıklarıyla çözmek / çözdürmek için evrilmişlerdir.

CAN MENGİLİBÖRÜ

GALİP KÜRKCÜ

Bazı maymunlar güzeldir fakat bahsi geçenler o güzellerden değiller.”

Christo’ya Saygı

GALİP KÜRKCÜ

Esra Ertuğrul Tomsuk
Fotoğraf, 2017
Dijital Baskı
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“İnsan ırkı için karamsarım, çünkü kendi çıkarını çok iyi kollamakta. Doğayı emrimiz
altına almak istiyoruz. Eğer kendimizi bu gezegene uydurmaya çalışsak, onu kuşkucu
ve diktatörce bakış açısıyla değil değerbilir biçimde görebilseydik, varlığımızı
sürdürebilme şansımız daha yüksek olurdu.”
E. B. White

Makbûl müsün?

GALİP KÜRKCÜ

Fahri Aksırt
Fotoğraf, 2017
Dijital Baskı
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PersonaNonGrata üzerine düşünürken bu terimin zıttı beni "Makbûl şahıs kimdir?"
sorgulamasına götürdü. Medikallerin ve bazı eczanelerin önlerinde duran, ﬁziksel
anlamda son derece düzgün ama üzerindeki aksesuarlardan dolayı sağlıksız algısı
yaratılan mankenler, gerçeküstü halleriyle ne zamandır ilgimi çekmekteydi. Bu
mankenler de artık bizden biri gibiler hayatın içinde. Devletin ve toplumun gözünde
makbul olmanın ilk şartının sağlıklı olmak olduğunu düşünerek bütün
fotoğraﬂarımda bu mankenlere yer verdim.
Bununla birlikte her gün yolda yürürken bile karşılaştığımız insanlarla ilgili doğrudan
olmasa bile "makbûl şahıs" sorgulamasını yapıyoruz. Hatta karşılaştığımız insanlar da
bizimle ilgili bu sorgulamayı yapıyorlar.

CAN MENGİLİBÖRÜ
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Topluma, devlete, ideolojilere, sisteme hatta bize göre kimdir makbûl şahıs?
Fotoğraﬂarımda, soruyu kendimize de yönelterek, bu sorgulamayı yapmak istedim.

Anafartalar Canavarı

CAN MENGİLİBÖRÜ

Gökhan Tüfekçi
İllüstrasyon, 2017
Vinyl Üzerine Sprey Boya
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"Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer
ve hâlâ şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak
kabahat senin,
-demeğe de dilim varmıyor amakabahatın çoğu senin, canım kardeşim!"

ORHUN BORA ÇETİN

ORHUN BORA ÇETİN

Nazım Hikmet

Öteki (kim)..!

CAN MENGİLİBÖRÜ

Gül Arıkan, Tanju Gündüzalp
Yerleştirme, 2017
Boru Çelik Askı Strüktür, Kumaş, Baskı ve Ayna
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Sırayla ötekileştiriyorlar, ötekileştiriyoruz. Yalnız bırakıyoruz dışlananı, yok edileni,
öldürüleni, yıkılanı. Gazeteciyi, Etibank Binası’nı, kadını, bisikletimizi, barış
talebini, Havagazı Fabrikası'nı, Roboski'de öldürülen çocukları, yaya halimizi,
sendikalı işçiyi, İller Bankası Binası’nı, Nuriye’yi, Semih’i ve sonunda her gün girip
çıktığımız, yıllardır alışverişimizi yaptığımız Anafartalar’ı…
Biz bunlar olurken, reyondan kumaşımızı seçiyoruz, seçerken kumaşın satıldığı
binanın yıkılabilme olasılığına sus-pus oluyoruz, görmeden geçiyoruz duvarlarına
ışıltı olan seramik panolarını, böylece içinde kalıyoruz yok etmenin. Reyondan
kumaş seçercesine kolay mı ötekileşmek / ötekileştirmek? Hangimiz “Öteki”?
Hangimiz “İstenmeyen”? Çok çok uzak bir ülkede, bir bilinmeyende mi yoksa yanı
başımızda, içimizde mi? Kim belirliyor “Öteki”ni? Ben mi sen mi hepimiz mi?
Bugünün istenmeyenine ben ses çıkarmazken, yarının istenmeyeni “Non Grata”sı
olmaya koşar adım gidiyorum. Peki ya sen? İçinde misin çemberin dışında mı?
Yoksa tam karşısında mı? Ulus’tan çıkıp Anafartalar’a ve kendimize dönen bir
çemberde, yapı, kimlik ve kişiler bağlamında yarattığımız “Persona”lar. İnsan, yapı,
kimlik bağlamında yarattığımız personalar ve 'persona ben'.

GALİP KÜRKCÜ
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Anafartalar Çarşısı’nın koridorlarında gezerken duyuyor musunuz, yalnızlığının ve
yitişinin çığlığını. Sizi çağırıyor.

Mesajınız Var!

HAZAL KAYA

Hazal Kaya
Performans, 2017
Toplar
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HAZAL KAYA
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Anafartalar Çarşısı’nı sordum anneme, babama. Herkesin ilk anısı merdivenler oldu.
Ankara’nın ilk yürüyen merdivenli alışveriş merkezi. Merdivenlerde oyunlar oynayan
o zamanın çocukları şimdinin anne babaları. Oyunun her yerde olması ﬁkri içimde
açıldı. Sonra bu ﬁkre Anafartalar Çarşısı'nda yıllardır çalışan emekçi esnafın dilek ve
niyetleri eklendi. Sonuçta yuvarlanan renkli topların üzerine yazılmış mesajlar ve
oyun ile gerçekleşen performansın ana hatları netleşti. Bunun üzerine Anafartalar
Çarşısı'ndaki çalışan ve esnaftan niyetleri topladım topların üzerine her bir dükkana
tek tek uğrayarak. Etkileştim onlarla neyi duyurmak istiyorlarsa, sonra o mesajları
insanlara oyunla ulaştırmak istedim. Merdivenlerden attım renkli topları insanların
yürüdüğü yollara, kimisi aldı topu okudu üstündekini, kimisi attı savurdu ayağına
gelen topu. Böylece bir mesaj dolaştı çarşı içinde, Anafartalar Çarşısı'ndaki esnafın
mesajı.

Dilemediklerimiz Ağacı

CAN MENGİLİBÖRÜ

Hülya Demirdirek
Yerleştirme, 2017
Metal ve Buluntu Ağaç
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“Keşke şu olsa bu olsa” değil de “Keşke bu olmasa, şu olmasa” demekteydim epeydir.
Dilediklerim çekti, sıcak suya giren yün misali. Olan olmuştu, artık onların
olmamasını dilemekteydim. 2017 yazında Washington DC’de Smithsonian Hirshhorn
Heykel Bahçesi’nde Yoko Ono’nun (Wish Tree) Dilek Ağacı’na bir arkadaşımın haksız
yere, neyle suçlandığı bile belli olmadan girdiği hapisten çıkması dileğimi yazdım.
Asıl böyle şeyler olmasındı dileğim. Persona Non Grata için aklımda kadın bedeni ile
ilgili konular vardı. Sergi Anafartalar Çarşısı’nda olunca ve çarşının gerçekliğini
yakından görünce, bir anda “Ben ağaç yapayım ama dilemediklerimizin ağacı olsun”
dedim.

CAN MENGİLİBÖRÜ

2013 yazında komşum Güzin Ablaların bizim bahçeye uzanan ağacı budanıyordu
“Ben de bir dal alabilir miyim” dedim. Aldığım o dal üçüncü kat balkonumuzda
bekledi durdu. Sonra benim projem oldu. Özlem ve Can Mengilibörü de kendi
topladıkları dalları önüme serdi. İkisinin dallarından da seçtim. Can ağacın ucunu
inceltti. 80’lerde Bahçeli 7. Cadde’de, şimdi ise onun paraleli sokaktaki Moda
Düğme’den çuval kumaşı aldım. Kapanmakta olan bir dükkanın atıkları arasından
bulduğum ahşap platformu o çuvalla kapladım. Zaten aylar önce Özgür Ceren Can’ın,
“Bakın, burada ne var” demesinden sonra Ulus İşhanı’ndaki eski Gençlik
Kırtasiye’den aldığım Lise Defteri vardı elimde. Sayfalarının rengi tam istediğim
gibiydi. Küçük küçük kestim üstüne yazılacak kağıtları yaptım. Dilemediklerimizi
toplamak için elimdekiler ve geçmişten kalanlar yan yana geldi...

Giden Kargo

KEMAL YILDIZ

Kemal Yıldız
Yerleştirme, 2017
Ahşap Paletler, Buluntu Koliler, Sandalye
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Anafartalar Çarşısı için yıllardır sürdürülen işlevsizleştirme, yıldırma stratejileri çarşıda
kalan esnaﬂa gitmeyi tercih edenler arasındaki gerilimde kendisini göstermekte.
Büyükşehir Belediyesi çarşıda gidenin yeri doldurulamaz ﬁkrinde ısrarcı. Kalan esnaf
ise kaygı ile baş edebilme yeteneği kazanmış.

CAN MENGİLİBÖRÜ

KEMAL YILDIZ

KEMAL YILDIZ

GALİP KÜRKCÜ

Giden Kargo, söz konusu kalan esnafın sattığı ürünlere ilişkin; içi boş koliler
Anafartalar Çarşısı’nın atmosferini içermekte: Canlılık, yaşam, devam, inat gibi
sözcüklere karşılık gelmekte.

El Sallar Kasandra Bana

GALİP KÜRKCÜ

Kıvanç Kürkcü
Yerleştirme, 2017
Ses Kaydı ve Çeşitli Materyaller
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Kasabadan bozma bir şehir ve bu şehirde var olan toy bir gencin erginlenme törenini
andıran hüzünlü günleri… Çakvın, hissettiği tutkuların izinde, her seferinde daha da
zorlanarak, adım adım derisi yüzülerek parlak güneşe doğru dörtnala koşuyor.
Kasandra yeri geliyor engin denizlerin içinden fışkırıyor, yeri geliyor gökyüzünde tüm
görkemiyle kanat çırpıyor. O bir insandan çok mistik bir çağrıya benziyor. Sureti
siliniyor ve beraberinde bütün renkleri götürüyor.
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Çakvın’dan geriye kalan tek şey, onun sesi…

Anafartalar Çarşısı İçin Bayrak

CAN MENGİLİBÖRÜ

Kurs
İllüstrasyon, 2017
Kumaş Üzerine Akrilik Boya
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“Anafartalar Çarşısı için Bayrak” alışveriş merkezine sanatsal bir müdahaledir. Bu iş
ünlü Türk şairi Nazım Hikmet'in "Büyük İnsanlık" adlı şiirinden ve kolektif halk
oyunlarının illüstrasyonlarından oluşmakta. Türkiye’de komünist olduğu için hüküm
giyen Nazım Hikmet, sürgün hayatı yaşadı. 2009 yılında, ölümünden 46 yıl sonra
vatandaşlığı iade edildi. Bu iş genel kabul gören iki unsurdan oluştuğu halde,
bunların kamusal alanda birbirine bitişik yerleştirilmesi, izleyicinin farklı okumalarına
neden olmaktadır. Nazım'ın şiiri kitaptan çıkarılıp kamusal alana koyulunca, sözleri
egemen anlatılarla (ulusal, burjuva, kapitalist) karşı karşıya kalan bir mesaj halini alır
ve halk oyunu yalnızca dans olmaktan çok herkesin eşit olması ve birbirine güven
duyması gereken bir topluluk hareketi olarak karşımıza çıkar. Çizimle birleşimiyle
birlikte şiire yeni bir form kazandırılarak, izleyiciler mekanda pek alışık olmadıkları bir
biçimde durup, okumaya davet edilmektedir. KURS sanat pratiğinde şiir ve
illüstrasyon bir aradalığını yaygın olarak kullanmakta, bu iki sanat formunun birbirini
etkileşimli olarak tamamladığına inanmaktadır. İllüstrasyon izleyicinin görsel dikkatini
çekerek, dörtlükleri okuması için merak uyandırırken, dörtlükler eserin içeriğini ve
mesajını tanımlamakta güçlük çeken izleyiciye daha net bir ifade sunmaktadırlar.
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Konvoy

CAN MENGİLİBÖRÜ

Kübra Gürleşen
Video Yerleştirme, 2017
Dükkan Vitrinine Video Projeksiyon
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“Konvoy”, 1986 yılında bir sünnet konvoyu süresince kaydedilmiş olan Ankara
görüntüleri üzerine inşa ediliyor. Youtube üzerinden buluntu olarak elde edilen
video kayıtlar, Dışkapı, Bentderesi, Hacı Bayram, Ulus Meydanı, Opera, Atatürk
Bulvarı gibi Ankara’nın önemli bölgelerini işaretliyor. Ayrıca Ulus Meydanı'yla
bütünleşen Zafer Anıtı ve ardındaki Anafartalar Çarşısı da dönemin atmosferi
içinde kaydediliyor. Böylece, kayıtlar boyunca süren oyun havaları eşliğinde
80’ler Ankara'sına dair bir anlatı şekilleniyor.

CAN MENGİLİBÖRÜ

Bu doğrultuda sergi mekânı olarak, Anafartalar Çarşısı’nın yıkılma kararının
gündeme gelmesiyle birlikte başka yere taşınan esnafın ardında kalan ve
reklam brandalarının arkasına gizlenen çok sayıda boşaltılmış dükkândan biri
kullanılıyor. Video, vitrinin iç kısmından sarkıtılan tülbentlere arkadan
yansıtılıyor. Çalışma, Ankara’yı mesken tutanların kolektif belleğinde var olan
kenti ve onun ayrılmaz parçası olan Anafartalar Çarşısı’nı tekrar düşünmeye
davet ediyor.

CAN MENGİLİBÖRÜ

Söz konusu hareketli imajlar; çeşitli video paylaşım siteleri ve TRT Arşiv
üzerinden elde edilen kayıtlar (1983 yılında kaydedilmiş Gençlik Parkı
görüntüleri ve Ankara panoraması, TRT’nin hazırlamış olduğu “Ankara”
belgeselinin açılış görüntüleri, 1933 yılında cumhuriyetin onuncu kuruluş yılı
nedeniyle Atatürk'ün isteği üzerine yönetmen Sergey Yutkeviç tarafından
yönetilen “Türkiye’nin Kalbi Ankara” belgeselinden çekilmiş bir sahne) kendi
kaydettiğim video imajlarla birlikte okunuyor. Bunlar video çalışmasının ilk
dakikalarında “Fidayda” türküsü eşliğinde moloz yığınının boşaltıldığı ve
Gençlik Parkı panoramasının aktığı sırada eş zamanlı beliren; “İller Bankası Ek
Binası” ve “Vakıﬂar Bölge Müdürlüğü” olarak kullanılan yapıların yıkımı
sırasında kaydedilmiş videolar.

Bir Türkü Söylesem Orda Çıkar mı?

GALİP KÜRKCÜ

Oktay İnce
Video, 2004
00:23:00
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ÖZGÜR CEREN CAN

VİDEODAN KARE

Öyle sanıldığı gibi herkes 29 Ekim'in Cumhuriyet'in kuruluş günü olduğunu
bilmiyordu. Çelenkler konup, marşlar söylenip, saygı duruşlarında kusur
edilmedikten sonra, meydan asıl hayatına geri dönüyordu. Evsizler, işsizler ve
onların fahişeleri, Atatürk’ün gölgesi ne tarafa düşerse, sıcaktan oraya sığınıyor,
dilencilerin yer kavgası heykelin dibinde bali çeken çocuğu hiç ilgilendirmiyordu.
Ama, saksafonun zırt dediği yerde ha bire güvercinler ölüyordu...

Umut

GALİP KÜRKCÜ

Orhun Bora Çetin
Yerleştirme, 2017
Balon, İp ve Çeşitli Materyaller
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GALİP KÜRKCÜ
CAN MENGİLİBÖRÜ

CAN MENGİLİBÖRÜ

Umudu “ummaktan doğan güven duygusu” olarak açıklıyor sözlük.
Demir parmaklıklarla çevirili bile olsak, yok edilen tarihin tam orta yerinde de
dursak; iyiye güzele olan inancımız bizi var edecek.

PersonaNonGrata Stensil

CAN MENGİLİBÖRÜ

Orhun Bora Çetin, Emek Can Ecevit, Galip Kürkcü,
Canan E. Rigaut, Fahri Aksırt, Cesur Kurtoğlu
Stensil, 2017

FAHRİ AKSIRT

GALİP KÜRKCÜ
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Melûn Fayans

CAN MENGİLİBÖRÜ

Özgür Ceren Can
Yerleştirme, 2017
Çini ve Buluntu Moloz
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GALİP KÜRKCÜ

“Melûn Fayans” adlı seramik yerleştirme ben “yıkım estetiği” hakkında düşünüp
dururken ortaya çıktı. Fahri Aksırt’ın kentsel dönüşüm bölgelerinde, boşaltılmış
mahallelerde, yıkılmış evler ve boş sokaklar arasında çektiği fotoğraﬂarın bendeki
kalıntısı olduğunu düşünüyorum. Oraya buraya atılmış mobilyalar, kırık
oyuncaklar, camsız pencereler gibi kalıntılar da dokunaklı. Fakat bu, yıkıntı
duvarları arasında parıldayan fayanslarla karşılaşmaların, yüreğimi doldurduğu
hüzünle kıyaslanamaz… Anlamlı konum / a meaningful location, hor kullanılmış
yer / misused place, yerinden etme / displacement ve yer duygusu / sense of
place kavramlarıyla oluşturduğum setle “yıkım estetiği / an aesthetics of
demolition”nı anlamaya çalışıyorum. Yıkımdan değilse de yarattığı hüzünden
estetik bir deneyim devşirdiğimizi seziyorum çünkü. Bir tür lanet gibi bizi esir
eden tutkulu bir yıkım tasavvuru var; ölüme, kıyamete, yok oluşa yazgılı
varlığımıza bir “karşıumut”. Her yıkımın bir yeniden doğuşa gebe olduğuna dair
takıntılı bir düşünme biçimi. Yerleştirmedeki buluntu tuğla duvar yıkıntısı yıkıma,
çini fayans ise bu lanetli akla atıfta bulunuyor: Tasarlamak, inşa etmek, stilize
etmek, boyamak, sırlamak, vb. tüm insansı lanet cüretler... Fayans geleneksel çini
motiﬂerini taklide çalışan piktogramlar ile dekorlandı. Zamanın tahrip gücünü
algılamak için Orta Çağ’ın masalsı imgelerine değil de bir önceki iş gününün
yakın sembollerine bakmanın yeterli olabileceği iddiası taşıyor.

Açık / Kapalı

ÖZLEM MENGİLİBÖRÜ

Özlem Mengilibörü, Can Mengilibörü
Yerleştirme, 2017
Dijital Baskı

93

Anafartalar Çarşısı’nın yıkılması gündemde. Çarşıdaki 232 dükkandan 58'i kapanmış,
kapalı dükkanların sayısı her geçen gün artıyor. Ne Anafartalar Çarşısı ne de esnafı
orada istenmiyor.
Çarşının kendisi artık "Non Grata".
Çarşıyı ve esnafı ve dükkanların açıkken kapanma hallerini düşünürken, dükkan
kapılarına asılan açık/kapalı levhalarını hatırladık. Eskiden daha mı yaygındı, bize mi
öyle geliyor, bilmiyoruz. Zaten artık her yerde avm var ve avmlerin de kendi açılış
kapanış saatleri var. İçerideki dükkanların kapılarına levha asmalarına gerek kalmadı.
Açık / kapalı levhaları da artık "Non Grata".
Fikir buradan çıktı. Anafartalar Çarşısı’nda halen açık ve artık kapalı olan dükkanları
temsilen açık / kapalı levhaları hazırladık. Niyetimiz, sergi sonunda levhaları çarşı
esnafının kullanımına sunmaktı.
Levhaları hazırlarken bazılarına minik yazılar yerleştirdik. "Dükkanı kapattım
dönmeyeceğim", "Şubat 2017'de kapattık" veya "Açık, şimdilik!", "Açık, son bir ay!",
"Açık ama işler kesat", "Daha siftah yapmadık".
CAN MENGİLİBÖRÜ

Yerleşimi yaparken kapalı olanlar ortada toplansın istedik. Ama çarşı bize sürpriz
yaptı. Yerleşim daha ilk günden değişmeye başladı. Birden etkileşimli bir işe
dönüşmüştü Açık / Kapalı, hem çarşı esnafının hem de sergiyi gezenlerin levhalarla
oynadıklarını fark ettik. Değişimleri fotoğraﬂayıp yanına astık.

GALİP KÜRKCÜ

Ve sergi bittiğinde levhalar çarşıya dağılmaya başladı.

Başkalaşım

CAN MENGİLİBÖRÜ

Ramazan Can
İllüstrasyon, 2017
Vinyl Üzerine Karışık Teknik

İlk insan kendinden daha güçlü bir varlık olan boğa, geyik, kurt vb. gibi hayvanların
bedenleriyle özdeşleşerek onun gücünü ele geçirdiğini düşünerek, görüntüsünü
mağaranın duvarına resmetmiştir. Doğal görünüme bunca önem vermesi ve dikkat
etmesi, şekillere mümkün olduğu kadar fazla canlılık kazandırmak istemesinden ve
onlara bir YARATIĞIN gerçek niteliklerini vermek amacını gütmesinden ötürüdür.
Dolayısıyla, bu ilk tasvirlerdeki göz alıcı natüralizm, insanoğlunu bütün öteki
canlılardan ayırt eden dünya ile özdeşleşme isteğiyle açıklanabilir.
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(ara)oluşum: buharlaşma | taşlaşma

GALİP KÜRKCÜ

Sezin Sarıca
Yerleştirme, 2017
Pleksi Levhalar
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(ara)oluşum, “istenmeyen” olmayı bir durum, bir kişi ya da bir yaşantı üzerinden
değil, anonim bir şekilde anlatmayı amaçlar. Parantez içindeki “ara” durumun
ikililiğini ve yerleştirmenin mekansal özelliğini vurgular. “Öteki” olmak bireysel
bir süreç olarak tanımlanır, “o” kim olursa olsun, başkalaşmak bir (ara)oluşumdur.
İstenmeyen olmak, foto-kolajın elemanları üzerinden tanımlanır. “Dağ”, “bulut”
ve “insan”, transparan yüzeylerde devamlı değişim-değişim-oluşum-yokoluş
içinde ayrı ayrı, üst üste ya da parçalı olarak gözlemlenir ve bu transparan ﬁgürzemin ilişkisinde aslında sabit ve tekil olmayan birçok (ara)oluşum tanımlar.
Yerleştirme, çalışılan peyzaj fotoğrafı ve insan ﬁgürüne referansla, buharlaşma ve
taşlaşma olarak iki tane (ara)oluşum tanımlar; buharlaşma ﬁgür&bulut, taşlaşma
insan&zemin formları üzerinden üç boyutlu kolaja yansıtılmıştır.
Yerleştirmenin mekansal bağlamı, kadın ve erkek tuvaletlerinin tam ortasında
olması, başkalaştırılan “etiketlere” bir eleştiri sayılabilir. Transparan levhaların
izdüşümünde, bilinen “kadın” ve “erkek” tuvaleti levhaları yerde dağılmıştır.
Sorulmak istenen (ama belki de sorulamamış olan) soru, bıyık, pantolon ya da
dudak, ruj ve eteğin neyi neden temsil ettikleridir. Yapılan bu üç boyutlu kolaj,
sabit ve tekil levhaların temsil edemedikleri çoğulluklardan referansla her
hareket ve gözlem noktasıyla farklı “levhalar” algılatır.

GALİP KÜRKCÜ

CAN MENGİLİBÖRÜ

Yerleştirmenin insanla ilişkisi yerleştirmenin anlamını pekiştirdi bir bakıma,
çünkü sergi gezerlerin, esnafın, tuvaleti gelenlerin, saçını düzeltenlerin ya da “Bu
ne la?” deyip de gelenlerin hepsi bir dokunup farklı açılardan baktılar. İnsanların
dokunarak anlama ve yer değiştirerek bakmaları işi “hareketlendirdi” ve yere
atılan levhalar da istenildiği gibi dağılıp kaldı, belki de istenildiği gibi kayboldu.

Süblimelma

GALİP KÜRKCÜ

Umut Kambak
Yerleştirme, 2017
İnşaat Teli ve Video Kaydı
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Dünya bize göre değil, biz dünyanın bakış açılarına yerleştiğimiz ölçüde özneleşiyoruz.
Ulus Baker

CAN MENGİLİBÖRÜ

CAN MENGİLİBÖRÜ

Son yıllarda mega bir laboratuvarın içinde hapsolmuş durumdayız. İşe gidip
geldiğimiz yollar, yürüdüğümüz sokaklar farkında olmadan değişirken bizler
varlığımızın özünü hissettiğimiz ‘oturma’ eylemini gerçekleştiremez duruma getirdi.
Hislerimizi ve hayatlarımızı paylaştığımız mekanların yok oluşunun telaşı içinde
sıkışıp kaldık. Şehir içindeki yapı ve malzemenin perspektiﬁmizi nasıl etkilediği
ortada. Yüksek ve yüce binalar, parlak pürüzsüz yapılar ve alabildiğine gizlenmiş arda
kalanlar. Çarşıda inişin ve çıkışın sağlandığı alanın dibinde atılmış birer çöp gibi
tekrardan inşa edilen yapıların, imajlar ile birleşmesi aslında bizlere ardını
görebileceğimiz sonsuz bir bakış açısı sunmaktadır.

Arkamızda Hep Sen Vardın

FOTOĞRAF: GALİP KÜRKCÜ

Umut Şumnu, Onur Kutluoğlu
İllüstrasyon, 2017
Dijital Baskı
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GALİP KÜRKCÜ

CAN MENGİLİBÖRÜ

Anafartalar Çarşısı gibi bir mekanın gözden düşmesinin ya da yıkılma tehdidi altında
olmasının en önemli göstergelerinden biri boş(altılmış) dükkanların içini görmemizi
engelleyen kağıt yüzey kaplamalarıdır. Dükkanların cam cephelerinde karşımıza çıkan
bu uygulamalarda çoğunlukla hazır kağıtların üzerindeki desenler ya da Çarşı'nın
logosu yer alır. Arkamızda Hep Sen Vardın adlı dijital illustrasyon-yerleştirme
çalışması var olan bu sürecin içine kendini göstermeden yerleşmeyi amaçlar.
Kağıtların üstünde karşımıza çıkan desenler bu kez Ulus İşhanı ve Anafartalar
Çarşısı'nın arka planda gözüktüğü Türk ﬁlmlerinden sahnelerdir. “Sürü”, “Köyden
İndim Şehre” ve “Düttürü Dünya” ﬁlmlerinden alınan bu sahneler koruma ile yıkım
arasındaki bir eşikte kendini var etmeye çalışan temsillere dönüşür.

English Summary

Life was unfolding with all the bureaucratic and political intensities but still ﬂowing in its slow
routine. Behind the closed doors, places and people who cling to their own lives were simmering
like a kettle. "Ofﬁcials" and "civilians" - essentials of the social projects designed by the power elite
- were packed like sardines in the carriages of public transport. Yet they each were heading to
different destinations. The system maintainers, conformist, legitimate and reasonable, pay their
debts with a pale complexion, while the “others” disrupt, with their uncanny freedom songs.
Then something happened, not just one day, but one day after another. Unconditional sovereignty
exploded like a volcano. Lakes of molten lava ﬁlled life like tar and just solidiﬁed. A boundary of tar
seeped between their steps and their territory, the "others" left hanging in mid-air, alienated!
Exiled to being dragged, their hope, freedom and love refuged to Shangri-La1… Bureaucratic
weightiness shifted gear to the litheness of Darkness as Tar. The list of persona non grata was
bloating and bloating.
This is the adage of the story: PersonaNonGrata / AsiKeçi (The Rebellious Goat) Ankara Art Initiative

Anafartalar Shopping Center
Opened in 1964, “Anafartalar Çarşısı” is one of Ankara's ﬁrst shopping centers. Besides having a place
in the memory of Ankara's residents, the building accommodates many artworks by prominent artists.
Ceramic panels by Füreya Koral, Attila Galatalı, Cevdet Altuğ and Seniye Fenmen as well as murals by
Adnan Turani, Arif Kaptan and Nuri İyem make the building an art museum which has somehow
remained hidden to this day.
Unfortunately, local authorities have given their verdict that the building is to be demolished, despite
considerable efforts by shop owners to raise their voices in protest. If the building is torn down, the
ceramic panels could be saved by dismantling and moving them; the main objective, however, would
be to save the building, prevent its destruction and preserve the panels in situ where they have their
original contextual meaning.
Therefore, and given that the shop owners themselves are soon to become "non grata", we have
chosen Anafartalar Çarşısı as the venue for our PersonaNonGrata interdisciplinary art and design event.

Opening - 15.10.2017
Ankara Sokak Sanatları Atölyesi (ASSA)

Guided Venue Tour

Tangomim Dance Performance

Aslı Alpar

Ankara Kulübü Derneği
Seymen Folk Dance Show

Özgür Ceren Can

Flamenko Ankara Derneği
Concert and Dance

Kurs

G(l)azed Ceramics Tour
Who’s in Town?

Participants
Açık Atölye Ankara
CLUB 5326

24

Esra Ertuğrul Tomsuk
Homage to Christo

64

Ankara Sokak Sanatları Atölyesi (ASSA)
Live Sculpture Performance

26

Fahri Aksırt
Are You Preferable?

66

Artıkişler Kolektiﬁ
Demolisher

28

Gökhan Tüfekçi
Monster of Anafartalar

68

Aslı Alpar
Fructus Non Grata

30

Gül Arıkan, Tanju Gündüzalp
(Who’s) Other..!

70

Besen İdil Börtücene
Waltz in Desert

32

Hazal Kaya
You Have a Message!
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Besen İdil Börtücene, Can Mengilibörü, Orhun Bora Çetin,
Serhan Arcag, Tolga Görgün, Labyrinths

34

Hülya Demirdirek
Wish (it weren't so) Tree

74

Burcu Öztürk
Stab

36

Kemal Yıldız
Outgoing Shipment
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Can Mengilibörü, Hülya Demirdirek,
Özlem Mengilibörü, What if it's Demolished…

38

Kıvanç Kürkcü
Cassandra Waves to Me
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Canan E. Rigaut
Tell it to the Water

40

Kurs
Flag for Anafartalar Çarşısı

80

Cemal Akyüz
Ankara / Cosmos

42

Kübra Gürleşen
Convoy
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Cemal Akyüz
Knitting Men

44

Oktay İnce
Will it Broadcast, if I Sing a Song?

84

Coşan Karadeniz
Velvet Heart

46

Orhun Bora Çetin
Hope
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Deniz Atlı, Orhun Bora Çetin, Galip Kürkcü, Volkan Aykaç
Orhun Bora Çetin, Serhan Eles, Creature

48

Orhun Bora Çetin
PersonaNonGrata Stencil
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Deniz Cengiz
Autoportrait in Germany

50

Özgür Ceren Can
Accursed Tile

90

Ece Akay
Bon Apetit

52

Özlem Mengilibörü, Can Mengilibörü
Open / Closed

92

Eda Gizem Uğur
Story

54

Ramazan Can
Metamorphosis
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Emek Can Ecevit, Galip Kürkcü
Glaze It or Grave It

56

Sezin Sarıca
(trans)formation: vaporization | petriﬁcation

96

Erhan Muratoğlu
Astrokinship

58

Umut Kambak
Sublimapple

98

Erin İlkcan Aslan
Ancient Verdict

60

Umut Şumnu, Onur Kutluoğlu
You Were Always Behind Us

Erin İlkcan Aslan
Deal!

62
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asikeci.com
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