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Bu kitap, kavramsal çerçevesinden, serginin kurgusuna kadar “Hesaplaşma” projesini oluşturan etkenlerin ve sergide 
yer alan işlerin küratörler, yazarlar ve eleştirmenler tarafından tartışıldığı metinlerle birlikte harmanlandığı eleştirel bir 
rehber niteliğini taşıyor. Bu kitap dört bölümden oluşuyor:  ‘Düşünceler’; ‘İşler’; ‘Bölgeler’; ‘Katılımcılar’. ‘Düşünceler’ 
bölümü kavramsal çerçeveye dair kısa bir metin ve bu metne eşlik eden, Ece Pazarbaşı ile Başak Şenova’nın kaleme 
aldığı deneysel bir söyleşiye yer veriyor. ‘İşler’ bölümünde sergide yer alan işleri farklı bakış açıları ve yaklaşımlarıyla 
Andreas Vrahimis, Cathy Bryd, Doris Chon, Lewis Johnson, Maia Damianovic, Rijin Sahakian, Robert Kluijver ve Zehra 
Şonya gibi isimler tartışıyor. ‘Bölgeler” bölümü serginin mekansal tasarımını, kısa bir metin, sergi planı ve galeri 
mekanından fotoğraflarla belgeliyor. Son bölüm olan ‘Katılımcılar’da ise sergide yer alan sanatçılarla birlikte bu 
kitaba olduğu kadar bu projenin üretim sürecine de katkıda bulunan yazarların biyografilerine yer veriliyor.

This book, along with texts by curators, writers, and critiques, discussing all aspects of the exhibiton’s conceptual 
framework and application to the exhibited artworks, intends to function as a critical guide for the “Aftermath” project. 
The book consists of four sections: ‘Thoughts’; ‘Works’; ‘Territories’; ‘Participants’. The section ‘Thoughts’ contains a 
short text on the conceptual framework, accompanied by an experimental interview conducted between Ece Pazarbaşı 
and Başak Şenova. In ‘Works’, Andreas Vrahimis, Cathy Bryd, Doris Chon, Lewis Johnson, Maia Damianovic, Rijin 
Sahakian, Robert Kluijver and Zehra Şonya discuss the works in their diverse views and approaches. ‘Territories’ 
documents the spatial design of the exhibition through a short text, an exhibition plan, and photos of the gallery. The 
last part, ‘Participants’, includes the biographies of the artists partaking in the exhibition, as well as those of the 
writers who have contributed to both the book and the production phases of this project.
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Hesaplaşma 

Hesaplaşma sergisini ‘bellek’ ile ‘kötülük’ kavramları arasındaki ilişki şekillendiriyor. Sergi kaybedilenler ve unutulmak 
istenenlerle olan gerilimleri, geçmişe dönük kişisel hesaplaşmaları, travmalar karşısında ortaya çıkan kollektif 
demansı ve her anlatışta içeriği biraz daha değişen hikayeleri konu alıyor. 

Serginin başlığı İngilizce’ye birebir çevrilmemiştir, “Hesaplaşma” kelimesine karşılık kötü sonuç, geriye kalan, yan 
etki anlamlarını taşıyan “Aftermath” sözcüğünü seçilmiştir. Bu sözcük oyunuyla amaçlanan, gerçekliklerin ve algıların 
hiç bir zaman birebir aynı olamayacağına dair gösterişsiz, sessiz bir gönderme yapmaktır.

Hesaplaşma eyleminden hareketle psikolojik durumları araştıran ve yeniden üreten işlerin yanısıra, sosyal ve politik 
durumların algısı üzerine yapılanan işler de serginin kurgusunda yer alıyor. İşler kullandığı mecranın sınırlarını 
zorlayarak, kendi mekanını yaratmakta; mekansal yerleştirmeler olarak serginin parçalarını oluşturmaktadır.

Sergide yer alan her bir iş ‘kötülük’ kavramının farklı boyutlarını, kimi zaman farklı sonuçlarını işliyor. Unutmak ve 
unutmamak arasındaki gel-git üzerine kurgulanan sergideki işlerin ortak noktası farklı biçimlerde sembol kullanımı. 
Bu ortak noktayla hedeflenen, katmanlar halinde anlam yüklenmiş olan işlerin, farklı seviyelerde algılanmasına ve 
farklı okumalara yol açmasıdır. Böylece bu sergi, donanımı, ilgisi, beklentisi, psikolojisi ne olursa olsun, izleyicisini 
hesaplaşma eyleminin aktif bir parçası haline getirmeyi amaçlamaktadır.

Sanatsal yaklaşımları birbirinden oldukça farklı olan sanatçıları ve işleri biraraya getiren bu sergi, Adel Abidin, 
Almagul Menlibayeva, Ayman Yossri Daydban, Bahar Behbahani, Ceren Oykut, Constantinos Taliotis, İpek Duben, 
Özgül Ezgin, Rheim Alkadhi ve Yane Calovski’nin çalışmalarına yer veriyor.

Hesaplaşma projeler üzerinden yapılanan bir sergidir, dolayısıyla sanatçılardan ya da geldikleri coğrafyadan ziyade 
üretimleri üzerinden şekillenmiştir. Şüphesiz, sergi için önceden hesaplanmış bir coğrafi seçimden söz etmek yerine, 
bu coğrafyalarda yaşanan sosyo-politik olguların ortak paydaları olduğuna dair bir saptama yapmak, bu sergi için yeni 
okuma yolları açacaktır.
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Aftermath

Aftermath aims to penetrate the relationship between the concepts of memory and evil. In the same vein, the content 
of the exhibition probes into the tension between the forgotten realities and things one desires to sink into oblivion; 
between collective dementia and personal stories –whose plots are being generated every time they are told; and 
ultimately between justifications and reckonings with the past.

The English title of the exhibition, “Aftermath”, is not a direct translation from the Turkish “Hesaplaşma”. The purpose 
of this equivoque is to subtly implicate that facts and perceptions for one person will never be an exact replica for 
another.

By departing from the act of questioning, Aftermath inhabits works that investigate and produce psychological 
situations, as well as works rendering social and political realities. Each work in the exhibition claims its own territory 
by challenging the medium/media which it works through; hence, all the works are presented as spatial installations.

The exhibition was designed to address the tidal situation between “to forget” and “not to forget”. Each work in 
the exhibition processes various perceptive dimensions of “evil”, while the key common point of the works in the 
exhibition is the use of symbolism. In this respect, all of the works allow the viewer to perceive them in multiple levels 
and layers. The viewer is always subject to becoming an active participant of the situations that the works address. 

The exhibition brings together artists and works from different artistic approaches and lines. Aftermath presents 
works by Adel Abidin, Almagul Menlibayeva, Ayman Yossri Daydban, Bahar Behbahani, Ceren Oykut, Constantinos 
Taliotis, Ipek Duben, Özgül Ezgin, Rheim Alkadhi and Yane Calovski. 

Aftermath is an exhibition that has been built on projects; therefore the productions themselves are what stand out 
rather than the artists or their geographical backgrounds. Detecting the common socio-political phenomena in these 
different geographies, instead of predetermining one, will no doubt open newer and much more interesting readings 
into the exhibition.

Anı Transferi
A ile B’nin Hipnoz Seansı
Ece Pazarbaşı and Başak Şenova

A: Gel, ayakta kalma, rahatça otur. Güzel. Şimdi gözlerini kapat ve “huzurlu bir yer”de olduğunu hayal et, burada kendini 
rahat ve güvende hissediyorsun, sanki sakince akan bir derenin yamacındaki çayırda dinleniyorsun. Ayaklarını bırak, 
bacaklarını rahatlat. Omuzlarını, boynunu, başını gevşet. Tüm bedeninin tamamen rahatladığını hisset. 

Tamamen gevşemiş durumdasın. Ağır, sakin bir his sarıyor seni. Ben konuşmaya devam ettikçe bu his seni derin, huzurlu 
bir hale getirene kadar daha da güçlenecek. Gözlerin gittikçe ağırlaşıyor.

Sarfettiğim her kelime senin daha derin, daha huzurlu hissetmeni sağlıyor. Kirpiklerin ağılaşıyor, uykun geliyor. Gözünü 
her kırptığında, göz kapakların daha da ağırlaşıp, onları tekrar açman neredeyse imkansızlaşıyor. Beşten bire geriye doğru 
saydıkça tamamen imkansız hale gelecek, o kadar ağırlaşacaklar ki tamamen kapanacaklar. Yüzündeki kaslar eriyecek. 
Hazır mısın? Beş, dört, üç, iki, bir. Gözlerin artık tamamen kapalı.

Şimdi derin ve huzurlu bir uykudaymışçasına dinlenmeye başlıyorsun, daha derin ve hızla rahatlıyorsun, daha da derin ve 
daha da hızlı, taa ki ben seni geri getirene kadar.

Suçluluk ve masumiyet odalarını, koridorlarını bana açarak, bilinçaltındaki “zayıf nokta”na giden yolu göstereceksin.

Söyle bana, neredeyiz?

B: Kalabalık ve rüzgarlı; dışarıda, caddede bir binanın önündeyiz. 

A: Binanın içine girelim, ne görüyorsun?

B: Serginin isminin geçtiği, binanın giriş katındayız.

A: Bekleme salonu ya da toplanma salonu gibi mi? Ne renkler görüyorsun?

B: Geniş bir yer. Beni saran beyaz duvarlar ve serginin duvara kırmızıyla yazılmış olan adını görüyorum. “Aftermath” yazıyor. 
Matrak. Türkçe çevirisi aynı değil. “Hesaplaşma” yazıyor. İngilizceye çevirmek için doğru bir kelime bulamıyorum. Bir çok 
anlama gelebilir. Aftermath kelimesini de Türkçe’ye direkt çeviremiyorum. İkisinin de tam denk gelen karşılıkları yok.

A: Şimdi durduğun yere geri dönelim. Bembeyaz bir mekan diyorsun. Duvarın arkasında ne var?

B: Duvara yerleştirilmiş şeffaf bir kutuda, kağıda basılmış bir harita farkediyorum. Bir tane alıyorum. İşlerin yerlerini 
gösteriyor. Her biri farklı birer vaka, anı, durum ve hikaye. İlk iş giriş katında. Beyaz duvarın arkasında bu iş olmalı. Sağ 
tarafta bir koridorla karşılaşıncaya kadar devam ediyorum. Bu koridorun girişindeki beyaz ince duvarda işin künyesini 
görüyorum.

A: Ne yazıyor?

B: “Hazar Denizi Üstünde” yazıyor ve iki isim var: Bahar Behbahani ve Almagul Menlibayeva.

A: Mekan nasıl? Hala etraf bembeyaz mı?

B: Hayır, yüksek tavanlı, geniş bir koridor bu. Solumda bir çöl görüyorum ve sağımda da deniz var: koridorun duvarları 
kocaman dijital imgelerle kaplanmış.
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Hafıza Kartı
Memory Chip
(2012)

İpek Duben

Atlamaları yerleştirme
Başak Şenova

Tyrell: Sonuçta, senin ve benim önemsemediğimiz deneyimleri depolamak için sadece birkaç yılları 
olduğundan, duygusal bakımdan deneyimsizler. Eğer onlara geçmişi verirsek, duyguları 

için bir temel ya da destek yaratırız ve böylece onları daha iyi kontrol edebiliriz.

Deckard: Anılar. Siz anılardan bahsediyorsunuz.

“Bıçak Sırtı” (1982)

Serginin ana koridorunun ucunda izleyici koridorun sonundaki odadan yansıyan titrek floresan ışıklarının uğultulu 
sesiyle yalıtılmış küçük bir koridor keşfeder. Gelen ses rastlantısal olarak yükselmektedir. İzleyici askeri yeşil duvarları 
olan bu loş odaya girince bir yığın elektrik kablosuyla birbirine bağlanmış elektrik kutularını görür. Bu kutular hafıza 
kartlarıymışçasına sanatçının geçmişinden parçalar içermektedir. Anılarla dolu. Kanıtlarla dolu. Sanatçının işlerinden 
seçilmiş nesnelerle dolu.

“Hafıza Kartı” işi bir çok katmanda paradoksal sorgular önerir: spekülatif kurgular ve tarihsel gerçekler arasındaki 
salınım;  tarihi yanıltan teknolojinin ve sanatçı işlerinin seçkin görsel dilinin estetiği; bağlı olmakla bağımsız olmak 
arasındaki gelgitsel durum. Her kutu, geçmişin yakasını bırakmadığı farklı anlatılar içerisine sızan sayısız detay içerir. 
İzleyici, hikayeler yaratmak için bu detaylardan faydalanır; izleyici bu hafıza kartlarını okumak için detayları ‘veri’ olarak 
kullanıp, sis perdesini aralayan anahtar öğedir. Olay örgüsü her okuma ile değişir, ve deneyim her yeni olay örgüsüyle 
şekil değiştirir.

Bu arada oda, sanatçının işlerini ürettiği yıllarla senkronize bir şekilde Türkiye’deki askeri kontrol ve siyasi karışıklık 
anılarına doğrudan referans vermektedir. Şimdi, ülkenin yakın dönem tarihiyle donanmış izleyici için bu işlerin 
parçaları bu anılarla aynı katmanda işlemektedir. Titreyen ışık ile birlikte uğultu sesi geçici açılıp kararmalar yaratır; 
iş, “hatırlama” eyleminin kaçınılmaz bir sonucu olan amnezinin sonuçlarını öne sürercesine, izleyicinin dikkatini bu 
mekansal yerleştirmenin tasarım elemanlarıyla kasıtlı ve ince bir şekilde dağıtılır. Kutular arasındaki elektrik kabloları 
anılar arasındaki mesafeyi vurgularken, bağlantıları yeni anıları baştan kurgulama isteğini boşaltır.

Anılar. O anılardan bahsediyor.
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Installing lapses
Başak Şenova

Tyrell: After all, they are emotionally inexperienced with only a few years in which to store up 
the experiences which you and I take for granted. If we give them the past, we create 
a cushion or pillow for their emotions and consequently we can control them better.

Deckard: Memories. You’re talking about memories.

“Blade Runner” (1982)

At the end of the main corridor of the exhibition, the viewer detects an isolated hall filled with the buzzing sound of 
flickering fluorescent lights reflected from the room at the end of the corridor. The sound is randomly amplified. Once 
the viewer enters this dark room with military green walls, s/he sees electrical boxes connected to each other with 
heaps of various electrical wires. These boxes  contain fragments from the artist’s past as if they were memory chips. 
Full of memories. Full of evidences. Full of extracted objects from her works.  

The work “Memory Chip” proposes paradoxical queries on multiple layers: the oscillation between speculative fiction 
and historical facts; the aesthetics of the anachronistic technology and the exclusive visual language of the artist’s 
works; and a tidal situation that steers between being connected/attached and independence. Each and every box has 
countless details that immerse themselves in different narratives haunted by the past. The viewer is the key element in 
pulling aside the curtain in order to create stories by utilizing the details as ‘data’ to read these memory chips. The plot 
is changed with every reading, and the experience is altered with each plot. 

In the mean time, the room makes a direct reference to the reminiscences of military control and political turmoil in 
Turkey - in synch with the years in which the artist’s works were produced. Now, for the viewer who is equipped with the 
recent history of the country, the fragments of these works operate on the same level of these recollections. The buzzing 
sound along with the flickering light creates temporary fade ins and outs; the focus of the attention is deliberately and 
subtly distracted by the design elements of this spatial installation - as if the work suggests the act of “remembering” 
followed by an inevitable consequence of amnesia. While the electric cables between the boxes underline the distance 
between all those memories, their connection discharges the will to re-construct new memories.

Memories. She is talking about memories.



Mekansal Tasarım Üzerine

Sergideki işlerin tamamı mekansal yerleştirmelerden oluşmaktadır. Her işin konumu, diğer işlerle olan anlatısal 
özellikleri, biçimleri, mecraları, içerikleri ve birbirleriyle kurdukları ilişkiler üzerinden belirlenmiştir. Sergide daha önce 
üretilen işlerin yanı sıra, bu sergi için üretilen yeni işler de yer almaktadır. Her bir iş mekansal tasarımda öngörülen 
düzenin parçaları olarak kendi mekanlarını yaratmaktadır. İşlerin zamanla ve detaylarla olan ilişkisi, (görsel ve işitsel) 
ritm ve vuruşlarla bu düzene yansımıştır.

Serginin mekansal tasarımını kurgularken sadece işleri ayıran duvarlar örmekten ziyade, sanatçıların işleriyle yaratmak 
istediği ortamların gerektirdikleri üzerinden sanatçılarla birlikte işler için ayrı mekanlar tasarlanmıştır. Sergide yer 
alan bu mekanların çoğuna işlerin bir parçası haline gelen, kendine özgü özellikleri olan koridorla ulaşılmaktadır. 
Bu koridorlar izleyiciyi işlerle karşılaşmaya hazırlayan arayüz görevini görmektedir. Ana koridordan direkt  erişilen üç 
sanatçının (Ayman Yossri Daydban, Rheim Alkhadi, ve Yane Calovski) işleri ise içeriklerinin kamusal alanla olan ilişkisi 
doğrultusunda diğer mekanlardan farklı olarak ek koridor olmaksızın tasarlanmıştır.

Sonuçta “Hesaplaşma” sergisinde izleyiciyi galeriye ait duvarlar ve bölmeler yerine mekansal yerleştirmelerle örtülmüş 
alanlar karşılamıştır.

On Spatial Design

Every work in the exhibition consists of spatial installations. The location of each work was determined by how it related 
with the other works in terms of narrative, shape, medium, and content. New works produced for the purpose of this 
exhibition stand alongside previous productions.  Each work creates its own space as part of the foreseen order of the 
spatial design. The relationship of the works with time and details has reflected on this order through (visual and aural) 
rhythm and beat.

Separate spaces were designed together with the artists so as to create and accommodate the atmosphere the artists 
desired to generate with their works. Most of these spaces are reached by walking through distinctive corridors that have 
become a part of the works. These corridors serve as an interface that set up the viewers for their encounter with the 
works. The works of three artists, Ayman Yossri Daydban, Rheim Alkhadi, and Yane Calovski had in common the concept 
of how their work related to public spaces; therefore their spaces were designed to take place in the main corridor.

In conclusion, what the viewers encountered with at “Aftermath” were not gallery walls and divisions, but spaces 
constructed through spatial installations.
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