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SERGİ

Her dalganın altında bir hikaye saklı
Fırat Engin “Ruh dolu kayıklar, su ve düşler!” adını verdiği sergisinde Suriyeli mültecileri odak noktasına alıyor. Engin’in işleri 5-30 Nisan tarihleri arasında Meclisi-

Mebusan Caddesi üzerinde yer alan buluntu bir mekanda izleyiciyle buluşuyor. Mekanın kod adı #Mebusan25

Anımsayışın merceğinden süzülen anlara dair
Aras Seddigh’in Galeri Nev İstanbul’daki sergisi “Danaburnu ve Gece Bekçisi Uyanıklar”daki çalışmaları; işaret ettikleri yabancılaşma hissi, canlı-cansız, mekanik-

organik, somut-soyutun sınırlarında dolaşmaları, İran kültürü ile olan ilişkileri gibi birçok ortak başlıkta buluşuyor.
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Sanatsal üretimini dil, kimlik arayı-
şı, hafıza kaybı, anlamsızlık, gerçek ve 
kurgunun kesiştiği alanların deltasında 
şekillendiren Tahran doğumlu sanatçı 
Aras Seddigh, 2013 yılında Galeri Nev 
İstanbul’da açtığı ilk kişisel sergisinin 
ardından “Danaburnu ve Gece Bekçisi 
Uyanıklar” isimli yeni sergisiyle bir kez 
daha huzurlarımıza geliyor. 16 Nisan’a 
kadar süren ve hikaye içinde hikaye ba-
rındıran sergi, ismini sanatçının ilk ola-
rak Farsçada tanıştığı birkaç kelimeden 
alıyor. İran dilinde geceleri bitkilerin 
köklerindeki suyu emen ve ‘su hırsız-
cığı’ olarak anılan danaburnu böceği 
ile Tahran’ı çevreleyen küçük mahal-
lelerde akşam belirli bir saatten sonra 
sokaklarda yankılanan “Şeb gerd bida-
aaar eeeest” (gece bekçileri uyanıktır) 
cümlesi sergiye başlığını veriyor. Anım-
sayışın merceğinden süzülerek bugüne 
varan bu iki cümlenin kökeninde sa-
natçının çocukluk yıllarına tarihlenen 
yaşanmışlıkları yer alıyor. Tahran yılla-
rında bahçeli bir evde oturan, geceleri 
hem bu böcekle hem de gece bekçileri-
nin sesleriyle sıklıkla karşılaşan sanatçı, 
anlatısının başlangıç noktasına da bu 
iki anıyı yerleştiriyor. Resim, yerleştir-
me, video, heykel, sanatçı kitabı, belge 
gibi farklı ifade biçimleri üzerinden 
ilerleyen sergideki her işi bir aile ferdi 
gibi düşünen Seddigh, eserlerin birbir-
leriyle olan benzer noktalarına vurgu 
yapıyor: “Her iş diğerinden izler taşıyor 
ve bazen kitabın da hikayesine referans 
veriyor.” 

Serginin omurgasını değişken boyut-
lardaki beş resim oluşturuyor. Her tuva-
lin kendi içinde taşıdığı çoklu kompo-
zisyonlardan meydana gelen resimler, 
teknik anlamda olmasa da yer verdikle-
ri objeler ve hikayeler bağlamında bir 
melezlik taşıyor. Sanatçının önceki ser-
gisiyle de paralellikler gösteren bu ça-
lışmaları, işaret ettikleri yabancılaşma 
hissi, birbirlerinin içinden doğmaları, 
canlı-cansız, mekanik-organik, somut-
soyutun sınırlarında dolaşmaları, İran 
kültürü ile olan ilişkileri ve beleğin 
melezleşmesi gibi birçok ortak başlıkta 
buluşuyor. Serginin ortak paydada bu-
luştuğu unsurlardan bir diğeri ise Tür-
kiye sanatında çiniden şiire, mozaikten 
resme, her yere sıçramış olan maviye 
vermiş olduğu geniş yer. Resimlerdeki 
sıkışmışlığı rahatlatan, onlar arasında 
resimsel bir akışkanlık yaratan mavi, 
sanatçının bireysel tarihinde anılar ve 
geçmiş zamana ışık tutan bir unsur 
olarak konumlanıyor. Kendini en çok 
mavide huzurlu ve soru işaretlerinden 
kurtulmuş hisseden Aras Seddigh, ma-
vinin resimlerdeki karakterler arasın-
daki ortak belleğe işaret ettiğini dile 

getiriyor. 
“Benim İsimsiz Gülüm”, “Onun İsim-

siz Mumu” ve “Bizim İsimsiz Kelebeği-
miz” başlıklı  resimler sergide birbirinin 
parçası olan üç çalışma. İran gelenek-
sel şiirinin sembollerinden mum, gül 
ve kelebeği başlık olarak seçen eserler, 
mekanik aygıtlarla ‘gerçekliği’ dönü-
şüme uğramış, kimliksizleşmiş canlı-
lardan oluşan görüntüler içeriyor. Bir 
tarafı körük makinası, diğer tarafı ise 
genç bir kadın bacağı olarak betimle-
nen ve tuval üzerine akrilikle yapılan 
“Benim İsimsiz Gülüm”, üst kısmında 
soyuta yakın bir hal aldıktan sonra gül 
şekline dönüşen bir figürle tamamlanı-

yor. Tek bir tuvalde birbirlerine zıt üç 
farklı görüntüye yer verilerek yaratılan 
amorf birey aynı zamanda sanatçının 
kimliksizleşme sorunsalına vurgu yaptı-
ğı bir resim olarak geride kalıyor. Bu üç 
resimden ayrı bir duvara konumlanan 
200x360cm boyutlarındaki “Rüzgarız 
Sabah 1” isimli resimde ise mekanik bir 
cihazla eve ait objeleri aynı karede res-
meden Seddigh, 1875 tarihli erken dö-
nem bir hesap makinasına yer veriyor. 
Bir kez daha fırçasını somut ve soyut 
arasındaki sınırlarda dolaştıran sanatçı 
tarihin farklı zamanlarından çıkıp ge-
len objelerin kendine has fotoğrafını 
çekiyor. 

Sergide ortaya koyduğu disiplin-
lerarası yapının arka planında Aras 
Seddigh’in sanatsal üretiminde resim-
den ziyade sinema ve edebiyattan bes-
lenmesinin rolü büyük. Lucrecia Mar-
tel, David Lynch ve Krzysztof Kieslowski 
filmlerinin yanı sıra Shahriar Manda-
nipour, Sadık Hidayet, Edgar Allan 
Poe, Paul Auster, Samuel Beckett gibi 
yazarların kitaplarını okuyan sanatçı, 
serginin bir parçası olarak ortaya koy-
duğu 100 edisyonlu kitap çalışmasında 
yazı ve edebiyatla olan ilişkisini gözler 
önüne seriyor. Kitapta Farsçada olduğu 
gibi sondan başa doğru akan ve altyazı 
şeklinde sayfa mizanpajı yapılmış bir 

öyküye ek olarak kitabın ön tarafından 
başlayan ve Latin dillerindeki sözcük 
dizilişi üzerinden kurgulanan bir me-
tin daha yer alıyor. Sanatçının farklı za-
manlarda çekmiş olduğu fotoğrafların 
da yer aldığı kitaptaki görseller, sayfa-
lara dağılan öykülerdeki mekanlarle 
bir eş zamanlılık gösteriyor. Yazı aracı-
lığıyla bir şeyleri kaydetmenin ve daha 
sonra onlarla oynayarak kurgusal hika-
yeler yaratmanın, sergide yaptığı diğer 
işlerle aynı estetik çerçeveye sahip ol-
duğunu düşünen sanatçı çalışmasını şu 
sözlerle anlatıyor: “Bu noktada sadece 
kullandığım araç ve malzeme değişti. 
Kitapta sağdan sola okunan ve altyazı 
gibi olan hikaye gerçekte sanatçının 
yaşadığı bir hikayenin iç ses olarak ha-
tırlanışı. Ve bu hatırlama esnasında ki-
tabın soldan sağa okunan hikayesi akı-
yor. Bu hikayede ince fontla yazılanlar 
hayali bir yazarın (Kiyumarz) yazdığı 
senaryo metni. Koyu fontla yazılanlar 
yazarın kendi ağzından yazdığı, başın-
dan geçenler. Bu hayali yazar her ikisi-
ni de yazıyordur. Bu iki yazı belli ortak 
noktalarda kesişiyor. Altyazı olan hika-
yenin yazarı ise kendini anlatıyor. Sanı-
rım bu durumda o da ben oluyorum.” 
Farsça ve Türkçe olarak hazırlanan ki-
tapta Farsça olan deyimler ve alıntılar 
aslına sadık kalarak Farsça bırakılır-
ken, bu sözcüklerin sadece okunuşları 
eklenmiş. Okuyucunun o sözcüklerin 
anlamını bilmese bile çıkardığı sesleri 
duymasını isteyen sanatçı, tüm bu an-
lamsız sözcüklerle karşılaşma anının, 
diğer işlerde olduğu gibi, okuyucuya 
farklı sorular sordurmasını istemiş. 
Kuşkusuz serginin seyirci tarafında en 
çok emek isteyen çalışması olan bu ki-
tap bir anlamda Aras Seddigh’in proje 
bağlamında kafasında şekillenen dü-
şünce ve çıkış noktalarının yazınsal bir 
özeti. Deneyimleme ve yaşanmışlık me-
seleleri üzerine hayli kafa yoran sanat-
çının işin içine deneyselliği de katarak 
oluşturduğu bir metin. 

Sanatçının iç dünyasında şekillenen 
düşünce balonları eylemlere dönüşme-
ye başladığı vakit bir yandan eski bir 
hesap makinasına değen bir yandan 
ise deve kuşunun bacaklarına dönüşen 
bir hal alıyor. ‘Sakatlanmış ya da eksil-
tilmiş’ bir heykel, onun atölyesindeki 
üretime tanıklık eden bir örümceğin 
ördüğü ağ ya da sanatçının üretim sü-
recinden izler taşıyan ve kemerli bir 
çerçevenin içinde sunulan kağıt parça-
sı. Tüm bunlar beklenmedik bir şekil-
de serginin parçası olurken sanatçının 
‘arka planda olanı ön planda görmeye 
çalışmak’ önerisine kulak vermeliyiz. 
Birbirinin hem şimdiki hem de geçmiş 
zamanı olan bu işler nesnenin hafıza-
sına olduğu kadar izleyenin kültürel 
tarihine de bir ip sarkıtıyor. Ve işlerde 
sessiz bir diyalog sürüp gidiyor. Onları 
dinlemek ise seyirciye kalıyor. 

Aras Seddigh, “Bizim İsimsiz Kelebeğimiz”, tuval üzerine akrilik, 200x187cm, 2015, sanatçının ve Galeri Nev İstanbul’un izniyle

EGE IŞIK
isik.ege@gmail.com

“Erken rezervasyon dönemi başla-
dı, şimdiden yerinizi ayırın, tatilinizi 
Türkiye’nin cennet köşelerinden bi-
rinde yapma şansını yakalayın.” Bu 
spot cümleyi duyar duymaz sizde de 
bir harekete geçme isteği uyanmadı 
mı? Hooop dört ay sonrasında şezlon-
ga uzanmış, Ege denizinin mavi bay-
raklı plajlarından birinde güneşlenip 
tatilin tadını çıkarıyorsunuz. Haberleri 
okumak, gündemi takip etmek istemi-
yorsunuz. Hakkınız. Bütün bir yıl dört 
tarafı dosyalarla çevrili bir ofiste tıkılı 
kaldınız. Ayrıca tüm yıl boyunca evden 
işe, işten eve gidip geldiniz; burnunu-
zu dışarı çıkarmaya bazen korktunuz. 
Çünkü burası Türkiye, dikkat her an 
karşınıza canlı bomba çıkabilir! Bu-
nunla beraber Suriyeli mülteciler de 
canınızı acıttı, kendinizi çaresiz his-
settiniz. ‘Ülkesine geri gönderilmesi 
halinde zulme uğrama riski altında bu-
lunan kişileri geri göndermeme ilkesi’ 
uyarınca Suriye iç savaşı başladığından 
beri Türkiye, komşu halkı kucakladı. 
İnsani yaşam koşullarını sağlayamadı, 
yeteri kadar mülteci kampı olmaması-
na rağmen mültecileri kabul etmeye 
devam etti. Suriyeliler Türkiye’nin sağ-
layamadığı koşulları suyun öteki tara-
fında bulacakları düşüncesiyle insan 
tacirlerinin, kaçakçıların eline düştü. 
Sahil güvenliğe yakalanmamak için 

daima dalgalı denizde yolculuk etmek 
zorunda bırakılan mültecilerin bindi-
rildikleri kayıklar alabora oldu; ucuza 
satın aldıkları atık malzemelerle dolu, 
sahte can yelekleri onları boğulmak-
tan korumadı. Kıyıya vuran dalganın 
çakıl taşlarını sürüklerken çıkardığı ses 
tüm bu düşünceleri bastırıyor. Deniz 
tatilcilere huzur, mültecilere daima 
acı getiriyor. “Gece yarısında kapıların 
vurulduğunu duyarlar; ayağa kalkarlar 
ve kıyıda, içinde hiç kimseyi göreme-
dikleri yabancı kayıklar bulurlar ama 
kayıklar neredeyse batacak kadar dolu 
gibidir, suyun yüzeyinden yalnızca bir 
parmak yukarıdadırlar; bir saatte alırlar 
o yolu, oysa kendi tekneleri olsa, gece 
karanlığında böyle bir şeyi kolay kolay 
yapmazlar.” Gaston Bachelard’ın “Su 
ve Düşler” kitabından bu alıntı Fırat 
Engin’in 5-30 Nisan arasında Meclis-i 
Mebusan Caddesi’ndeki mekanda iz-
lenebilecek “Ruh dolu kayıklar, su ve 
düşler!” adlı sergisinin ateşleyici nok-
tasını oluşturuyor. 

2013 yılının Eylül ayında Birleşmiş 
Milletler tarafından hazırlanan rapo-
ra göre dört buçuk milyon insan evini 
terk etti; üç milyon kişi mülteci duru-
munda. Mültecilerin hem göç boyunca 
hem de sığındıkları coğrafyalarda yüz-
leşmek zorunda kaldıkları sosyo-eko-
nomik, kültürel entegrasyon problem-
leri dünyada ve Türkiye’de krize neden 
oluyor. Konunun güncelliği ve sarsıcı 
durumu dikkatleri üstünde topluyor. 
Fırat Engin sergisinde ‘mülteci’ kavra-

mına şiirsel bir bakış açısıyla yaklaşıyor. 
Sanatçının mülteci kavramını seçmesi, 
önceki çalışmalarındaki politik duruş 
incelendiğinde bir tesadüf değil. Sanat-
çının daha önceki çalışmalarında da 
politik duruşunu ortaya koyan işlerle 
karşılaştık. Mesela “İstila” adlı çalışması 
tüm sergi alanını istila eden polyester 
döküm Starbucks bardaklarından olu-
şan bir yerleştirmeydi. Bu bardaklar 
boş mermi kovanlarını andırıyordu. 
İzleyici kültürel bir istila ile baş başa bı-
rakılmıştı. Bir başka işi “Mis gibi (Mi?)” 
çamaşır ipine asılı Suriye, Libya, Tunus, 
Mısır, Lübnan, Yemen haritalarından 
oluşuyor, Arap Baharı’na gönderme 
niteliği taşıyordu. “Fragile” adlı eseri 
ise Avrupa Birliği fikrinin kırılganlığı 
üzerine üretilmişti. Bu yeni sergiyle, 
sanatçının atölyesinden çıkıp çalışma 
disiplinini tamamen değiştirip, sahaya 
inme vakti gelmişti. 

Sanatçı, mültecilerin izini takip et-
meye Bodrum’da başladı. Badavut 
Plajı’nda devam etti. Midilli Adası’na 
geçişin yapıldığı Kadırga Koyu’na git-
ti. Assos’a uğradı. Fırat Engin, projesi 
için Ayvalık’a geçtiği sırada Çinli sanat-
çı Ai Weiwei cesedi kıyıya vuran Aylan 
Kurdi’nin basına yansıyan son görün-
tüsü gibi poz verip fotoğraf çektirdi. 
Ai, bu çalışmasından önce Berlin’de 
konser salonunu can yelekleriyle kap-
ladı, Prag’da sergilenen heykellerini 
mültecilerin battaniyeleriyle örttü, Ma-
kedonya sınırındaki Suriyeli piyanist 
bir mülteciye piyano getirip çaldırdı. 

Ai Weiwei’nin işleri konuya dikkat çek-
mek için yapılan sansasyonel eylemlerle 
oluşuyor. Engin’in sergisini bu çalışma-
lardan ayıran farklılıklar; konuya daha 
şiirsel bir noktadan bakması, soyut bir 
anlatımı tercih etmesi, sadece mül-
tecilerin denizle olan ilişkisi ve geçiş 
sürecine odaklanması, post-mitolojik 
olması, bir kitabı referans alması.

“Gazeteci olmadığımı, bir haberin 
peşinde koşmadığımı biliyordum ama 
onları kendi gözlerimle görmek isti-
yordum. Geçtiğim tatil mekanları bir 
anda Elm Sokağı’na dönüştü. Mülte-
cilerin botlara bindiği kıyıları buldum. 
Bebek bezleri, biberonlar, kıyafetler, 
patlamış botlar, can yelekleri... Can ye-
leklerini kiraladığım arabanın bagajına 
doldurdum. Bir işte kullanırım diye.” 
Sanatçının anlattığı bu hikaye; jandar-
maya yakalanmaları, dert anlatmaları 
ve kurtulmalarıyla birlikte mutlu sonla 
bitiyor. Engin mültecilerin izini takip 
sırasında onlardan biriyle karşılaşmı-
yor. Sanatçı bu karşılaşmamanın daha 
‘büyülü’ olduğunu düşünüyor. Sanat-
çı işlerini tam da bu nedenle post-
mitolojik olarak tanımlıyor. Çalışmala-
rından ikisine “Poseidon”, “Ophelia” 
adını vermesi bir tesadüf değil. Balık-
çılarla, yerel halkla, yazlıkçılarla mülte-
ciler hakkında sohbet etmeye başlıyor. 
Hepsinin yaşadığı kişisel hikayeleri top-
luyor. Zeytinliklerin, çalıların arasında 
gizlenen mültecilerin trajik hikayeleri-
ni... Onların orada bıraktıkları eşyaları, 
yani izleri takip ediyor. Manipülatif ve 

ajitasyon içeren bir sergi olmaması için 
Fırat Engin topladığı malzemenin ço-
ğunu kullanmıyor. Böylece izleyici da-
mıtılmış bir sergi ile karşılaşıyor. 

Engin’in işleri izleyicinin karşısına 
terk edilmiş bir binada, buluntu bir 
mekanda  çıkıyor. Serginin herhangi 
bir galeriye bağlı olmaması sanatçının 
kendi tercihi. Böylece sınırlar, sınır-
lamalar ortadan kalkıveriyor. Meclis-i 
Mebusan Caddesi No:25 Tophane’de 
yer alan bu çok katlı binanın ilk iki 
katı sergiye ayrılıyor. Sanatçının neon 
yerleştirmeleri, videoları, fotoğraf ça-
lışmaları tek bir konuyu işaret ediyor; 
mültecilerin denizle olan mücadelesi-
ni. Sanatçı mekana müdahale etmemiş. 
Sıvası dökülmüş duvarlar, su ve elektrik 
boruları mültecilerin hiç de kolay ol-
mayan yaşamlarını betimler nitelikte. 
Sanatçı hikayeleri dinledikçe, aklında 
canlandırdığı deniz imgelemi sinema-
tografik bir karşılık bulmaya başlıyor. 
Üç kanallı video çalışmasında izleyici 
önce çalılar, mültecilerin kıyıda bırak-
tıkları paçavralardan oluşturulmuş bir 
bayrak ve can yelekleriyle karşı karşı-
ya kalıyor, sonra İzmir’de Basmane’de 
yaşamaya başlamış Suriyeli bir ailenin 
hikayesine tanıklık ediyor, başka bir vi-
deo çalışmasında bir mülteci gibi çalı-
ların arasına saklanıyor. Bachelard’tan 
alıntılanmış cümleler neon yerleştirme 
olarak sergide yerini alıyor. “Ruh dolu 
kayıklar, su ve düşler!”, mültecilerin su-
yun öteki tarafına geçiş sürecini şiirsel 
bir dille anlatıyor. 

Fırat Engin, “Bekle Beni Poseidon”


