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This three-volume book series is published for
the ‘Lapses’ project that is exhibited in the Pavilion of Turkey
within the scope of the 53rd International Art Exhibition,
La Biennale di Venezia.
Üç ciltlik bu kitap serisi, 53. Uluslararası Sanat Sergisi,
Venedik Bienali kapsamında Türkiye Pavyonu’nda sergilenen
“Lapses” projesi için yayınlanmıştır.
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In memory of Hüseyin B. Alptekin
“Memory’s images, once they are fixed in words, are erased,” Polo said. “Perhaps I am afraid
of losing Venice all at once, if I speak of it. Or perhaps, speaking of other cities, I have already
lost it, little by little.”
Italo Calvino, “Invisible Cities”

Hüseyin B. Alptekin’in an›s›na
“Belleğin imgeleri bir kez dile vurulup sözlerle sabitleşti mi silinip gider,” dedi Polo. “Belki de
Venedik’i kaybetmekten, konuşarak onu bir çırpıda kaybetmekten korkuyorum. Kim bilir,
başka kentlerden konuşurken azar azar onu kaybettim bile.”
Italo Calvino, “Görünmez Kentler”
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FOREWORD
The “Lapses / *” project features a three volume book series. It is an attempt to
document the development phase of the project by congregating our sources, projects, plans, experiences and thoughts. It certainly is not a book series on how to
read the works, but evidence of the process which has shaped the project..
This process has been nurtured by multiple fields such as philosophy, literature,
film studies, communication studies, psychology and sociology, and has been
inspired by various sources such as the writings of Paul Virilio, Jalal Toufic, William
Chittick, Alex Galloway, Italo Calvino, Jorge Luis Borges and Susan Sontag.
The first volume explores the conceptual framework along with the artists, the artworks, the spatial design of the Pavilion and with insights on the overall production
process. The notion of lapse can be read from two perspectives: the act of detecting lapses and the faculty of experiencing a lapse. In this respect, this volume is a
tool to activate this act, while the second volume, edited by Jalal Toufic, discusses
the phases and the perception of this experience in detail from a philosophical point
of view. Finally, the third volume presents four case studies –indicating the networks related to the project, which are processed and discussed in the framework
of the “Lapses / *” project.
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ÖNSÖZ
“Lapses / *” projesi üç ciltlik bir kitap dizisini içerir. Kaynaklarımızı, projeleri,
planları, deneyimleri ve düşünceleri biraraya getirerek, projenin gelişim sürecini
belgeleme girişimidir. Bu kitap serisi işlerin nasıl okunacağını anlatmaktan öte, projenin şekillendirdiği sürecin bir kanıtı niteliğindedir.
Bu süreç felsefe, edebiyat, sinema, iletişim, psikoloji ve sosyoloji gibi bir çok
alandan beslenmiş, Paul Virilio, Jalal Toufic, William Chittick, Alex Galloway, Italo
Calvino, Jorge Luis Borges ve Susan Sontag’ın yazıları gibi farklı kaynaklardan esinlenmiştir.
Birinci kitapta sanatçılarla birlikte, işleri, Pavyon’un mekansal tasarımı, projenin
kavramsal çerçevesi, bütün yapım süreciyle ilgili içgörülerle birlikte incelenir.
Projeyi çerçeveleyen kavramı, atlamalar› saptama eylemi ve atlamalar› /
dalg›lar› deneyimleyebilme olarak iki açıdan okumak mümkün. Bu anlamda, bu
kitap saptama eylemini etkinleştimek için bir araçtır. Jalal Toufic’in editörlüğünü
yaptığı ikinci kitapta ise bu deneyimin aşamaları ve algılamaları, felsefik bir bakış
açısıyla ayrıntılı şekilde ele alınır. Son olarak üçüncü kitap, projeyle ilgili network’leri işaret eden dört çalışmayı, “Lapses / *” projesi çerçevesinde işleyip ele
alarak sunar.
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Banu Cennetoğlu
Ahmet Öğüt
Başak Şenova
Nazlı Gürlek
Sezgin Boynik
Erhan Muratoğlu
Pelin Tan
November Paynter
Mounira Al Solh
Remco de Blaaij
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Lapse: atlama; Lapse: dalgı; Fault: kus u
olma; Slide: kayma; Void: boşluk; Gap: ar
çökme; Deviation: sapma; Failure: başar
gerileme; Fail: başaramamak; Sink: ba
Lapse:
Latin lapsus, from labi (present active infinitive of låbor) to slip
Origin:
1520–30; < L låpsus an error, slipping, failing, equiv. to låb(ì) to slide, slip, fall, make
a mistake + -sus, for -tus suffix of v. action
noun, verb, lapsed, laps.ing.
–noun
1. an accidental or temporary decline or deviation from an expected or accepted condition or state; a temporary falling or slipping from a previous standard: a lapse of
justice.
2. a slip or error, often of a trivial sort; failure: a lapse of memory.
3. an interval or passage of time; elapsed period: a lapse of ten minutes before the program resumed.
4. a moral fall, as from rectitude or virtue.
5. a fall or decline to a lower grade, condition, or degree; descent; regression: a lapse
into savagery.
6. the act of falling, slipping, sliding, etc., slowly or by degrees.
7. a falling into disuse.
8. Insurance. discontinuance of coverage resulting from non payment of a premium;
termination of a policy.
9. Law. the termination of a right or privilege through neglect to exercise it or through
failure of some contingency.
10. Meteorology. lapse rate.
11. Archaic. a gentle, downward flow, as of water.
–verb (used without object)
12. to fall or deviate from a previous standard; fail to maintain a normative level:
Toward the end of the book the author lapsed into bad prose.
13. to come to an end; stop: We let our subscription to that magazine lapse.
14. to fall, slip, or sink; subside: to lapse into silence.
15. to fall into disuse: The custom lapsed after a period of time.
16. to deviate or abandon principles, beliefs, etc.: to lapse into heresy.
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us ur; Slipping: sürçme; Failing: başarısız
: ara; Fall: düşme; Mistake: hata; Decline:
aşarısızlık; Descent: alçalma; Regression:
batmak; Glide: süzülmek; Error: hata
Lapse:
Latincede lapsus, labi’den (låbor’un şimdiki zaman etken fiil mastar hali) kaymak
Köken:
1520–30; < L låpsus hata, sürçme, kusur / başarısız olma, låb(ì) kaymak, sürçmek,
düşmek, hata yapmak ile eşanlamlı
isim, fiil, lapsed, laps-ing.
-isim
1. beklenen veya kabul edilen bir durum veya halden kazara veya geçici düşüş veya
sapma; önceki bir standarttan geçici düşüş veya sürçme: adaletin çöküşü.
2. sürçme veya hata, genellikle önemsiz türden; başarısız olma: bellek sürçmesi.
3. aralık veya zaman akışı; akıp geçen süre: program yeniden başlamadan önce on dakikalık ara.
4. dürüstlük veya erdemden uzaklaşma, ahlaki çöküş.
5. daha aşağı bir konuma, duruma veya dereceye düşüş veya çöküş; alçalma; gerileme: yabaniliğe doğru düşüş.
6. yavaş yavaş veya azar azar düşme, sürçme, kayma vb. eylemi.
7. kullanılmaz hale gelme.
8. Sigorta. bir primin ödenmemesi halinde kapsamın kesintiye uğraması, poliçenin sona ermesi.
9. Hukuk. herhangi bir aksaklık veya ihmal nedeniyle, bir hak veya ayrıcalığın ortadan
kalkması.
10. Meteoroloji. düşme oranı.
11. Arkaik. suyun akışında olduğu gibi, yumuşak, meyilli akış.
-fiil (nesnesiz kullanıldığı haliyle)
12. önceki bir standarttan düşmek veya sapmak; normatif bir düzeyi korumada başarısız olmak: Kitabın sonuna doğru yazarın düzyazısı bozuldu.
13. sona ermek; durmak: O dergiye üyeliğimizi sona erdirdik.
14. düşmek, sürçmek veya batmak; yatışmak: sessizliğe gömülmek.
15. kullanılmaz hale gelmek: Adet, zaman içinde yerine getirilmez oldu.
16. prensiplerden, inançlardan vb. sapmak veya onları terk etmek: sapkınlığa düşmek.
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17. to fall spiritually, as an apostate: to lapse from grace.
18. to pass away, as time; elapse.
19. Law. to become void, as a legacy to someone who dies before the testator.
20. to cease being in force; terminate: Your insurance policy will lapse after 30 days.
Random House Dictionary1
Origin
L. Lapsus, fr. Labi, p. P. Lapsus, to slide, to fall: cf. F. Laps. See sleep.
1. A gliding, slipping, or gradual falling; an unobserved or imperceptible progress or
passing away; restricted usually to immaterial things, or to figurative uses. The lapse
to indolence is soft and imperceptible. (Rambler) Bacon was content to wait the lapse of
long centuries for his expected revenue of fame. (i. Taylor)
2. A slip; an error; a fault; a failing in duty; a slight deviation from truth or rectitude.
To guard against those lapses and failings to which our infirmities daily expose us.
(Rogers)
3. The termination of a right or privilege through neglect to exercise it within the
limited time, or through failure of some contingency; hence, the devolution of a right
or privilege.
4. A fall or apostasy.
Biology online2
Lapses/*
* Throughout this book, the connotations of the word “lapses” in Turkish will be
systematically marked. Yet, the title of the project “Lapses” is represented in
Turkish as “*”.
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17. manen düşmek, dinini değiştiren biri için söyleneceği gibi: faziletini kaybetmek.
18. geçip gitmek, zamanın geçmesi gibi; akıp geçmek.
19. Hukuk. hükümsüz kılınmak, bir kişinin kendisine vasiyet edenden önce öldüğünde
vasiyetin hükümsüz kılınması gibi.
20. geçerliliğin sona ermesi; sonlanmak: Sigorta poliçeniz 30 gün sonra sona erecek.
Random House Dictionary1
Kökeni
L. Lapsus, fr. Labi, p. P. Lapsus, kaymak, düşmek: cf. F. Laps. Bak uyumak.
1. Süzülme, kayma veya aşamalı düşüş; fark edilmeyen veya belli belirsiz bir ilerleme
veya sonlanma; genellikle maddi olmayan şeyler için veya mecazi anlamda: İnsan
uyuşukluğa yumuşakça ve farkına bile varmadan kapılır. (Rambler) Bacon umduğu
şöhret gelirine ulaşmayı uzun yüzyıllar boyu beklemekten memnundu. (i. Taylor)
2. Sürçme; hata; kusur; görevi ihmal etmek; hakikat veya dürüstlükten hafif bir sapma: Kendimizi, zaaflarımızın bizi günbegün karşı karşıya bıraktığı hata ve sapmalardan
korumak. (Rogers)
3. Bir hak veya ayrıcalığın kısıtlı bir zaman içerisinde uygulanmasının ihmal edilmesi
veya olası herhangi bir şeyin aksaması sebebiyle sona ermesi; dolayısıyla, bir hak veya
ayrıcalığın devredilmesi.
4. İnancını kaybetme veya inanç değiştirme.
Biology online2
Lapses/*
*Bu kitap boyunca “lapses” kelimesinin Türkçe’deki yan anlamlar› sistematik
olarak iﬂaretlenecektir. ”Lapses” projesinin baﬂl›¤› ise Türkçe’ye “*” olarak
çevrilmiﬂtir.
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Lapses
The word lapse connotes numerous verbs and nouns in English, yet, there is no one
word that corresponds to “lapse” in Turkish. Deriving from such gaps and wealth of
meaning, the Lapses project unfolds its area of research on the basis of the current
state of our lives: How do we perceive whatever surrounds us? How do we construct
our own history? How do we rationalize our sense of justice? How do we locate our
“others”? How do we position ourselves in this mediated world?
A lapse in the linear and continuous flow of time implies either a sense of
disorientation, or a disconnection with our personal surroundings. Only by
recognizing (après coup) such a lapse can we realize our ability to restructure
memory in space and time.
How do we remember? Could remembering be considered a generative process in the
construction of meaning? How do we forget? Could forgetting be considered a generative
process in the construction of meaning?
If memory is the processes to acquire, store and retrieve information, then first we
have to encode information in oder to store it. Yet, most of this information is stored
unconsciously and afterwards the process of retrieval brings some of the stored information to the conscious level. Each time we attempt to remember, a new memory is
being constructed with the sense of an uninterrupted flow. Memory operates through
associations; some of the stored information is being retrieved through afterimages,
senses, and with various narrations and associations interfering with this process.
Constructing a memory is ostensibly a subjective act. However, in societies dependent
on the credibility of everyday media, huge visual archives operate as collective memory. Therefore, in diverse perceptual levels, “occurring events” can vary and lead to
different narrations of history and collective memory. In the same sense, it is certainly
possible to create endless new realities, as well as to multiply the number of lapses.
Whilst in the process of remembering, we skip some information that is relatively less
important, and is intentionally and/or unconsciously dismissed. Sometimes, we are
even forced not to remember certain details for various reasons. These are all lapses.
Detecting lapses could be one way of acquiring the sort of deeper, more detailed
and distinct knowledge necessary for better perceiving that which transpires.
Is it possible to detect lapses in memories? Is it possible to detect lapses that could be
considered as memories? Could such an act become a strategy for an artist to produce
projects that question our perceptual criteria in understanding the life we prefer to live?
What if discovered and/or detected lapses challenge our viewpoint?
Both Banu Cennetoğlu and Ahmet Öğüt detect and process “lapses” in their
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Lapses
“Lapse” kelimesi İngilizcede çok sayıda fiile ve isme denk geliyor, yine de Türkçede
kesin bir karşılığı yok. Bu tür boşluklar ve anlam zenginliklerden hareketle, bu proje
araştırma alanını hayatlarımızın şu andaki durumu üzerinden açımlıyor. Bizi çevreleyen şeyleri nasıl algılıyoruz? Tarihimizi nasıl kuruyoruz? Adalet duygumuzu nasıl
mantıklı hale getiriyoruz? Kendi “diğer”lerimizi nasıl yerleştiriyoruz? Bu medyatize
dünyada kendimizi nasıl konumlandırıyoruz?
Çizgisel ve devamlılık gösteren zamanda bir atlama, yönünü kaybetmişlik hissini
veya kişisel çevreyle bir bağlantısızlığı imler. Ancak böyle bir atlaman›n ayırdına
vardığımızda, belleğimizi tekrar inşa edebilme yeteneğimizi farkederiz.
Nasıl hatırlarız? Hatırlamak, anlam yüklenmesinde üretken bir süreç olarak kabul edilebilir mi? Nasıl unuturuz?
Eğer bellek, bilgiyi edinme, depolama ve erişme işlemlerinden oluşuyorsa, bilgiyi depolamak için ilk olarak kodlamamız gerekir. Yine de, bu bilginin çoğu bilinçdışı depolanır ve sonradan erişim süreci depolanan bilginin bir kısmını bilinç düzeyine taşır.
Ne zaman hatırlamaya çalışsak –kesintisiz bir akış hissiyle– yeni bir bellek inşa edilir.
Bellek çağrışımlar yoluyla işler; depolanmış bazı bilgilere, bu sürece müdahale eden
ardıl görüntüler, duygular, farklı anlatılar ve çağrışımlarla erişilir. Belleği inşa etmek
öznel bir harekettir. Bununla beraber, günlük medyanın güvenilirliğine dayalı toplumlarda, büyük görsel arşivler ortak bellek olarak işler. Bu nedenle, çeşitli algısal seviyelerde, “gerçekleşen olaylar” tarihin farklı anlatılarına ve farklı ortak belleğe neden olabilir. Aynı şekilde, sonsuz yeni gerçeklikler üretmek ve atlamalar›n sayısını
artırmak da mümkündür.
Hatırlama sürecinde, nispeten önemsiz, bilinçli ve/veya bilinçdışı bazı bilgileri atlarız. Bazen, birçok değişik nedenle belirli detayları hatırlamamaya zorlanırız. Bunlar
atlamalard›r.
Atlamalar› tespit etmek, olan biteni daha iyi algılayabilmek için daha derin, detaylı
ve belirgin bilgiyi edinmenin bir yolu olabilir.
Anılarda atlamalar› tespit etmek mümkün müdür? Anı olarak nitelendirilebilecek atlamalar tespit etmek mümkün müdür? Böyle bir eylemin, bir sanatçı için, yaşamayı
seçtiğimiz hayatı anlamak adına, algısal kriterimizi sorgulayan projeler üretmek için
kullanacağı bir strateji haline gelmesi mümkün müdür? Ya keşfedilen ve/veya tespit edilen atlamalar bakış açımıza meydan okursa?
Banu Cennetoğlu ve Ahmet Öğüt, uzun süreye yayılmış araştırmaya dayanan projelerinde “atlamalar” buluyor ve işliyorlar. Bu projeler esas olarak medyatize felaketlerin, yolsuzlukların ve düzensizliğin nedenlerine, şartlarına ve sonuçlarına “detaylar”
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long-term research-oriented projects. These projects mainly question the social,
political, cultural and economic aspects of our daily life by specifically paying
attention to the reasons, conditions and consequences of mediated disasters,
corruptions, and disorder through “details”. These are details that we fail to notice,
but could change our viewpoint once we notice them. In this respect, the works of
these two artists, their projects and methodologies have been important inputs in
grounding the Lapses project.
Banu Cennetoğlu is a photographer. Her vocation is to freeze “uncertain” situations.
Implementation practices of her projects deploy every possible presentation mode as
the main concern of the uncompleted processes of documenting and framing. This act
magnifies the state of “uncertainty” by emptying the codes of each and every space
that inhabits her works.
Remotely Spying On Uncertainty3
Whatever singularity, which wants to appropriate belonging itself [rather than belonging
to], its own being-in-language, and thus rejects all identity and every condition of
belonging, is the principal enemy of the State.
Giorgio Agamben4
She had been monitoring and recording the same spot from a distance for months.
She spent hours each day uncovering the alchemy of this unusual area, inhabiting
three distinct divisions: a lavishly designed brand new beach; Turkish State Railways
Recreation Camp; and the Military Zone. Haunted by curiosity, she recorded like an
agent, floating through the retrograde flow of the overlapping imageries of her past.
The closer she got, the more she realised the segregated realities that didn’t belong to
anything, but existed only in the course of their own transitory states.
In the exact sense of Agamben, these singularities communicate only in the empty
space, without any link to a common property or identity. This corner in Istanbul
designates an empty space without a significant codification. Yet, it is almost hidden
beneath the posh area that hails the monetary politics of escalating capitalism. The
first segment is the beach with 39 imported palm trees. The area was converted into a
private beach club after the demolition of a leisure centre that had existed illegally for
twenty years. The second segment is the derelict Turkish State Railways Recreation
Camp, which has been inhabited by 160 Chechen refugees for the last six years.
Finally, the third segment is a typical Military Zone: the soldiers are in a constant
cycle of standing guard, but the shell of the segment looks the same due to their
uniforms and locations; it is impossible to detect the changes of this organism with
static camouflage. These three segments are located side by side without any
connection or interference with each other. The strict borders between them imply
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üzerinden odaklanarak günlük hayatımızın sosyal, politik, kültürel ve ekonomik yönlerini sorguluyor. Fark edebilsek, bakış açımızı değiştirebilecek, atladığımız detaylar.
Bu projenin zeminini, bu iki sanatçının işleri, projeleri ve metodolojileri oluşturdu.
Banu Cennetoğlu bir fotoğrafçı. Uğraşı, “belirsiz” durumları dondurmak. Projelerinin
uygulaması tamamlanmamış belgeleme ve çerçeveleme süreçlerinin ana meselesi
olan her olası temsil biçimini kullanır. Bu hareket “belirsizlik” durumunu işlerini
barındıran her alanın kodlarını boşaltmayı hedefler.
Belirsizli¤i Uzaktan Gözetlemek3
Bir tekillik ki, aidiyeti (bir şeye aidiyeti değil de, aidiyetin kendisini) benimsemeyi, bizzat
kendisinin dil içindeki varlığını ister ve böylelikle tüm kimlikleri ve aidiyet koşullarını
reddeder; işte o, devletin en büyük düşmanıdır.
Giorgio Agamben4
Aylardır aynı noktayı bir mesafeden izliyor ve kaydediyordu. Üç ayrı bölgeyi, epey
para harcanarak yapılmış yeni bir plajı, Türkiye Devlet Demiryolları Dinlenme
Kampı’nı ve askeri bölgeyi içeren bu alışılmadık alanın simyasını çözmeye çalışıyordu.
Merakla, geçmişinin üst üste binen imgeleri arasında geriye doğru gezinerek, bir ajan
gibi, her şeyi kaydetti. Yakınlaştıkça, hiçbir şeye ait olmayan, fakat kendi geçici hallerinin akışı içerisinde var olan, kenara itilmiş gerçeklerin ayırdına iyice vardı.
Agamben açısından bakıldığında, bu tekillikler sadece boş alanda, ortak bir özellikle
veya özdeşlikle bağ kurmadan iletişime geçerler. İstanbul’daki bu köşe, belirli bir kodlama olmaksızın boş bir alanı gösterir. Yine de, bu köşe yükselen kapitalizmin finansal
politikalarını yücelten gösterişli alanın altında neredeyse saklanmıştır. İlk bölge, 39
palmiye ağacının ithal edilerek getirildiği bir plajdır. Bu alan, yirmi yıldır orada bulunan kaçak bir alışveriş merkezinin yıkımından sonra, plajı da olan özel bir kulübe dönüştürülmüştür. İkinci bölge, son altı senedir 160 Çeçen mültecinin yaşadığı, terk edilmiş Türkiye Devlet Demiryolları Dinlenme Kampı’dır. Üçüncü bölgeyse tipik bir orduevidir: Nöbet tutan askerler aslında sürekli değişir ancak alana dışarıdan bakılınca üniformaları ve sabit yerleri yüzünden, burada hiç hareket yokmuş gibi görünür; kamuflaj
altındaki bu durağan görünen organizmadaki değişiklikleri fark etmek imkansızdır. Bu
üç bölge, aralarında herhangi bir bağlantı veya birbirine müdahale olmaksızın, yan yana konumlandırılmıştır. Aralarındaki kesin sınırlar, olsa olsa sosyal zihinsel boşlukları
gösterir. Doğrudan bir iletişim, karşıtlık veya uzlaşma yoktur. Bu bölgeler öylece kendi
hallerinde durur. En “belirsiz” bölge, görünürlüğü olmayan, kayıt dışı sakinleriyle Dinlenme Kampı’dır. Mültecilerin belli belirsiz varoluşları, sistemin geçiciliğe tolerans gösterdiği lüzumsuz bir durumu imler. Dolayısıyla, sistemin içinden çıkarılmak, bu bölgeyi
gerçek bir tehdide çevirir ve sistemin kullanıcıları için tehdidin bir tür habercisidir.
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socially determined mental gaps. There is no direct communication, opposition or
negotiation. These segments simply exist in their own language. The most “uncertain”
segment is the Recreation Camp with its invisible and unrecorded inhabitants. The
semi-presence of the refugees denotes a redundant situation, which the system seems
to tolerate temporarily. Therefore, being expropriated from the system turns this
segment into a real threat, also foreshadowing menace for the users of the system.
“Are there any palm trees in Grozny?” (2005) tracked the log of the uncertain and
unpredictable developments in a specific time-frame. Nonetheless, the log creates a
sense of timeless voyeurism, which could be extracted from any other geography. In
like manner, Cennetoğlu rendered a series of photographs in a book entitled “False
Witness” (2002). Although the starting point of the series was the Asylum Seeker
Registration Centre in Ter Apel, The Netherlands, the book was diversified with
cumulated photographs of parallel cases. The sense of uncertainty blended with the
depicted states of “not belonging” and “not possessing”. Once again, such
unregistered states imply a potential threat. Controlling someone is only possible
through an attached belonging. Once an entity has nothing to register to the system,
it acquires the stigma of uncontrolled energy.
It is not a resistance at all. It is the situation itself which has the potential to generate
unpredictable and unwanted gestures, conflicting with the constructed collective
behavioural codes through the operational logic of the system. At this point, what is
at stake is the positioning of Cennetoğlu as the agent to convey this information to us.
The act of representing this potential threat constitutes a second degree of threat, and
even the manifestation of the evidences in multiple formats starts to challenge the
viewer as the witness and accomplice. As Grzinic states, “In the Lacanian analyst
discourse, the agent reduces itself to the void, provoking the subject [in Cennetoğlu’s
case, it is the viewer] to confront the truth of its desire”.5 It may easily be read as a
trap for the viewer.
In “False Witness”, the photographs hide their stories beneath their identical grains:
the buildings, the interior, the architecture, the scenes, the people, the gazes of these
people. Everything occurs in its own language, hence it is totally obscure. Repetitive
collapse and replenishment of “uncertainty” blurs the time-space coordinates of the
frames. Although Cennetoğlu photographed and restored these scenes from
Chamarande, Quito, Otterloo, Batumi, Ter Apel, Amsterdam, Istanbul, Glasgow,
Mardin, New York, Egin, Şanlı Urfa, Antwerp, Rize and Tbilisi, these stills can address
any node detached from the signifier of its co-ordinates. The broken link of the timespace coordinates of these nodes can be epitomised by borrowing terms from quantum mechanics: the effect of “non-commutativity” manifests itself as an external, constant magnetic field (Smailagic and Spallucci, 2003)6. In this respect, the “non-com-
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municativity” (as the result of being-in-language of its own) turns the node into a
separate being with its own energy. If a part is capable of producing its own energy
without any connection to the outer world, it indicates an autonomous field within
the system, alias a threat for the operational logic of the system.
Furthermore, “False Witness” duplicates the question concerning the “state of belonging” on two other extended levels. The first level is the format of “a book”. While the
format itself poses critical questions about “re-presenting” photography, the structure
of the format indicates an inquiry into the capability and the limits of the medium
itself. The second level is the text in the book, which formulates the order of the photographs into the manipulated version of the corpus-based data7 for the word “measure”.
Cennetoğlu always experiments with different formats in order to underline the limits
and the vagueness of borders in conjunction with the uncertain time and space
co-ordinates of her photographs. A similar approach is seen with “Determined
Barbara” (2004), which was exhibited in different formats in a different context. The
exhibition and screening route also duplicate the work: “Determined Barbara” is a
voyage from Belgrade to Glamoc via Banja Luka. Barbara, located in Glamoc, is a
temporary military training ground zone constructed for SFOR units. It occupies the
land of 704 pre-war inhabitants of Glamoc. Their land was expropriated for
construction in 1998, and in 2001 pre-war inhabitants were allowed to move back.
But now, Barbara was awaiting them. Barbara itself signifies an enigma hovering
around the definition of “the land” and “the inhabitants” in the course of political
conflicts, territorial arrangements and geopolitical debates.8
Despite her clash with uncertainty, Cennetoğlu deals directly with the most visible
occurrences in politically, socially and economically charged situations. Yet, the
“sharpness” of her questions unfolds her stance as a photographer: What is the limit
for uncertainty? What is the limit for blindness? How can pure energy be controlled?
How can a disconnected temporality be documented? And how to betray art?
Could processing uncertainty be a strategy for detecting lapses? What if each lapse
signifies a question for an uncertain answer? What if each detail is another question
rather than an answer?
Cennetoğlu’s “15 Scary Asian Men”(2006) reverses the direction of perception modes
by mirroring the Western approach on “unknown” identities. She presents a series of
what appear to be landscape photographs that contain some men located in the corners
of the city -such as greenery in between highways or viaducts. These “dark” figures give
no clue to their identity. The work ironically draws close to the paranoia of Fortress
Europe.9 In the same line of thought, a public space project by Cennetoğlu, in collaboration with Huib Haye van der Werf, has an extremely different approach on the issue.
Baﬂak ﬁenova
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“Grozni’de Hiç Palmiye Ağacı Var Mıdır?” (2005) belirli bir zaman dilimi içerisindeki
belirsiz ve beklenmedik gelişmelerin kaydının izini sürer. Bununla beraber, kayıt başka herhangi bir coğrafyadan çıkarılabilecek zamansız bir röntgencilik hissi yaratır.
Benzer şekilde, Cennetoğlu “Yalancı Şahit” (False Witness, 2003) başlıklı kitapta bir
seri fotoğrafı dizinler. Serinin başlangıç noktası Hollanda, Ter Apel’deki Sığınmacı
Kayıt Merkezi olmasına rağmen, kitap paralel olayların toparlanmış fotoğraflarıyla
çeşitlendirilmiştir. Belirsizlik hissi, tasvir edilen “ait olmama” ve “sahip olmama” durumlarıyla kaynaşmıştır. Bir kez daha, böyle kaydedilmemiş durumlar potansiyel tehdidin habercisidir. Birini kontrol etmek yalnızca sabitlenmiş bir aidiyet duygusuyla
mümkündür. Bir oluşun sisteme kaydedecek bir şeyi yoksa, kontrolsüz bir enerji
olarak tanımlanır.
Bu kesinlikle bir direnç değildir. Öngörülemeyen ve istenmeyen hareketler üretme potansiyeli olan durumun kendisi, işleme mantığı yoluyla oluşturulmuş ortak davranış
kodlarıyla çelişir. Bu noktada, asıl önemli olan Cennetoğlu’nun bize bu bilgiyi ileten
ajan olarak konumudur. Bu potansiyel tehdidi temsil etme hareketi, ikinci derece tehdit içerir: üstelik çoklu biçimlerdeki kanıtların tezahürü, izleyiciyi tanık ve suç ortağı
yaparak ona meydan okur. Grzinic’in belirttiği gibi “Lacan’ın analizci söyleminde, özneyi [Cennetoğlu’nun durumunda bu izleyicidir] gerçekliğiyle yüzleşmeye kışkırtarak,
ajan kendini boşluğa indirger.”5 Bu, kolaylıkla izleyici için bir tuzak olarak okunabilir.
“Yalancı Şahit” kitabında, fotoğraflar hikâyelerini grenlerin altında saklarlar: binalar,
iç mekanlar, mimari, sahneler, insanlar, bu insanların bakışları... Her şey kendi dilinde gerçekleşir, bu yüzden de tamamen üstü kapalıdır. “Belirsizliğin” tekrarlanan yıkılışı ve yenilenişi, karelerin zaman-mekan koordinatlarını bulanıklaştırır. Cennetoğlu,
Chamarande, Quito, Otterloo, Batum, Ter Apel, Amsterdam, İstanbul, Glasgow, Mardin, New York, Eğin, Şanlıurfa, Anvers, Rize ve Tiflis’te bu kareleri fotoğraflayıp toplamış olmasına rağmen, her biri kendi koordinatlarının gösterenlerinden ayrı herhangi bir noktayı belirtebilir. Bu noktaların zaman-mekan koordinatlarının kırık halkası,
kuantum mekaniğinden terimler kullanılarak örneklenebilir: “Komütatif olmama” etkisi sabit ve harici, manyetik alan olarak kendini gösterir.6 Bu bağlamda, “komütatif
olmama” (kendisinin dili içindeki varlığı sonucu) noktayı kendi enerjisi olan ayrı bir
varlığa çevirir. Eğer bir parça dış dünyayla herhangi bir bağlantısı olmadan kendi
enerjisini üretme kapasitesine sahipse, sistem içinde özerk bir alan belirtir; dolayısıyla, işleme mantığı açısından bir tehdittir. “Yalancı Şahit”, “ait olma durumu” ile ilgili
soruyu genişletilmiş iki diğer seviyede daha çoğaltır. Birinci seviye, “kitabın” yapıtın
kendisi olma halidir. Biçim, fotoğrafın “temsili” ile ilgili eleştirel sorular ortaya koyarken, biçimin yapısı, mecranın kapasitesi ve limitleriyle ilgili bir sorgu bildirir. İkinci
seviye, fotoğrafların sırasını “ölçme” kelimesi adına “bütünce tabanlı verinin”
(corpus-based data)7 değiştirilmiş versiyonuyla formülünü çıkaran metindir.
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Cennetoğlu, sınırların belirsizliğini vurgulamak için, fotoğraflarının belirsiz zamanmekan koordinatlarını kullanarak, farklı biçimlerle deneyler yapar. Benzer bir yaklaşım, farklı bir bağlamda, farklı biçimlerde sergilenen “Kararlı Barbara”da (2003) da
gözlemlenir. Sergi ve gösterim rotası da işi çoğaltır: “Kararlı Barbara” Belgrad, Banja
Luka ve Saraybosna üzerinden Glamoc’a bir seyahati anlatır. Glamoc’ta yer alan Barbara, İstikrar Gücü Birimleri için inşa edilmiş geçici bir askeri eğitim bölgesidir. Glamoc’da savaş öncesi orada yaşayan 704 kişinin toprağını işgal eder. Toprakları 1998
yılında inşaat için istimlak edilir ve 2001 yılında savaş öncesi orada yaşayanların
dönmesine izin verilir. Fakat şimdi, Barbara onları beklemektedir. Barbara’nın kendisi politik çelişkiler, bölgesel düzenlemeler ve jeo-politik tartışmalar üzerinden “toprak” ve “bu toprakta yaşayanlar” tanımlarının etrafında gezinen bir gizemi belirtir.8
Cennetoğlu belirsizlikle olan uyuşmazlığına rağmen, politik, sosyal ve ekonomik durumlardaki en görünür olaylarla ilgilenir. Yine de, sorularındaki “netlik” fotoğrafçı
olarak duruşunu gözler önüne serer. Körlüğün sınırı nedir? Saf enerji nasıl kontrol
edilebilir? Bağlantısız geçicilik nasıl belgelenir? Ve sanata nasıl ihanet edilir?
Belirsizliği işlemek, atlamalar› tespit etmek için bir strateji olabilir mi? Ya her atlama belirsiz bir cevap için bir soruyu işaret ediyorsa? Ya her detay bir cevap yerine başka
bir soruysa?
Cennetoğlu’nun 2006 yılındaki “15 Korkutan Asyalı Adam” başlıklı işi, algı biçimlerini Batı’nın “tanınmayan” kimliklere yaklaşımını yansıtarak tersine çevirir. Görünüşte
şehrin köşelerinde –Avrupa ve Anadolu yakalarını birleştiren çevre yolunun etrafındaki yeşil alanlarda– konumlanmış bazı adamların içinde yer aldığı bir dizi manzara
fotoğrafı sunar. Bu “karanlık” figürler, kişilikleriyle ilgili hiçbir ipucu vermezler. İş,
ironik bir şekilde Avrupa Kalesi9 paranoyasına yaklaşır. Aynı düşünceyle, Cennetoğlu’nun Huib Haye van der Werf’in işbirliğiyle yaptığı kamusal alan projesi konusuna
tamamen farklı bir yaklaşım içerir.
Baﬂak ﬁenova
“The List”, Avrupa sınırının içinde veya kapısında ölmüş olan 7.182’
den fazla mültecinin ismini içeren bir PDF belgesidir (03.05.2006 tarihli).10 Bu belgedeki veriler, UNITED for Intercultural Action (Kültürlerarası Eylem için BİRLEŞ) adlı örgüt tarafından toplanmıştır ve her
yıl güncellenir. Belgeyi 2003 yılında UNITED’ın internet sitesinde bulduğumda, mümkün olan en kısa sürede site dışında da görünür kılmaya karar verdim. Bu iş dört yılımızı aldı… Bilindiği gibi, hükümetler
göçmenleri potansiyel suçlu olarak kabul ederek, onları bulundukları
ülke için bir korku ve tehdit unsuru haline getirirler. Onları bu şekilde
yansıtarak, medyanın da desteğiyle, aldıkları olağanüstü tedbirleri
meşrulaştırırlar ve “normal” vatandaş ile potansiyel vatandaş arasında-
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“The List” itself is a PDF document which contains the names of more
than 7182 (known) refugees who died within, or on the borders of
Europe (Documentation on 03- 05 -2006).10 It is compiled by the
organization UNITED for Intercultural Action and gets updates every
year. When I found this document in 2003 on the United Web site, we
wanted to carry it outside the website and make it public as soon as
possible. It took us 4 years… As we know, governments present
immigrants as potential criminals, and thus turn them into objects of
fear and threat due to their uncertain status. Through this presentation
and with the support of the media, they legitimize the extraordinary
precautions taken, and justify the distance put between “normal”
citizens and potential ones. They aim to reduce the representation of
immigrants to passive victims. In that sense, “The List” carries many
risks since it is a project initiated by an artist and a curator. During the
first installment in March 2007, “The List” was displayed as a poster
campaign in 110 outdoor advertising signs throughout the city of
Amsterdam. The poster campaign consisted only of the List itself on
the “original” PDF file. ”The List” as it is proposed here, however, was
not merely meant as a socio-political project, but also as an experiment
in exploring the borders and the scope of artistic practice. Therefore, it
also explores the critical potential limits of the ‘cultural institute’. What
role could/can art play in the discussion on - and depiction of –
Fortress Europe and migration? From what position can it do so? After
the exposure in Amsterdam, “The List” received invitations from other
cultural institutions. But because of the fragility of the content and its
need for a non-negotiable confrontation, we did not want to display in
museums or galleries. The importance was to display the list by using
already existing information distribution systems. On September 28,
2007, in collaboration with the 1st Athens Biennale and TA NEA, the
16 page List was published in its entirety and distributed as a
supplement in the Greek daily newspaper TA NEA. Although it has
been a very strong and direct confrontation for the viewer, the final
outcome is open to discussion…
Banu Cenneto¤lu
I suspect that the blind in general lack humanity; for all the outward signs that awaken
compassion in us and convey the idea of pain, they are affected only by cries. To a blind
person, what is the difference between a man urinating and a man who bleeds but does
not cry out? Do not we too cease to feel compassion once distance, or the smallness of
objects, produces the effect on us that the lack of sight produces on the blind? How greatly
our virtues depend upon how we feel things and upon the degree to which we are affected
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ki mesafeyi korumayı başarırlar. Göçmenlerin varlığını pasif kurban
konumuna indirgemeyi hedeflerler. Durum böyle olunca, bir sanatçı ve
küratör tarafından başlatılan bir proje olarak “The List”, birçok risk taşır. 2007 Mart’ındaki ilk yerleştirmesinde, “The List” Amsterdam’da
kentin birçok yerine asılan 110 adet açıkhava afişi şeklinde bir poster
kampanyası olarak gösterildi. Poster kampanyası ne bir reklam olarak
tasarlanmıştı ne de reklam içeriyordu. Yalnızca asıl PDF belgesindeki
liste olarak yer alıyordu. Burada sunulduğu şekliyle “The List”’in yalnızca bir sosyo-politik proje olması değil, sanatsal çalışmanın sınır ve
kapsamlarını da sorgulaması amaçlanmıştı. Bu bağlamda, aynı zamanda “kültürel kurumlar”ın eleştirel potansiyelinin sınırlarını da araştırıyordu. Avrupa Kalesi ve göç konusundaki tartışmada ve bu konunun
ortaya konmasında sanat ne gibi bir rol oynuyor/oynayabilir? Bunu
hangi açıdan yapabilir? Amsterdam’daki sergilemeden sonra “The List”
başka kültür kurumlarından da davet aldı. Ancak içeriğinin hassasiyetinden ve kaçınılmaz şekilde yüzleşilmesi gereken bir konu olmasından
dolayı, bu çalışmayı müzelerde ve galerilerde sergilemek istemedik.
Önemli olan, listeyi zaten var olan bilgi dağıtım sistemleriyle gösterebilmekti. 28 Eylül 2007’de 1. Atina Bienali ve TA NEA gazetesinin işbirliğiyle, 16 sayfalık “The List”in tamamı basıldı ve Yunanistan’ın günlük gazetelerinden biri olan TA NEA’da ek olarak yayımlandı. Bu, izleyici açısından son derece güçlü ve doğrudan bir yüzleşme olmakla birlikte, sonucu tartışmaya açıktır…
Banu Cenneto¤lu
Sanırım körler genel olarak insanlıktan yoksundurlar; çünkü bizde merhamet duygusu
uyandıran ve acıyı anlamamızı sağlayan tüm dışsal işaretler arasında tek etkilendikleri
bağırışlardır. Kör bir insan için işeyen bir adamla yarası kanayan ama bağırmayan bir
adam arasında ne fark vardır? Mesafe veya nesnelerin küçüklüğü üzerimizde, görme eksikliğinin körler üzerinde yarattığı etkiyi yarattığında biz de merhamet duygumuzu yitirmiyor muyuz? Şeyleri ne kadar hissediyorsak dışımızdaki dünyadan ne kadar etkileniyorsak, o kadar erdemli oluyoruz. Bu yüzden birçok insanın, cezalandırılma korkusu
olmasa, bir kırlangıçtan büyük görünmeyecek kadar uzaktaki bir adamı öldürürken, bir
öküzün boğazını elleriyle keserkenki kadar bile zorlanmayacağına eminim. Acı çeken bir
at için merhamet duyuyor ama bir karıncayı ezerken hiç tereddüt etmiyorsak, duygularımızı belirleyen yine aynı ilke değil midir?
Carlo Ginzburg11
Yine, “Korkutan Asyalı Adamlar”da, Cennetoğlu böyle bir mesafeyi eleştirmek için
mesafeyi karşı strateji olarak kullanır. Fotoğraflarının belirsiz zaman-mekan koordinatları ve manzaranın hayal meyal özellikleri içinde yalnızca detaylar üzerinden fark
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by what is outside us! And so I doubt not that, but for the fear of punishment, many
people would find it less hard to kill a man at a distance from which he appeared no
larger than a swallow, than they would slit a bullock’s throat with their own hands. If we
feel compassion for the suffering of a horse, but have no scruples about squashing an ant,
does not this same principle determine our feeling?
Carlo Ginzburg11
Again, in “15 Scary Asian Men”, Cennetoğlu criticizes such a distance by facilitating
distance as a counter strategy. The uncertain time and space co-ordinates of her
photographs, along with the vagueness of the landscapes, hides these unknown distant identities called “15 Scary Asian Men” that can only be detected through the
process of approaching details.
In Cennetoğlu’s “Dysfunctionals #6”, 2008, detecting details has almost become a
game. The work displays a segment from a historically charged place - Anıtkabir, the
monumental mausoleum of Mustafa Kemal Atatürk, located in the capital city of
Turkey. The light box, “Dysfunctionals #6”, greets the viewer from a 45 degree angle
and starts it’s perceptual play with the viewer as the viewer looks at the box from
above. Then, one by one, the details begin to agitate the viewer: the length of the grass
in comparison with the people in the photograph; the casual outfits of the visitors; the
market bag carried by one of the visitors in this formal site; the careless paint on the
flagpole. It is a maquette of the site, not the site itself; yet, it is just a photograph.
Stalking along the details of a photograph reveals the clues of a possible mystery. Not
to forget, the incidents are solved through the process of approaching details frame by
frame in R. Scott’s Blade Runner with reference to M. Antonioni’s movie Blow-Up.
Ahmet Öğüt, on the other hand, focuses on mundane details, disregarded
associations, bizarre situations that are neglected in the fast pace of our daily lives.
Nevertheless, his work relentlessly addresses politically charged situations with a
slight degree of black humour.
Baﬂak ﬁenova
Öğüt’s work strongly awakens our senses without needing more than a dark street, a car
and some noisy children, or an animated tank with some stones. He animates them in a
way the viewer is never a “Voyeur”, or a passive popcorn eater. Instead the viewer
becomes alert, if not a participant in the act or situation. The situations in these works
often play with burning socio-political polemics but they also give the feeling of some
imaginary scenarios. The impact of Öğüt's works is very close to "Al Sahl Al Mumtanih"12,
a description in Arabic originally given to literature texts that are perhaps short, sharp,
playful, critical and highly creative, yet accessible for everyone to read. Öğüt's "Sahl Al
Mumtanih" lies in the complex relations of all the above mentioned factors and many
more which are probably beyond my knowledge and sensitivity.
Mounira Al Solh
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edilebilen, “Korkutan Asyalı Adamlar” olarak bilinen bu anonim kişilikleri saklar.
Cennetoğlu’nun 2008 yılındaki “Aksakişleyenler #6” adlı çalışmasındaki detayları belirlemek neredeyse bir oyuna dönüşür. Çalışma, tarihle yüklü olan bir yerden bir kesit
alır: Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’nin başkentinde bulunan anıtmezarı Anıtkabir’den. “Aksakişleyenler #6”da izleyici, 45 derecelik bir açıyla mekana yerleştirilen
ışıklı kutuya yukarıdan bakar; bu açı izleyenin algısını yönlendirmeye başladığı noktadır. Sonra, ayrıntılar yavaş yavaş izleyiciyi rahatsız eder: Fotoğraftaki insanlardan
daha iri ve uzun olan çimler, bu resmi mekan için uygun olmayan gelişigüzel giyimli
insanlar, kolunda pazar çantasıyla gelen bir ziyaretçi, bayrak direğinin taşmış boyası... Fotoğraflanan, bir makettir, mekanın kendisi değildir; her şeye rağmen bu yalnızca bir fotoğraftır. Bir fotoğrafın detaylarını takip etmek, olası bir gizemin ipuçlarını
açığa çıkarır. Unutulmamalı ki, M. Antonioni’nin “Blow Up” filmine referansla R.
Scott’ın “Blade Runner” filminde olaylar detaylara kare kare yaklaşılarak çözülmüştür.
Ahmet Öğüt ise, günlük hayatımızın temposunda yadsınmış detaylara, ihmal edilmiş
çağrışımlara, garip durumlara odaklanır. Bununla beraber, çalışmaları politik durumları sürekli hafif bir kara mizahla ele alır.
Baﬂak ﬁenova
Öğüt’ün çalışması, sadece karanlık bir sokak, bir araba ve gürültücü çocuklar, ya da hareketli bir tank ve taşlardan başka bir şeyi kullanmaya gerek kalmadan algılarımızı
açar. Bu canlandırmayı izleyiciyi asla bir “voyeur” ya da pasif patlamış mısır yiyicisi durumuna düşürmeyecek şekilde yapar. Tam tersine, izleyici dikkat kesilir, bazen de eyleme veya duruma katılır. Bu çalışmalardaki koşullar genelde son derece önemli sosyo-politik polemikler çerçevesinde yer alır, fakat aynı zamanda hayali bir senaryo hissini de
verirler. “Al Sahl Al Mumtani”12 tüm bu unsurların karmaşık ilişkisinde ve benim bilgimin ve duyarlılığımın büyük olasılıkla daha ötesindeki unsurlarda yatar.
Mounira Al Solh
“Clear Blue Sky versus Generous Earth” (2008) adlı yerleştirmem için
bir şehir efsanesini başlangıç noktası olarak aldım. Bu kez hiç kimse
hikâyenin gerçek olup olmadığını bilmiyordu. Ben bu şehir efsanesini
yerel kültürle (low-rider) ilişkilenebilecek bir yöntemle ele almaya karar verdim. Bunun yanı sıra, Los Alamos’da gördüğüm “Sivil Savunma
Bürosu Uyarı Talimatı”ndan bazı uyarı cümleleri seçtim. Seçtiğim bu
cümleler, kırmızı kumaş çantaların üzerine basıldı ve bağlamlarının
dışına çıkınca birer tekinsizlik parodisine dönüştüler. Efsaneyi ve uyarı
cümlelerini mecazi unsurlar olarak kullandım: Gökyüzü göçebe güçlerin rolünde, yeryüzü ise ulusların ait olduğu toprakların.
Ahmet Ö¤üt
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For my installation “Clear Blue Sky versus Generous Earth” (2008), I
used an urban legend as the starting point. No one knows whether or
not this legend is real. I wanted to illustrate this urban legend in a
way in which it would engage with local culture (low-rider). Besides
that, I selected some sentences from warnings taken from the “Notice
Instruction by the Office of Civilian Defence” that I saw in Los
Alamos. Some of the warnings were printed on red tote bags. Out of
their context, those sentences became a parody of insecurity. I used
the legend and the warning sentences as metaphorical elements: the
sky playing the role of nomadic forces, and Earth the role of land
where nations belong.
Ahmet Ö¤üt
Some of his works operate as quick snapshots of critical situations and realities,
whereas in some cases, the pace of the progression of his works slows down in sync
with his research and the nature of the medium he chooses to process and present his
projects. In an experimental manner, Öğüt uses all possible media to convey his
artistic statements and political stand.
Baﬂak ﬁenova
Öğüt’s encounters with harsh political reality are subtly acted out in his frequentlyproduced short videos. Three works made in this vein are “What a Lovely Day” (2004),
“Cut it Out” (2004) and “Death Kit Train” (2005), which all propose imaginary
scenarios for real situations of cause and effect. “What a Lovely Day” depicts the playing
out of a situation where the police stop and search a young man. Undercover police, such
as the ones portrayed in the video, exist in Öğüt’s memory as a catalyst for assumed guilt
and the fear of potential violence. His video is as much a re-enactment of scenes he has
heard about, as it is a performance of his mind racing forward to conjure a future
situation on seeing the tell-tale white car known to contain such police.
November Paynter
The modified car is a subject in contemporary art that has inspired
many artists such as Gabriel Orozco, Erwin Wurm and Gabinete Ordo
Amoris. However, for the installation “Across the Slope”, my inspiration
went beyond formal or functional transformation. I was inspired by a
car mechanic called Necdet Aktay, who made a Ferrari by hand in 8
years. Through his obsession, he made his dream possible, but he
couldn’t get a license to use the car in public, because it was not a real
Ferrari. Eventually, he failed in terms of the authorities. In my opinion,
he still made his dream come true and gave us hope. For the show at
Centre d’Art Santa Monica, we found two very old Seat and Fiat 131
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Bazı işleri, eleştirel durumların ve gerçeklerin hızlı kareleri olarak çalışır, oysa bazı
durumlarda, işlerinin ilerleme hızı, kendi araştırmasıyla ve projelerini işlemek ve
sunmak için seçtiği mecranın doğasıyla senkronize bir şekilde yavaşlar. Öğüt, deneysel bir yaklaşımla, sanatsal ifadesini ve politik duruşunu iletmek için tüm olası medyayı kullanır.
Baﬂak ﬁenova
Öğüt’ün acımasız politik gerçeklikle karşılaşmaları da sıklıkla ürettiği kısa video işleri
aracılığıyla nazikçe dile getirilir. Bu temelde yapılan “What a Lovely Day (Ne Hoş Bir
Gün)” (2004), “Cut it Out (Kes Şunu)” (2004) ve “Death Kit Train (Ölü Teçhizat Treni)”
(2005) adlı üç işin her biri neden sonuç ilişkisi içeren gerçek durumlar için geliştirilmiş
hayali senaryolar önerirler. “Ne Hoş Bir Gün”de polisin bir genci durdurarak üzerini araması canlandırılır. Videodaki karakterlerin temsil ettiği şekliyle gizli polis Öğüt’ün hafızasında üstlenilmiş bir suçu ve potansiyel şiddet korkusunu çağrıştırır. Sanatçının videosu
daha önce anlatıldığını duyduğu olayların bir tekrar canlandırması olduğu gibi, aynı zamanda içinde polislerin olduğu bilinen malum beyaz arabayı gördüğünde aklının onun
önünde koşarak kurguladığı gelecekte olabilecek bir durumun da sahnelenmesidir.
November Paynter
Gabriel Orozco, Erwin Wurm ve Gabinete Ormo Amoris gibi sanatçılara ilham vermiş modifiye araçlara güncel sanatta sıkça rastlarız. Ancak
“Across the Slope” yerleştirmesi için çıkış noktam, formel ve fonksiyonel bir dönüşümden daha ötesiyle ilgiliydi. Esasen, sekiz yılda el yapımı Ferrari ortaya çıkaran oto tamircisi Necdet Aktay’dan ilham aldım.
Aktay, tutkusu sayesinde rüyasını gerçekleştirdi fakat gerçek bir Ferrari olmaması nedeniyle arabasını kamuda kullanabilmek için lisans alamadı. Nihayetinde otoriteye karşı yenik düşmüş gibi göründü ama
bence yine de rüyasını gerçek kıldı. Centre d’Art Santa Monica’da gerçekleştirdiğim sergi için araba mezarlığından eski bir Seat ve eski bir
Fiat 131 bulduk ve birbirine monte edip daha lüks bir araba ortaya çıkardık. Sergi için Benoit Duchense ve John Febrer bu arabayı bütün
detaylarıyla bir ayda inşa ettiler. Sonuçta, el yapımı melez bir araba
ortaya çıktı. Ben, 70’lerin ve 80’lerin bu ikonik orta sınıf arabasını, o
neslin hayal ettiği biçimde yeniden üretip, başarılı bir yenilginin temsili olarak yokuşun üzerine yerleştirdim.
Ahmet Ö¤üt
Yakın tarihli işlerinden biri olan “Ground Control” – Türkiye’deki Ulus Devlet politikasına dayalı kimlik yapılanması üzerine sert bir eleştiridir. Aynı anda küresel anlamda, kapsamlı bir ifade olarak, bir çok düzlemde çalışır.
Baﬂak ﬁenova
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cars from junkyards and fixed them together to make a fancier car.
Benoît Duchense and Joan Febrer built the car up to the slightest detail
in just over a month for the show. So, it is a handmade hybrid car. I wanted to invoke with this 70-80’s middle class’ iconic car the dreams of that
generation, with the slope representing an important element of failure.
Ahmet Ö¤üt
One of his recent works, “Ground Control” -a very strong criticism of identity
formation, grounds its basis in the Unitarian State policy of Turkey. All the same, it
also works as a comprehensive statement on various levels in the global sense.
Baﬂak ﬁenova
When I paved the floor of the Kunst-Werke with asphalt, it didn’t fill
the exhibition space with physical objects, but with a strong ambience
created by the asphalt’s natural elements; odour and stickiness.
Asphalt, for me, is an ideological tool used by authority. It is one of the
subjects of the post-production of modernity and civilization. It operates as the best and basic way of normalization and legitimization of
territories. Asphalt, therefore, is the materialization of authority. When
we see it in the interior, we immediately become aware of its existence
and aura, and are faced with its invisible power.
Ahmet Ö¤üt
“Ground Control” is deeply rooted in the history of social-political conditions that made
asphalt an icon of modernism. It is not only important to understand that this history has
an unmistakable influence on the work and is being transformed to an icon by the artistic
action itself, but also to understand that history can become a visible moment that is
clearly connected to what can happen in the future.
Remco de Blaaij
Speaking of history, Öğüt’s recent publication, Tarihte Bugün (Today in History),
questions our molded acceptance and interpretation of history. By detecting insignificant incidents –which have been deliberately neglected along with many others-, the
publication clearly manifests diverse histories and historical facts which could create
modest changes in our perceptions.
Baﬂak ﬁenova
Parodying the format of a regular newspaper column, the series of stories in “Tarihte
Bugün” are all factual events taken from the Turkish media, but re-illustrated with an
artistic impression, one that often appears surreal and strangely dislocated from the
described event. But, by bringing these charged moments together and giving them new
life so that they are no longer relegated to invisible archives, Öğüt allows these stories to
again perform, to span time and place in an internationally spoken language and become
as much a part of today’s news as they were of yesterday’s.
November Paynter
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Kunst-Werke’nin zeminini asfalt ile kapladığım zaman, amacım sergi
mekanını fiziksel bir obje ile doldurmaktan ziyade asfaltın kokusu ve
yapışkanlığı gibi doğal özelliklerini de göz önünde bulundurarak
güçlü bir atmosfer yaratmaktı. Bana göre asfalt, otoritenin uygarlığı
ve modernizmi yeniden üretmek için kullandığı ideolojik araçlardan
biri; esas fonksiyonunun yanı sıra, toprakların ve sınırların legalize
edilmesi için de kullanılmakta. Asfaltı iç mekanda gördüğümüz zaman bir anda varlığının ve aurasının farkına varıyoruz ve görünmez
gücü yüzeye çıkıyor.
Ahmet Ö¤üt
“Ground Control”un temeli, asfaltı çağdaşlaşmanın ikonu haline getiren sosyo-politik
koşulların tarihçesinde yatar. Bu tarihçenin iş üzerinde çok önemli bir rolü olduğunu ve
artistik eylemin kendisiyle bir ikona dönüştürüldüğünü anlamanın öneminin yanısıra,
tarihin görünebilir bir an haline gelerek, gelecekte olabileceklerle net bir bağlantısı olduğunu da anlamak gerekir.
Remco de Blaaij
Tarihten söz etmişken, Öğüt’ün yakın tarihte yaptığı Tarihte Bugün başlıklı yayın,
önümüze konan tarihin yorumunu ve onu sorgusuz kabul edişimizi sorgular. Bu yayın –diğer çoğu olay ile beraber– kasten ihmal edilmiş önemsiz olayları tespit ederek, algımızda ufak değişiklikler yapabilecek farklı tarihleri ve tarihsel gerçekleri
açıkça sergiler.
Baﬂak ﬁenova
Öğüt’ün son yayınlanan işi olan Tarihte Bugün de tam tersi şekilde de olsa yine toplumdaki değişimleri ve taraflı bakışı sergilemektedir. Sıradan bir gazete sütununu taklit
eden Tarihte Bugün dizisindeki hikayelerin tümü Türk medyasında konu edilmiş gerçek
olaylardır fakat illüstrasyonlar tekrar bir sanatçı gözünden ele alınarak yapılmış ve bu
da çoğunlukla onlara, anlatılan olaydan kopuk ve hatta gerçeküstü bir hava vermektedir. Fakat bu yüklü anları biraraya getiren ve onlara yeni bir hayat kazandıran, böylece
onları görünmez arşivlerden kurtaran Öğüt bu hikayelerin tekrar canlanmasına imkan
tanır, zamanın ve mekanın sınırlarını aşarak uluslararası bir dil kazanmalarını ve dünün haberi oldukları kadar bugünün haberi haline gelmelerini de sağlayarak.
November Paynter
Proje, bu iki sanatçının atlamalar› tespit eden ve “olan olayların” algılanışının nasıl
değişebileceğini ve tarihin farklı anlatılarına yol açabileceğini gösteren, yeni ürettikleri işlerle şekillendi. Ortak belleğimiz, şu anda, medya ve bizi saran çevresel veriler
tarafından tekrar inşa ediliyor. Öğüt’ün “İnfilak Etmiş Kent” ve Cennetoğlu’nun
“KATALOG” adlı işleri, atlamalar vasıtasıyla anlaşılabilen farklı bellek oluşumlarının –veya farklı anlatıların– olasılığını ortaya çıkarıyor.
Baﬂak ﬁenova
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The “Lapses” project has been shaped by the commissioned projects of these two
artists which detect lapses and demonstrate how the perception of “occurring events”
can vary and lead to the differing narrations of history. Our collective memory is now
being reconstructed by the media, along with other surrounding environmental data.
“Exploded City” by Öğüt, and “CATALOG” by Cennetoğlu, reveal the possibility for
diverse memory formations – or diverse narratives - conceivable through lapses.
Baﬂak ﬁenova
Spread over an eight-month time frame, the production process of the “Lapses” project consists of the production of Banu Cennetoğlu’s and Ahmet Öğüt’s works, as well
as that of a book series which has been invested so as to further expand the issues in
focus; it will be concluded with the construction of the exhibition building in Arsenale
What is to be put forth first of all is that this process has developed its own rhythm
following deed rather than word, and built itself as an architecture. Yet, a flexible one
where every step has been a response to the previous, and one that has been shaped
within fast, spontaneous and improvised approaches and solutions to different
situations as they were encountered. Accordingly, this objectifies an equally flexible
process, for it is shaped at times outside the authority of linear predictability; a
process in which continuity is ensured, yet gives space to unexpected modes of
perception and expression.
The thought process can possibly commence through the treatment of this process as
a temporal section that has created its own rhythm. Rhythm, by dividing any given
time-frame into portions, suspends it, and gives it shape. Giving shape to process,
which is itself temporal and fluid, by way of dividing it into portions, makes it possible
for it to become visible, thus to be grasped and held in memory (as well as to be recreated in memory). This viewpoint will also enable one to look into the process
above concepts and with a critical eye.
It would be wrong to claim that it is rhythm alone that gives shape to the time frame.
The process also composes itself within a set of pauses which are basically rhythmbreakers. In The Idea of Prose, Giorgio Agamben refers to this latter in terms of poetry.
He defines pause, “caesura”, as the element that hinders the rhythm of verse which
carries representation, therefore the thought itself. A “caesura” that interrupts the
verse returns it into an awakening. In a similar manner, shaped through lapses, this
production process has re-started processes of auto-reflection and auto-critique each
time it was interrupted and suspended. Slippings and deviations turned into pauses
and rendered the process itself visible, whilst validating continuation by means of
renewing its rhythm. Interestingly enough, concepts and issues at the focus of the
project have merged into the production process itself, and the process has
created its own critical tool from the inside.
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Lapses’in yapım süreci Banu Cennetoğlu ve Ahmet Öğüt’ün işlerinin yanında projenin odağına aldığı meseleleri metinler üzerinden devam ettiren üç ciltlik kitap serisinin hazırlanması doğrultusunda sekiz aylık bir süreye yayılmış bulunuyor ve sergi
mekanı olacak yapının Arsenale’deki inşasının tamamlanmasıyla son bulacak. Her
şeyden önce bu süreç, kelimeden çok eylemi izleyerek ritmini geliştirmek suretiyle
kendi kendini bir mimari olarak inşa etmiş bulunuyor. Her adımın bir öncekini takip
ettiği, karşılaşılan farklı durumlar karşısında geliştirilen hızlı, spontane ve emprovize
yaklaşım ve çözümlerin de dahilinde şekillenmiş esnek bir mimari. Dolayısıyla bu,
yer yer çizgisel öngörülebilirliğin otoritesi dışında biçimlenen, sürekliliğin garanti altına alındığı, ancak beklenmedik algı ve ifade biçimlerine de alan tanıyan esnek bir
süreç anlamına geliyor.
Düşünmeye, bu süreci kendi ritmini doğurmuş olan zamansal bir kesit olarak ele almanın getireceği olanaklarla başlanabilir. Ritim, bu yolla askıya alınan zaman dilimini parçalara böler ve ona biçim verir. Zamansal ve akışkan olan süreci parçalara bölmek ve ona bu yolla biçim vermek sürecin görünür kılınmasına, kavranabilmesine ve
bellekte tutulabilmesine (ve bellekte yeniden yaratılabilmesine) imkan verir. Aynı zamanda bu bakış açısı süreci kavramlar üzerinden ve eleştirel bir gözle incelemeyi de
mümkün kılacaktır.
Ancak bu zaman dilimine biçim verenin yalnızca ritim olduğunu söylemek yanlış
olur. Süreç kendini temelde ritim bozucu olan bir takım duraklarla da birlikte oluşturuyor. Giorgio Agamben’in Nesir Fikri kitabında, şiir üzerinden açıkladığı bu durak
fikri, temsili taşıyan dizenin ritmine ket vuran öğe, yani düşüncedir. Durak dizeyi kesintiye uğratıp kendine uyanmasını sağlar. Benzer şekilde, atlama, sekme ve kaymalar üzerinden şekillenen bu projenin yapım süreci her kesintiye uğradığında ve
askıya alındığında, kendine dönük düşünsel ve eleştirel sürecini de yeniden başlattı.
Hatalar ve sapmalar sürecin kendisini görünür kılan duraklamalara dönüştü ve ritmi
yenileyerek devamı geçerli kıldı. Kavramsal çerçevenin odağındaki meseleler projenin üretim sürecine karıştı ve süreç, eleştirel aracını kendi içinden yarattı.
Bu esnada, bakma ve görme eyleminin doğası çok önemliydi, ki bunu Carlo Ginzburg’un “hem coşkulu hem de mesafeli” şeklinde ifade ettiği bir bakma eylemine
benzetebiliriz. Ginzburg’a göre bu türden bir bakma eylemi “her şeyden önce yanlış
temsillerden kurtulmamızı, doğruluğundan şüphe etmediğimiz varsayımları ve algı
alışkanlıklarımız sayesinde tekrarlaya tekrarlaya kanıksadığımız ve aşina olduğumuz tanımları reddetmemizi ister”. Şeylere atfedilen anlamların ötesine geçerek bakabilme becerisi onları oldukları gibi görebilmeyi sağlar. Göz kırpma eyleminin aslında zihinsel kesintiler olduğu bilinir. Bu sayede görüntü parçalara bölünür ve zihinsel olarak kavranılabilir, kontrol edilebilir hale getirilir. Bu esnada her bir göz
kırpma, bir düşüncenin bitişine ve bir yenisinin başlangıcına işaret eder. Her

49

VENEDIK KITAP 01-50

4/23/09

10:40 AM

Page 50

VENEDIK KITAP 51-100

4/23/09

10:46 AM

Page 51

VENEDIK KITAP 51-100

4/23/09

10:46 AM

Page 52

Meanwhile, the nature of the act of looking and seeing has become increasingly important. At this point, one can refer to Carlo Ginzburg’s definition of that sort of vision
which is “both enthusiastic and distant” at the same time. According to Ginzburg, this
particular way of looking ‘first of all requires us to escape from false representations,
and to reject the assumptions of which accuracy we would never doubt, and those
definitions that we have become so familiar with by way of repeating through our
perceptual habits’. The ability of looking at things beyond their attributed meanings
permits us to see them as they are. It is known that blinks are mental cuts. They render
the picture discontinuous and fragmentary, thus mentally perceivable and manageable.
Blinks correspond to the end of one thought and the beginning of another. Every
interruption is a distance, an interval, a gap. This gap is the space of conception.
Nazl› Gürlek
Öğüt traces buildings that have recently been the site of a crucial event and have
turned into ruins, thus triggering associations in our subconscious. “Exploded City”
presents a model city by referring to the original architectural features of each
building. The work questions the significations and values attributed to these buildings before and after the explosion, while detecting lapses that occur in our memory
via media images. It also manifests otherwise concealed lapses by stripping the
buildings of their memories. In viewers’ minds, this research may find openings similar to Borges’ forking paths, Calvino’s fictions of imaginary cities, and Toufic’s ruins.
“CATALOG” holds to the fact that photography, extracted from the reality in which it
was shot, is not only expected to exist in a new subjective and critical context, but
also to become the bearer of expression for this new context. Cennetoğlu’s
photographs pertain to different geographies whilst simultaneously being open to
fictional narratives. The work is presented in the form of a performative “mail order
catalog” where hundreds of photographs are classified under subjective categories.
The artist allows free download of all the photographs exclusively during the
duration of the Venice Biennale.
Baﬂak ﬁenova
The selective refusal of the predicted point of view and the development of one’s
own sight are decisive in the artists processes of re-interpretation. Context shifts and
changes are present in both works. In “Exploded City”, reality is re-constructed in
the realm of art through a time-lapse. The work, presents the scale-model -an element traditionally pertaining to production processes- as the representation itself,
thus conveying process into the final outcome. Likewise, the freedom to download
Cennetoğlu’s photographs from a website that the artist preserves for the viewer sets
forth the process as the representation itself. The work triggers questions in regard
to various situations it gets involved in. As processes is of production and reception
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kesinti, görme sürecini ve görüleni askıya alan bir aralık, açıklık, boşluktur.
Bu aralık düşüncenin, kavramın alanıdır.
Nazl› Gürlek
Öğüt, yakın tarihte kritik bir olaya mekan olmuş, bilinçaltımızda çağrışımları olan harabeye dönüşmüş yapıların izini sürüyor. ‘İnfilak Etmiş Şehir’ her bir yapının orijinal
mimari özelliklerine dayanarak inşa edilmiş maketlerinden oluşan bir şehirdir. İş,
medya imgeleri sayesinde belleğimizde meydana gelen atlamalar üzerinden, yapıların harabeye dönmeden önce ve sonra taşıdıkları anlamları, değerleri sorguluyor.
Aynı zamanda, binaları belleklerinden soyutlayarak, unutulmuş olan atlamalar› da
ortaya çıkarıyor. İş, izleyicinin zihninde Borges’in çatallı yollarındaki ya da Calvino’nun hayali kent betimlemelerindeki kurgulara benzer açılımlar bulabilir.
“KATALOG”, fotoğrafın, çekildiği bağlamdan koparılması üzerine, yeni öznel ve eleştirel bir bağlamda tek başına var olması, dahası bu bağlamın sözüne aracı olması gerektiği düşüncesinden hareket eder. Banu Cennetoğlu’nun fotoğrafları, farklı coğrafyalara ait olmakla beraber kurgusal anlatılara açıktır. İş, yüzlerce fotoğrafın öznel kategoriler altında sınıflandırıldığı performatif bir “sipariş kataloğu” formundadır. Sanatçı, Venedik Bienali süresince izleyiciye sipariş kataloğundaki fotoğrafları internetten ücretsiz indirme olanağı tanıyacaktır. Bu süreç, işin ve fotoğrafın, belleğin kalıntıları biçiminde dağılımının sorgulanmasına da işaret etmektedir.
Baﬂak ﬁenova
Sanatçıların yeniden yorumlama süreçleri, öngörülmüş olan görüş alanını reddetme
ve kendi bakışını geliştirmenin seçiciliğini içerdi. Projede yer alan iki iş de içinden
geçtikleri bağlam kaymaları ve dönüşümleri bir ölçüde görünür kılıyor. “İnfilak Etmiş
Kent”te gerçeklik, zamanda bir s›çrama üzerinden ve sanatın bağlamına kaydırılarak yeniden inşa ediliyor. İş, aynı zamanda geleneksel anlamda sürece ait bir öğe
olan maketi temsilin kendisi olarak ortaya koyuyor ve süreci işin içine dahil ediyor.
Cennetoğlu’nun izleyiciye sergi süresince fotoğrafları internetten indirebilme özgürlüğü tanıması da benzer şekilde süreci temsilin kendisi haline getiriyor. Yapıt, içine
girdiği farklı hal ve durumlarla ilgili sorular uyandırıyor. Üretim süreciyle izleyicinin
karşılaşma sürecinin birbirine bağlanması, yapıtın biçiminin ve süresinin katlanarak
ve yayılarak devam etmesi demek oluyor; işin biçimi ve süresi, sanatın mekanı,
yaratıcısı ve aktifleştiricisi, orijinal ve kopya, sahip olma vb. gibi meseleleri akla
getirmenin yanı sıra, sergi süresinin tümünü de içine alarak işin içinde gösterildiği
bağlamı, kurumu ve izleyicisini de incelikli bir hamleyle sorgulama sürecinin içine
katacak gibi görünüyor.
Bu noktada somut bir örnek olarak Jim Jarmush’un “Sürekli Tatil” filminden bir sahne akla geliyor. Aynı arabayı iki farklı yer ve zamanda gören filmin oyuncusunu, bu
deneyimini büyük bir heyecan ve ilgiyle anlatırken izleriz. Karşılaşmayı şahsen yaşa-
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intertwine, not only do form and duration of the work endure, but also disseminate.
It engages with conceptual concerns such as an artwork’s form and duration, its
space, the author and activator, as well as others pertinent to ideas of original, copy
and appropriation. It seems likely that the specific context and the institution in
which the work is going to be shown, as well as the viewer, would be drawn into
questioning.
At this point, one can conclude with a specific scene from Jim Jarmush’s Permanent
Vacation, in which we see the protagonist enthusiastically describing his encounters
with the same car at two different places and moments. The excitement and exuberance
of the subject who has experienced the encounter is almost palpable to us, though we
have not lived the same experience. The car in movement re-defines the process, and
this is precisely the moment in which perception is set-off constant and a new.
Nazl› Gürlek
Both works question the act of remembering –not only as an individual act but also as
a collective practice-but at the same time, they attempt to comprehend what
collective amnesia is.
Is it possible to fail to remember a repetitive past? What if amnesia is a systematically
constructed defence mechanism? Yet, what if this defence mechanism is spontaneously
programmed and applied on individuals by a system? What if such a system eventually
ends up constantly hacking itself through a cognitive architecture of dissociations?
History, for an individual living in Turkey –regardless of her/his ethnic
background- inhabits lapses. There are ruptures pertinent to each narration
attached to any kind of collective memory and circulation of history. The memory has
always been replaced with dreams and predictions for the past through paradoxical
symbols. There have been numerous considerable gaps that lead to both long-term
memory loss –such as changing the alphabet13-, and short-term memory loss such as
experiencing coups d’état in a loop of successive decades…1960, 1971, 1980. Yet, the
conditions of the country with an unstable political climate; IMF-dependent economy; internal migration attacks; a constant social and cultural insecurity fed by conflicts between East and West, left and right, secularism and fundamental Islam, and
eventually nationalism and separatism, ground lapses not only with the conception
of history but also in other areas of life. The vortex of collective schizophrenia with
dualities, conflicts, similarities, and oppositions plays an important role in
disregarding these lapses. Whenever there is despair, black humour veiled with
dreams comes on stage: Simple dreams. Missing details. Obscured secrets. Dwelling
in the present through dreams and recalling the past through flashbacks and short
intrusive imageries…
Nonetheless, this very aspect of collective schizophrenia has dictated ways of surviv-
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mayan bizlerin gözünde, deneyimi yaşayan öznede uyanan heyecan ve coşku elle tutulur cinstendir. Hareket halindeki araba süreci yeniden tanımlar; algının devamlı yeniden üretimi de işte tam bu esnada tetiklenir.
Nazl› Gürlek
Her iki iş de hatırlama eylemini –yalnızca bireysel hareket olarak değil, kolektif hareket olarak da– sorgular, ama aynı zamanda, ortak hafıza kaybının ne olduğunu da
anlamaya çalışırlar.
Tekrarlanan bir geçmişi hatırlayamamak mümkün müdür? Ya hafıza kaybı sistematik
inşa edilmiş bir savunma mekanizmasıysa? Yine de, ya bu savunma mekanizması bireyler üzerinde bir sistem tarafından kendiliğinden programlanıyor ve uygulanıyorsa? Sonuçta, ya böyle bir sistem bilişsel olarak konumlanamayıp, sürekli kendini kesintiye uğratıyorsa?
Türkiye’de yaşayan bir birey için –etnik kökeni ne olursa olsun– tarih, atlamalar
içerir. Bunlar her tür ortak belleğe bağlı anlatı ve tarihin deveranıyla ilgili kopukluklardır. Belleğin yerini her zaman, paradoksal semboller kullanılarak, geçmişe yönelik
hayaller ve öngörüler almıştır. Alfabenin değişmesi gibi13 uzun dönem hafıza kayıpları ve 1960, 1971 ve 1980 yıllarında birbirini takip eden ve on yılda bir tekrarlanan
darbeleri deneyimleme gibi kısa dönem hafıza kaybına neden olan sayısız kayda değer boşluk olmuştur. Yine de, ülkenin istikrarsız politik şartları, IMF’ye bağımlı ekonomisi, iç göç, doğu ile batı, sol ile sağ, laiklik ile radikal İslam ve sonunda milliyetçilik ile ayrımcılık arasındaki çatışmaların neden olduğu, sürekli hissedilen sosyal ve
kültürel güvensizlik, yalnızca tarih anlayışında değil, aynı zamanda hayatın diğer
alanlarında da atlamalara zemin oluşturmaktadır. İkiliklerle, çatışmalarla, benzerliklerle ve karşıtlıklarla oluşan ortak şizofreninin girdabı bu atlamalar› gözardı etmekte önemli rol oynar. Ne zaman umutsuzluğa düşülse, düşlerle bezeli kara mizah
ortaya çıkar: Basit düşler. Eksik detaylar. Örtülü sırlar. Düşler üzerinden günü yaşayıp, çakan görüntülerle geçmişi anımsayarak yaşamak…
Yine de, ortak şizofreninin bu özelliği hayatta kalma yolları sunmuştur. Herhangi bir
duruma uyumun önemli bir özelliği, dahası, her çeşit felaket ve travmaya karşı devam edebilme yeteneği, tekrarlanan ortak hafıza kaybını da imler. Her bir travmayı
hafıza kaybı takip eder. Bu tekrarlanan hafıza kaybı örüntüleri, bir şekilde, ülke için
savunma mekanizması olarak işler; büyük bir ihtimalle böyle atlamalar, bir taraftan telegörsel anlatılar ve gerçekler, yerel gerçeklerin yerine geçerken hayatı dayanılabilir kılar. Olayların muhakemesini yapmak için gerekli bütün referansları kaybederiz. Virilio’nun örneklendirdiği14 piknoleptik (picnoleptic) gibi, belleğimizi inşa etmek
için gerekli bilgiye eksik parçalarla –eksikliklerini farketmeden– erişiriz. Bu nedenle,
farklı kanallardan gelen diğer bilgilerin bellek oluşturma sürecini tamamlayacağını
varsayarız. Bununla birlikte, bu kanallar da bilgiyi eksik ulaştırmakta ve/veya filtrele-
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ing. It is an asset of adaptation for any kind of situation. Furthermore, the ability to
keep going despite any kind catastrophe and trauma, hints at repetitive collective
amnesia. Each trauma is followed by amnesia. These repetitive amnesia patterns, in a
way, function as a defence mechanism for the country; such lapses presumably
restore life while the televisual narrations and realities overwrite local realities. We
totally lose our references for the reasoning of events. Just like a picnoleptic in
Virilio’s sense,14 we retrieve information with missing parts –without noticing these
parts- in order to construct our memory. Hence, we also assume that further information coming from different channels would complete our memory formation process.
Nevertheless, these channels also miss and/or filter information, and most of the
time, the repetitive mediatised images construct our memory rather than our own
channels of information.
I try to remember how I learned of the 9/11 attacks: I was living and working in the
UK at that time. It was noon, together with one of my British colleagues, I was about
to order shoarma for the entire office staff from a local Arab restaurant close to the
Docklands in London. We watched the breaking news on TV in the restaurant; it took
some time for me to understand what was going on until my colleague dragged me
back to the car in panic. We rushed back to the office and then immediately were sent
home together with thousands of people working in the same area because of security
reasons. It was an extraordinary day in despair, confusion, and panic. Despite my
own story about 9/11, the first thing that comes to my mind are the media images in
full detail as one of the most copied and distributed images in media history. My story
hardly comes to the surface clearly, as the mediated imagery has already haunted my
memory. In this case, it seems that I have already muted some of the information
channels in remembering this event.
Baﬂak ﬁenova
In “CATALOG”, what would you look at in a series of photographs
from 9 /11 if they were categorized under “Excursion” along with
other post war photographs? Would you be interested in getting one?
Based on what criteria? Is it possible to include them in a larger group
of photographs since they represent a permanent state of exemption?
Banu Cenneto¤lu
In the same line of thought, on the 1st of March 2009, the leftist Turkish newspaper,
Cumhuriyet, published an almost blank front page in order to protest against the government’s growing pressure on the free press in Turkey. The newspaper asked the
question: “If we are silent, who would speak?”. This incident visibly exemplifies a possible lapse in information channels. It also indicates how diverse realities hack each
other and potentially create lapses on various levels.
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How do we lapse? How do we forget? How do we remember? How do we believe what
we remember? How many realities are there to believe in?
Baudrillard elucidates how simulated worlds subsume reality, while defining the
evolution of simulacra and simulation. Accordingly, Baudrillard describes three
orders of simulacra. In the first order, the simulacrum is referential; the simulacrum
is “the reflection of a profound reality”. The second order is based on the reproduction of the original, specifically through mass production; the simulacrum “masks
and denatures a profound reality”. In the third order, the referential ground totally
disappears; the simulacrum “masks the absence of a profound reality, it has no relation to any reality whatsoever; it is its own pure simulacrum”.10 Öğüt’s “Exploded
City” oscillates between the second and the third order. This imaginary city consists
of the copies of the once and/or still existing buildings by referring to the original
architectural features of the structure on a scale of 1/100. In this respect, it has a
documentary value. Nevertheless, how they are placed together and how they are
constantly being associated with each other manifests an endless process of producing meaning in any context.
Baﬂak ﬁenova
“Exploded City” enables cross readings by bringing together these
buildings that have never been placed side by side before. For example, it is possible to do a reverse reading between the tragedy at
Madımak Hotel, where worked up people burned down the building,
killing 33 intellectuals, and the 2005 event in Hakkari, Şemdinli where
people stopped the car in which the individual who had bombed the
Umut Bookstore had taken refuge, dragging the three people in the car
out and handing them over to the police, and then burned down the
vehicle that belonged to the military police and contained weapons
and documents. Both events have resulted in a fire, but whereas the
event in Madımak was a crime against humanity, conversely, the
events in Şemdinli pointed to poetic justice. The Susurluk Truck which
collided with the black Mercedes and thus brought to the surface the
existence of a deep state –despite ending up in a junkyard in Denizli- is
once again an indicator of poetic justice. As Süreyya Evren puts it, the
image of a truck “riding head on fearlessly towards the truth” was created, where the truck was not a vehicle for the state this time, but a
forklift revealing it. Another example is the Europa Hotel in Belfast
which was subjected to 33 bomb attacks in 1994, and the two houses
where weddings were taking place that were mistakenly bombed by
American jets in the village of Karakal, Afghanistan, in 2002 and in
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mektedir ve bu nedenle, belleğimizi çoğu zaman bilgi kanallarımız yerine medyatize
imgeler oluşturur.
9/11 saldırısını nasıl öğrendiğimi hatırlamaya çalışıyorum. O zaman İngiltere’de yaşıyor ve çalışıyordum. Öğle vaktiydi, İngiliz çalışma arkadaşlarımdan biriyle, bütün ofise, Londra’da Dockland yakınlarındaki yerel bir Arap lokantasından döner ısmarlamak üzere çıkmıştım. Son dakika haberleri lokantadaki televizyonda gözümüze çarptı; çalışma arkadaşımın beni lokantadan panik içinde çıkarıp arabaya çekiştirmesine
kadar ne olduğunu anlamam biraz zamanımı aldı. Ofise geri döndük ve güvenlik nedenleriyle alelacele binlerce insanla beraber evlerimize gönderildik. Üzüntü, karışıklık ve panik içinde geçen, unutması zor, olağandışı bir gündü. 9/11 ile ilgili kendi hikâyeme rağmen, bu olayla ilgili ilk aklıma gelen tüm detaylarıyla, medya tarihinin en
çok kopyalanan ve dağıtılan imgeleri. Hikâyem, medyatize edilmiş görüntüler belleğimi işgal ettiği için neredeyse hiç yüzeye çıkmıyor. Bu durumda, görünüyor ki bu
olayı hatırlamak için bilgi kanallarının bazılarını çoktan susturmuşum.
Baﬂak ﬁenova
“KATALOG”da diğer savaş sonrası fotoğraflarıyla birlikte “Gezinti”
başlığı altında toplanmış 9/11 fotoğrafları yer alıyor. Bu fotoğraflarda
neye, hangi kritere göre bakarsınız? Bir tane edinmek ister misiniz?
Sürekli bir istisna halini gösteren bu fotoğrafları genel ve geniş bir gruba dahil etmek mümkün müdür?
Banu Cenneto¤lu
Aynı şekilde, 1 Mart 2009’da sol eğilimli Türk gazetesi Cumhuriyet, hükümetin özgür
basın üzerindeki artan baskısını protesto etmek için neredeyse boş bir ön sayfa yayınladı. Gazete şu soruyu soruyordu: “Biz susarsak kim konuşacak?” Bu olay, bilgi kanallarındaki olası bir atlamay› açıkça örnekliyor. Ayrıca farklı gerçekliklerin birbirlerini
nasıl ele geçirdiklerini ve farklı seviyelerde nasıl potansiyel atlamalar yarattıklarını
gösteriyor.
Nasıl atlarız? Nasıl unuturuz? Nasıl hatırlarız? Ne hatırladığımıza nasıl inanırız? İnanılacak kaç gerçeklik var?
Baudrillard, imge ve simülasyonun gelişimini tanımlarken simüle edilmiş dünyaların
gerçeği ne şekilde içerdiğini açıklar. Buna göre Baudrillard simülakranın üç derecesini tanımlar. Birinci derece simülakra gönderimseldir ve “derin bir gerçekliğin yansıması”dır. İkinci derece simülakra, aslının özellikle seri üretim yoluyla tekrar üretilmesine dayanır ve “derin bir gerçekliği maskeler ve onun doğasını değiştirir”. Üçüncü
derece simülakralarda gönderimsel zemin tamamen yok olur ve simülakra “derin bir
gerçekliğin yokluğunu maskeler, hiçbir gerçeklikle ilişkisi yoktur; kendi kendisinin
saf simülakrasıdır”. Öğüt’ün “İnfilak Etmiş Kent”i, ikinci ve üçüncü derece arasında
gidip gelir. Bu hayali kent, 1/100 ölçeğinde, yapının orijinal mimari özelliklerine da-
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yanarak, bir zamanlar var olmuş veya halen mevcut yapıların kopyalarını içerir. Bu
bağlamda, belgesel bir değeri vardır. Yine de, bir araya nasıl getirildikleri ve sürekli
birbirleriyle nasıl ilişkilendirildikleri, herhangi bir bağlamda sonsuz bir anlam üretme
sürecini ortaya çıkarır.
Baﬂak ﬁenova
“İnfilak Etmiş Kent” daha önce hiçbir şekilde yan yana gelmemiş bu binaları yan yana getirerek, çapraz okumalara olanak veriyor. Örneğin,
Sivas’ta 1993 yılında halkın galeyana gelmesi ile Madımak Oteli’nin
kuşatılıp yakılması sonucu 33 aydının hayatını kaybetmesine neden
olan trajedinin, 2005 yılında Hakkari, Şemdinli’de, halkın Umut Kitabevi’ni bombalayan kişinin sığındığı otomobili durdurup, içindeki üç
kişiyi tartaklayarak polise teslim ettiği ve Jandarma’ya ait olup bagajından silahlar ve belgeler çıkan aracı ateşe verdiği olaylar arasında ilginç bir ters okuma yapmak mümkün. İki olay da yakma eylemi ile
sonuçlanmıştır, ama Madımak’taki olay gerçek bir insanlık suçu iken,
tam tersine Şemdinli’deki olaylar ilahi adalete tekabül etmektedir.
Siyah Mercedes’le çarpışıp, derin devleti su yüzüne çıkaran, Susurluk
Kamyonu da, kaderi Denizli’de bir hurdacıda son bulmasına rağmen,
ilahi adalet sicilinde önemli yerini almıştır. Süreyyya Evren’in deyimiyle “gerçeklerin üzerine korkusuzca giden” kamyon imgesi ortaya
çıkmış, kamyon bu kez iktidarın aracı değil, kaldıracı olmuştur. Başka
bir örnek de 1994 yılına kadar 33 kere bombalı saldırıya uğramış olan
Belfast’taki Europa Hotel ile Amerikan uçakları tarafından 2002 yılında Kakaral köyünde ve 2008 yılında Kandahar’da kazayla vurulan iki
Afgan düğün evi (ben farklı zamanlarda bombalanmış bu iki evi tek
bir ev olarak hayal ettim) arasındaki bağdır. Europa Hotel, 33 tane
saldırıya rağmen halen işletmesini sürdürürken, Afganistan'da da savaşa rağmen evler düğünleri ağırlamaya devam etmektedir. Anlaşılan
tekerrür, hem direnişi hem de iktidarı ayakta tutan bir gereç olarak
karşımıza çıkabilmektedir.
Ahmet Ö¤üt
Diğer bir açıdan, Cennetoğlu’nun işi yüzlerce fotoğrafın öznel kategorilere göre sınıflandırıldığı bir postayla sipariş kataloğu kılığına girerek edindiği belgesel görünüşle
izleyiciyi yanıltıyor. Fotoğrafın “gerçeğin” kanıtı oluşu varsayımı bir kenara, “KATALOG” bir kurmaca ve kabul edilen gerçeklerden de uzak. Her kategori, hatta her
fotoğraf ya kendi bağlamını üretiyor ya da farklı referanslarla her yöne yayılarak kendi bağlamı dışında bir şeyi imliyor. Hepsi kendi kendine referans veren işaretlerdir.
Bu bağlamda iş, üçüncü derece simülakraları örnekliyor.
Baﬂak ﬁenova
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Kandahar in 2008 (I imagined these two different houses that were
bombed at different times as one). The Europa Hotel is still open
despite 33 attacks, and in Afghanistan, houses still hold weddings
regardless of the ongoing war. It seems as if such recurrences can function as agents that sustain both the resistance and governments.
Ahmet Ö¤üt
On the other hand, Cennetoğlu’s “CATALOG” misleads the audience in terms of its
documentary look by disguising itself as a mailing catalog which contains hundreds of
photographs. Regardless of the assumption that photography is an evidence of “reality”, “CATALOG” is a fiction and even more distant from the known facts. Each category, and even each photograph either produces its own context or signifies something
that is beyond its context by radiating in all directions with divergent references. They
are all self-referential signs. In this sense, it manifests the third order of simulacrum.
Baﬂak ﬁenova
I photograph spaces whose identities are relatively transitory and
unstable. Through this process, I am willing to question the potential
of these spaces/places and the power of their uncertain conditions.
Once an image is presented, it offers multiple possibilities of interpretations. Still, I care about the ambiguity of the image. The challenge is
how to create a work while you talk about ‘issues’ and still go beyond
illustration or education. Since I don’t use captions for photographs, it
depends on the viewer to make the connections.
Banu Cenneto¤lu
The newspapers mention everything besides daily events. Newspapers bore me, I don’t
learn anything from them. [...]The real events that take place, the things we go
through, things beyond that, where are all the rest? How are we going to explain that
which takes place everyday and keeps repeating itself, the banal, the casual, the
obvious, the collective, the ordinary, the infra-ordinary, the background noise; how
will we examine them, how will we describe them? [...] Or is it a question of finally
founding our own anthropology, one that will talk of us, establishing the internal
search –not the extrinsic but the inherent- for the things we have foraged from others?
Georges Perec15
Banu Cennetoğlu keeps record of Perec’s passionate focus of the “casual, banal, repetitive information”, she makes them visible and tries to prevent them from
becoming lost. She circulates what she has recorded through customary methods. She
points to the circulation methods and waits. She waits for her audience, to put it more
accurately, her reader. She waits so that they come, pay attention and focus; she
waits for them to tread through one of the themes until they get to what they want,
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Bir fotoğrafın varoluşu farklı anlam olasılıkları önerir. Benim ilgimi çeken muğlak olma halinin kaydedilip kaydedilememesidir. Cevaplanması zor, hatta cevapsız meselelere bakarken, fotoğrafın izah eden, örnek gösteren, tarif eden ve sözde çözen sorunsallığının ötesine nasıl
geçilebilir?
Banu Cenneto¤lu
Gazeteler gündeliğin dışında her şeyden bahsediyor. Gazeteler beni sıkıyor, bana hiçbir
şey öğretmiyor. [...] Gerçekten olup bitenler, yaşadıklarımız, ötesi, bütün geri kalan nerede? Her gün olup biteni ve her gün yineleneni, basmakalıbı, gündeliği, besbelliyi, ortaklaşa olanı, sıradanı, olağan-içini, arka plandaki uğultuyu nasıl açıklayacağız, onu nasıl
sorgulayacak, nasıl tarif edeceğiz? [...] Yoksa nihayetinde söz konusu olan kendi antropolojimizi kurmak; bizden bahsedecek, uzun zamandır başkalarından yağmaladıklarımızı bizim içimizde arayacak olanı –yabancıl değil ama içsel olanı– saptamak mı?
Georges Perec15
Banu Cennetoğlu, Perec’in tutkuyla odaklandığı “gündelik olanın, basmakalıbın, yinelenen enformasyonun” kaydını tutuyor, görünür kılıp yitirilmesine engel olmaya
çalışıyor. Kaydettiklerini, çok eskiden beri bildiğimiz yollarla dolaşıma sokuyor. Dolaşım yollarını gösteriyor ve bekliyor. İzleyicisini, daha doğru adlandırmayla okuyucusunu bekliyor. Bekliyor ki, gelsin, ilgisini yöneltsin, odaklansın. Kendisine seçtiği izleklerden birini adımlayarak istediği noktaya kadar erişsin. Eriştiği noktada enformasyonu içselleştirsin ve onu “bilgi”ye dönüştürsün. İzleğin başlangıcındaki kendisi
olmaktan çıksın. Böylesi bir süreç, içinde savrulduğumuz medyatize enformatik karmaşayla ne kadar büyük bir çelişki yaratıyor! Her şeyi görmeye, duymaya, sonra da
unutmaya yönlendirilmişken, ne kadar da zorlu bir çaba...
Cennetoğlu, bizim göremediğimiz, daha doğrusu görmemeyi öğrendiğimiz olguların
envanterini tutmaya çabalıyor. Yakınımızda, hatta içimizde olan ama algılayamadığımız gerçeklikleri “dokunulabilir” hale getiriyor. Bir arşivci sabrı ve titizliğiyle derliyor. Sonra bu yığınlardan, ilişkilendirdikleriyle, sosyolojik, politik saptamalarıyla kurduğu cümlelerin etrafını çiziyor. Bu yalın ve keskin cümlelerin başlığı altında gösterdiklerini çoğunlukla ciltletip, kitap haline getiriyor. Bundan sonraki çaba izleyiciye/okuyucuya düşüyor: Belleğini harekete geçirmesi, bilgi birikiminin ne kadarının
kendisine ait olduğunun ayırdına varması gerekiyor.
Yakın tarihli olayların nasıl alımlandığını ya da halen içinde yaşanılan olguların ne
denli anlaşılabildiğini, Cennetoğlu’nun açtığı izlekler üzerinden giderek bulmamız
mümkün: Kosova Savaşı’nda ne oldu? Çeçen göçmenleri İstanbul’da nerede yaşıyorlar? Avrupa’ya kaçak olarak girmeye çalışan kaç kişi öldü?
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and at this point, internalize the information and turn it into “knowledge”; so that
they are no longer who they were at the start of the path. And what dilemma such a
process creates with the mediatized information commotion that we are dispersed in!
Such great effort when we have been steered to see and hear everything, and then
forget...
Cennetoğlu tries to keep inventory of facts which we are unable to see, or rather, have
learned not to perceive. She renders “palpable” the realities that are in close
proximity, even inside us, but which we cannot sense. She gathers them with the
meticulousness of an archivist. Then, from this pile, she encircles the sentences
associated with sociological and political ascertainments. She gathers the things
under the titles of these sharp sentences and binds them into a book. The rest falls to
the viewer/reader: They have to activate their memories and discern how much of
the information actually comes from them.
By following the themes opened up by Cennetoğlu, we can determine how recent
events are perceived, or how much of present incidents are understood: What
generated the war in Kosova? Where do the Chechen immigrants live in Istanbul?
How many people, illegally trying to cross borders into Europe, died?
How many of us really want to get in such close touch with the world that surrounds
us? Which one of us penetrates deep into and goes beyond events? We constantly
hear the repeated cliches: “You have a world of information at hand whenever you
want it!” This is said so that you can see and hear of places you’ve never seen, and
maybe never will see. But what it really means is: “You can live without
experiencing!”
Perec says, “Describe your street. Describe another street. Compare them. Make a list
of the things in your pocket and in your purse. Ask questions to yourself about the
origin, function and future of each object that you bring out.” The suggested
perception level requires a meditative focus, an ability to completely sense the
physical world and not slide off it. It demands that we make an effort to break the
vicious circle of “use, throw away, consume, produce another”; whereas information
in the media rapidly overlaps each other, erasing the previous from memory, and
while it rewrites and establishes the new line,it injects the notion that “this is how it
used to be”. The synaptic transmission between neurons in our brains are reactivated,
and are easily “overwritten” because we haven’t actually “lived through” these events
which consist “only of images”. One of Cennetoğlu’s endeavors is to immobilize and
embody these “fleeting”, “untouchable” images.
Erhan Murato¤lu
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Hangimiz etrafımızı saran dünyaya bu kadar yakından dokunmayı istiyoruz ki? Hangimiz nesnelerin içine nüfuz ediyoruz, hatta ötesine geçebiliyoruz? Sürekli yinelenen
klişeler her yerde karşımıza çıkıyor: “Her ne zaman isterseniz dünyanın enformasyonu elinizin altında!” Deniyor ki, hiç gitmediğiniz ve belki de hiçbir zaman gidemeyeceğiniz yerleri görebilir, duyabilirsiniz. Hatta dokunabilir, koklayabilirsiniz. Asıl söylenmek istenen şu: “Deneyimlemeden yaşayabilirsiniz!”
Perec, “Sokağınızı tarif edin. Bir başka sokağı tarif edin. Karşılaştırın. Cebinizdekilerin, çantanızdakilerin dökümünü yapın. İçinden çıkardığınız her bir nesnenin kökeni,
kullanılışı ve geleceği hakkında kendinize sorular sorun,” diyor. Önerdiği algı düzeyi,
neredeyse meditasyon yaparcasına odaklanmayı, fiziksel dünyayı gerçekten hissetmeyi, üzerinden kayıp gitmemeyi gerektiriyor. “Kullan, at, tüket, yenisini üret” kısır
döngüsünün dışına çıkan bir hamle yapmamızı istiyor. Halbuki, medyatik enformasyon birbiri üzerine hızla yığılırken bir öncekini bellekten siliyor, yeniden yazıp yerine
oturturken “aslında bu eskiden böyleydi” inancını enjekte ediyor. Beynimizde nöronlar arası sinaptik bağlar yeniden ateşleniyor, zaten “yaşanmamış” olmasından, “sadece görüntü”den oluşmasından dolayı kolayca “üzerine yazılıyor”. Cennetoğlu’nun bir
çabası da, bu “uçucu”, “dokunulamayan” görselliği sabitleyip nesneleştirmek.
Erhan Murato¤lu
Kutudaki negatifler. Dosyadaki fotoğraflar. Gözden uzak fotoğraflar. Saklı olanlar. Eski
olanlar. Yeni fotoğraflar. Cennetoğlu dikkatlice bütün bu fotoğrafları elden geçirdi; bu
fotoğraflar arasındaki zaman-atlamalar› fark edilebilecek kadar açıktı... Hepsi farklı
durumlara, bağlamlara ve gerçekliklere aittiler. Onları kategorilere böldü; bazılarını eledi; farklı biçimlerde grupladı ve sonunda aklındaki olası atlamalar› doldurmak için
yeni fotoğraflar çekmeye karar verdi. Sonra, bir postayla sipariş kataloğu oluşturmak
için bir dizin sistemi uyguladı.
Cennetoğlu, resmi görünümlü bir oda tasarladı; izleyiciden bu odada bulunan “KATALOG”’a bakarak, kendilerine göre özelleştirdikleri dizinler oluşturmasını istiyor. İzleyici ancak aşırı yüklenmiş görsel bilgiden bunalarak pes edip, odayı terk etmezse
veya Bienal’i gezerken bu odada durup, kalın bir kitaba bakmaya üşenmezse bunu
yapabilir. Bu hareket, belleği tekrar inşa edişimizi taklit eder: Parçaları seçer ve aklımızdan çıkarırız. Her parça bir atlama yaratır.
Cennetoğlu, “sanatçı kitabı”nı deneyimleme sürecini işin yayılması yoluyla tersine çeviriyor. Sanatçı yalnızca Bienal süresince bütün fotoğrafların internetten ücretsiz indirilmesine izin veriyor.
Sanatçı kitabı16 bu bağlamda önemlidir ve izleyicisinden doğrudan katılım talep eder. Kitabın sabit biçim ve içeriğine rağmen, izleyici sanatçının niyetinden bağımsız, tamamen yeni bir okuma yaratabilir. Bu
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Negatives in the box. Photographs in the files. Photographs out of sight. Hidden ones. Old
ones. New photographs. Cennetoğlu has carefully examined all of these photographs;
time-lapses in between these photographs were quite noticeable. They all belong to different situations, contexts and realities. She has divided them into categories; eliminated
some of them, grouped them in various ways, and finally decided to take some new photographs to fill possible lapses in her mind. She has then applied an indexing system to
build up a mailing catalog.
Cennetoğlu creates a seemingly formal setting in which she subtly enforces viewers to
create customized indexes out of the “CATALOG”, unless they give up and leave the
room due to becoming overwhelmed with the overloaded visual information, or find
it demanding to sit and check a thick book in the midst of a substantial exhibition visit
to the Biennale. This very act imitates the way in which we re-construct memory: we
select and dismiss segments. Each dismissed segment creates a lapse.
Cennetoğlu traverses the process of experiencing an “artist’s book” with the way the
work would disseminate. The artist allows free downloading from the internet of all
the photographs, only for the duration of the biennale.
The book form becomes very interesting in this particular context. An
artist’s book16 demands direct participation. Despite the very rigid book
form and the binded content, the viewer can create a whole new reading with the work, independent of the intended one. I think the physical proximity between the work and the viewer is crucial for this
potentiality. I have been working with artists’ books, books as a works
of art, since the late 90’s. The sequence factor is very effective in interfering with the static nature of photography. In my practice, conceiving the book as an alternative space, rather than a carrier or a container of the documentation of the work, is emancipating.
“CATALOG”, compared to my previous artists’ books17, also intends to
question the medium itself. Although “CATALOG” is the artwork per
se, it also carries the function of an almost normal catalog.
Banu Cenneto¤lu
Although, the work indeed enables free dissemination, as “art work”, it can never be
possessed and/or taken away by the audience. The downloadable photographs operate as metonyms of the entire work. They each present the work, but can never facilitate in composing the “CATALOG” outside the Pavilion.
While this process signifies the questioning of the dissemination of artwork and photography as extracts of memory, the dissemination process underlines other systems
outside the art context.
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olasılık için işle izleyici arasındaki fiziksel yakınlık gerekli bir koşuldur.
90’ların sonundan bu yana sanatçı kitaplarıyla, iş olarak kitapla çalışıyorum. Kitaptaki birbirini izleme durumu fotoğrafın statik doğasını
kırmakta çok etkili olabilir. Kitaba işi belgeleyen bir nesneden çok,
özerk bir mekan olarak bakıyorum.
“KATALOG”, “postayla sipariş” kataloğu kılığına girmiş iş olarak kavramın kendisini de sorguluyor. Hem bir iş, hem de “gerçek” bir katalog
gibi işliyor.17
Banu Cenneto¤lu
İş, serbest yayılıma olanak verse de, aslında, bir “iş” olarak izleyici ona hiçbir zaman
sahip olamaz. İndirilebilir fotoğraflar bütün işin metonimisi olarak işlemektedir. Her
bir işi temsil eder, ancak bir araya gelseler bile “KATALOG” işini Pavyon’un dışında
asla oluşturamazlar.
Bu süreç işin ve fotoğrafın bellekten alıntılar olarak yayılmasının sorgulanmasını vurgularken, yayılma süreci sanat bağlamı dışındaki sistemlerin de altını çizer.
“KATALOG” onbeş kategori içerir: Kompozisyon, Operasyon, Tedbir, Rol, Renk, Gösteriş, Aşk, İstila, Varsayım, Ayar, Nöbet, Yedek, Pazarlık, Gezinti ve Marifet. Kendi
anlamlarını üretme açısından bu kategoriler iç tutarlılığa sahiptir. Yine de, kategori
başlıkları ve fotoğraflar arasındaki ilişki oldukça özneldir. Rastgele olma yeteneğiyle
bu bağlar birçok katmanda mesafeyi gerektirir: Fotoğraflar arasında, kategoriler arasında, fotoğraflar ve kategoriler arasında, kategoriler ve izleyici arasında ve son olarak fotoğraflar ve izleyici arasında.
Fotoğraflar ile altına koyuldukları kategorilerin arasındaki ilişki, izleyicinin ve bir ortam olarak fotoğrafın sınıflandırma yöntemlerini sorgulamayı amaçlar. “KATALOG”’un sayfalarını çevirirken izleyicinin bir
çok fotoğraf arasından bir tanesini ya da birkaç tanesini seçmesi mümkün. Dolayısıyla kişilerin hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları şeylerin kriterleri, doğrudan çalışmanın bir parçası haline gelir. İzleyici, işin bir
bölümünü istiyorsa harekete geçmek durumundadır.
Banu Cenneto¤lu
Fotoğrafların çokluğu izleyici için bu ilişkiyi daha da problematik bir hale getirir.
Bundan dolayı, “kalabalıkla uğraşma” hissini artıran tekrarlar var. Örneğin, “Varsayım” kategorisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin dört Komite Toplantı Salonu’nun 63
yeni fotoğrafını içerir: Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Toplantı Salonu, Sağlık, Aile,
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ve İçişleri Komisyonu Toplantı Salonu (aynı salon
her iki komite için de kullanılıyor) ve Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantı Salonu.
Fotoğraflar bu dört karar odasını farklı açı ve ışıklarla, “yanlış” ve
“doğru” kompozisyonlarla gösteriyor. Dijital çağın sonsuz imkanları
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“CATALOG” contains fifteen categories: Composition, Operation, Caution, Act, Color,
Vanity, Love, Invasion, Assumption, Adjustment, Seizure, Replacement, Negotiation,
Excursion and Exploit. In terms of generating their own meaning, these categories are
consistent in themselves. Nevertheless, the relationship between the title of categories
and the photographs is quite subjective. These links, with the faculty of being arbitrary, call for distance in multiple layers: in between the photographs; in between the
categories; in between the photographs and the categories; in between the categories
and the audience; and finally, in between the photographs and the audience.
The relationship between the photographs and the category they are
placed in aims to question the classification methods of the viewer, as
well as the effect photography has as a medium. While turning the
pages of the “CATALOG”, there’s a possibility that the viewer might
choose one or a few among the many photographs. Therefore, the criteria ofone’s likes and dislikes directly becomes part of the work. They
have to act if they want a part of it.
Banu Cenneto¤lu
The multiplicity of the photographs makes this relationship even more problematic
for the audience. Hence, there are repetitions which amplify the feeling of “dealing
with the crowd”. For instance: The category “Assumption” contains 63 recent photographs of four Committee Meeting Rooms from The Grand National Assembly of
Turkey: The European Union Integration Committee Meeting Room; The Health,
Family, Labour and Social Affairs Committee; The Internal Affairs Committee
Meeting Room (same room used for both committees); and The Plan and Budget
Committee Meeting Room.
The photos show these four decision rooms in different angles, in different lights with “wrong” and “right” compositions. By exposing the
tryouts of a photographer within the endless possibilities of the digital
era, assumption comments obviously on the exhausting nature of state
bureaucracy and its complementary materialization.
Banu Cenneto¤lu
The way Cennetoğlu exploits the multiplicity –along with the ironic and even sarcastic titles of the categories- is a direct criticism towards the responsibility of the artists
and the audience.
If photography is a fiction, and even a “drama”18, then how do we interpret and
respond to a photograph? How responsible are we for what we see and how we
interpret it?
The Distance in between photographs, as well as their enforced placements within the
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içinde sanatçının denemelerini gösteren “Varsayım”, tüketici devlet bürokrasisi ve nesneleşmesi üzerine yorum yapar.
Banu Cenneto¤lu
Cennetoğlu’nun çokluğu kullanma şekli –kategorilerin alaycı ve hatta iğneleyici başlıklarıyla– sanatçının ve izleyicinin sorumluluğuna karşı doğrudan bir eleştiridir.
Fotoğrafçılık bir kurmaca ve hatta bir “drama”18 ise, bir fotoğrafı nasıl yorumlar ve
ona nasıl tepki veririz? Ne gördüğümüzden ve nasıl yorumladığımızdan nasıl sorumlu oluruz?
Fotoğraflar arasındaki mesafe, kategoriler içindeki zorlanmış yerleşimleriyle beraber
her gün yüz yüze geldiğimiz medya manipülasyonunun baskısını yansıtır. Bu bağlamda, “Kompozisyon” başlıklı diğer bir kategori, kentsel veya kırsal mimaride yerleştirilmiş farklı kaynaklardan alınan tekil varlıkları gösteren 32 fotoğraf içerir. İlk bakışta,
bu fotoğrafların çekildiği durumu anlamak imkansızdır; yine de, hepsi algımızı manipüle eden “Kompozisyon” başlığıyla gölgede bırakılırlar.
Baﬂak ﬁenova
Manzara tarafından yutulan ve kameraya oldukça uzak duran bu kişiler, “güzel” kompozisyon için araçsallaşma riski taşıyorlar. Orijinal üretim ve sunum bağlamlarından koparılıp başka kategoriler altında bir
arada bulunmaya zorlanan bu fotoğrafların imkanları nelerdir?
Banu Cenneto¤lu
Bu fotoğraflar, parçalanmış anlatı parçalarıyla doludur; bir şeyler daima eksiktir.
“KATALOG” başlıklı işin yapısı izleyicinin fotoğraflarla veya kategorilerle bir hikâyeyi
sonuçlandırmasına asla izin vermez. İş birçok kez, birçok yönüyle sergi mekanının dışına taşar, yine de asla tamamlanamaz.
Baﬂak ﬁenova
“KATALOG”’daki imgelerin gösterdikleriyle ait oldukları kategori isimleri arasındaki
ilişki izleyiciye belirsiz görünecek, “aidiyet” olgusunu tek bir tanıma hapsetmeyi imkansız kılacaktır.
Kendi özerk yapısını ve biçimini ortaya koyan bu derleme, fotoğraf aracının
doğasından da kavramsal anlamda bir sapma yaratıyor. Alışılmış anlamda, fotoğrafın
çekildiği bağlamın sözüne aracı olması beklenirken, Cennetoğlu’nun fotoğraflarında
bir bağlamın sözüne aracı olma meselesinin karmaşık bir hal aldığını düşünüyorum.
Gerek hem birbirinden farklı hem de benzer olan imgeleri bir araya getiren güç ve
bunların bir araya gelerek oluşturdukları sübjektif derlemenin biçimsel ve yapısal
bütünlüğü; gerekse imgelerin ardarda ve kesintisizce dizilmiş olmalarının vurguladığı
askıya alınma hali üzerinden, izleyicinin algısında çok yönlü atlamalar›n tetiklenmesi bekleniyor.
Nazl› Gürlek
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categories, mirrors the pressure of manipulation by the media that we have to face on
daily basis. In this respect, another category titled “Composition” contains 32
photographs displaying single beings from various sources placed in the urban or rural architecture. At first sight, it is impossible to understand the occasion in which
these photographs were taken, nevertheless, they are all eclipsed by the title
“Composition”, which manipulates our perception.
Baﬂak ﬁenova
Being very distant to the camera, and flattened by the landscape, they
run the risk of turning into instruments for the “fine” composition.
What are the possibilities of these photographs once they have been
detached from their original context of production and presentation,
and forced to coexist with other categorized photographs?
Banu Cenneto¤lu
These photographs are filled with fragmented narrative elements; something is
always lacking; they are always incomplete. The structure of “CATALOG” never
allows the audience to accomplish a story through the photographs or categories. The
work extends outside the exhibition space many times in many respects, yet, can
never be completed.
Baﬂak ﬁenova
In “CATALOG”, the relationship between the photographs and their respective categories may appear uncertain to the viewer. Therefore, the work dismisses any attempt
at being grasped in clear-cut definitions in terms of the ‘state of belonging’.
Within autonomy of structure and form, the collection also constitutes a lapse on a
conceptual level. The photographic medium is expected to become the bearer of
expression for the context it was shot in. However this becomes a rather confusing
issue in Cennetoğlu’s practice. Whether for the particular sense of integrity this collection holds, and its force of gathering together images – both disparate and similardespite its entirely subjective structure; or for the state of suspension further emphasised by the continuous arrangement of hundreds of images one after another, the
photographs trigger various lapses on a perceptual level.
Nazl› Gürlek
The overlapping elements of fact and fiction in both artists’ works create continuous
displacements and shifts in the time-space continuum. Therefore, they multiply the
sense of ambiguity for the audience with a tidal situation between the past and the
present tense. The mental faculty of the audience while experiencing these artworks
is based on the temporary act of retaining and recalling the past whilst in the awareness of the present.
Baﬂak ﬁenova
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Her iki sanatçının işindeki gerçek ve kurmacanın üst üste binen öğeleri devamlı yer
değişimlerine ve zaman-mekan sürekliliğinde kaymalara neden olur. Dolayısıyla, izleyici için geçmiş ve şimdiki zaman arasındaki bir gelgit durumuyla muğlaklık hissini
artırır. Bu işleri deneyimlerken, izleyicinin yaptığı zihinsel hareket, şimdiki zamanın
farkındayken, anlık olarak geçmişi unutmamak ve hatırlamaktır.
Baﬂak ﬁenova
Geçmiş, yaşanıp bittiği için şimdiki zamanla bir arada var olur; geçmiş kendi içinde korunur, zaman her anda kendini geçmiş olarak (kronolojik olmayacak şekilde) böler; zamanın kendini geçmiş ve şimdiki zaman olarak böldüğü her anda, şimdiki zaman geçmiş
olur, geçmiş ise korunur.
Gilles Deleuze19
Öğüt’ün hayali şehri geçmişe aittir, dolayısıyla, genel olarak geleceğe hizmet eden
mimari bir maketin işlevini tersine çevirir. Bu ışıldayan, parlak şehir, gerçekleşme
şansı olmayan, geleceği olmayan bir makettir; potansiyeli kendi içinde tutsak edilmiştir ve sadece izleyicinin hayal gücü olası bir geleceği harekete geçirir.
Baﬂak ﬁenova
Binaların maketlerini yapmakla onları gerçekten yeniden inşa etmek
arasında temsili olarak büyük bir fark var. Maketler zamanda yolculuk
yapıp, olay öncesi zamanı tasvir etme şansına sahipken, gerçek binaları yeniden yapmak restorasyon ve melonkolinin etkisinden kurtulamayacaktır.
Ahmet Ö¤üt
“İnfilak Etmiş Kent”te yer alan bina ve araçlar yakın tarihte bir patlamayla vuku bulmuş trajik ve önemli bir ana işaret etmekteler. Ancak bunlar patlamadan önceki halleriyle temsil ediliyorlar, yani ne olaydan sonra yeniden inşa edildikleri görünümde,
ne de patlamadan hemen sonraki harabe halleriyle değil, ki bu ikincisi, medyanın onları dolaşıma soktuğu ve ortak bellekte yer almalarını sağladığı şeklidir. İzleyiciye kolektif belleğin hatırladığından başka bir hal sunan maketlerin akılda karmaşa gibi bir
durum yaratmasının muhtemel olduğunu söyleyebiliriz.
Bu bina ve araçlar tüm çevresel, tarihsel, sosyal, politik konumlandırmadan arındırılmış olarak, neredeyse anonim bir şekilde gösteriliyor. Her bir maket yalnızca kendi
mimari temsilini sunuyor; binaların mikro tarih yazılımları ve bellekleri temsilin dışında tutulmuş durumda.
Burada temsilin nerede başladığı ve bittiği sorusu da sorulabilir gerçi ama, daha ilginci, bunun Öğüt’ün asıl kaygısına işaret ediyor olması: İnsanlara ve onların tarihine
sübjektif anlamda yoğunlaşan bir hafıza. Öğüt bu amaçla komple bir kent kuruyor.
Nazl› Gürlek
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The past coexists with the present that it has been; the past is preserved in itself, each
moment time splits itself, as past in general (non chronological); at each moment time
splits itself into present and past, present that passes and past which is preserved.
Gilles Deleuze19
Öğüt’s imaginary city belongs to the past; hence, he traverses the function of an
architectural model which commonly serves the future. This shining, bright city is a
model without a future, without a chance to be realized; its potential is being captivated in itself, and the only thing that can activate a future here is the imagination of
the audience.
Baﬂak ﬁenova
There is a major figurative difference between building models of the
structures and actually reconstructing them. While models can travel
in time, enabling the depicting of the time prior to the event, reconstructing the actual structures cannot liberate them from the effects of
restoration and melancholy.
Ahmet Ö¤üt
Buildings and vehicles in “Exploded City” mark a crucial moment in recent history: an
explosion. Yet, the installation does not present any newly erected buildings long
after the explosion, nor does it show the state in which these buildings appeared as
wreckages right after they were exploded. This latter is the image that the media has
circulated, thus the image in which these buildings and vehicles are remembered in
collective memory. Offering an aspect different than what collective memory is used
to remembering, the scale-models put forth a situation that might be psychically confusing.
In fact, buildings and vehicles stripped of all their environmental, historical, social
and political connotations appear almost anonymous in the installation. Each model
shows nothing but its architectural representation; micro historiographies and memories of the buildings themselves are kept out of the representational whole.
At this point, even though some questions can be conceived in regard to the limits of
representation -where it begins and ends- more importantly, one should notice main
concern in Öğüt’s practice: a memory that focuses on the people and the people’s history on a subjective level. It is basically for this purpose that Öğüt builds a whole city.
Nazl› Gürlek
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The Difficulties of Politics through Buildings
“I’m still standing!”
Mahsun Kırmızıgül20
Being foremost a combat concept, it is natural that Avant-garde is concerned with
subversion. The most symptomatic example for this, no doubt, are the Italian
Futurists who were influential in the beginning of the XX century. The covert fascism
of the admiration which the Futurists -who wanted to destroy everything that was
old, rank, fossilized, outdated, and “civilized”- carried for speed and war became even
more evident with impending imperialist battles.
Avant-garde’s admiration of subversion and speed need not always be about fascism,
but it generally is. Even if you were an inexperienced art historian, it wouldn’t be difficult to maintain vigilance in the face of political values attained through the
(Futurist) aesthetic sublimation of subversion, because the road that leads from Marinetti to Mussolini is now well known. However, there are also certain proto-(future)fascist subversive commentators who have been overlooked by seasoned cultural
theorists, art historians, artists and social scientists, and are experts at depicting the
aestheticizing of politics which usually is the real problem- as a natural phenomenon.
If we attempt to prove the fascistic link of subversion and art through the historical
experience of Futurism, we would be taking a step forward and two steps backwards; because such evidence would only be reaffirming this challenging link, which
is already conspicuous. Critical theory, which is derived from the perspicuous,
usually fails to determine the real problem. It also uses cunning methods, such as
pairing off nationalism with Nazism, or the fascism of subversive aesthetics with
Futurism -therefore problematizing them- in order to downplay the significance of
conservative and reactionary thinking, which happens to be the real problem.
Critical theory, applied in this fashion, loses both its critical quality and generates a
new reactionary discourse that resembles the critical. All the while, critical theory
through a new conventional and apolitical invention- tends to present its own discourse as both “radical” and “subversive”.
That is why if we are to subject the affinity that destruction and avant-garde has with
fascism to a genuine critical theory, we have to go a step further and confront Paul
Virilio. Virilio asserts progress and development through war technology. He believes
that war, and technology that advances with it, has “industrialized our perception”,
armed cinema, “homogenized the world like the Brown Motion” and proletarianized
the body. Despite similarities with Foucault, Deleuze and Baudrillard, Virilio claims to
fundamentally differ from them through an essential distinction. As a former Catholic
of the worker-priest movement, he is a humanitarian and demands back what technology has taken away from us. As Douglas Kellner also puts it, Virilio’s criticism of
technology is a form of new-conservatism that aims to preserve life and man as it is,
and it resists technology through demonizing it.
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Binalar ile Politika Yapman›n Zorluklar›
“Yıkılmadım, Ayaktayım!”
Mahsun Kırmızıgül20
Avangard ilk başta bir savaş kavramı olduğu için yıkım ile ilgilenmesi doğaldır. Bunun en semptomatik örneği, kuşkusuz ki 20. yüzyılın başında etkili olan İtalyan Fütüristleridir. Eski, kokuşmuş, fosilleşmiş, müzeleşmiş ve “uygarlaşmış” her şeyi yıkmak
isteyen Fütüristlerin hem hız hem de savaşa olan hayranlıklarındaki gizli faşizanlık,
yaklaşan emperyalist savaşlar ile daha da belirgin olmuştur.
Avangard’ın yıkım ve hıza olan hayranlığının her zaman faşizm ile ilgili olması gerekmiyor, ama genelde böyledir.
Yeni başlayan bir sanat tarihçisi olsanız bile, (Fütürist) yıkımın estetik süblimasyonunun yol açacağı politik değerlere karşı tedbirli davranmanız kolay olacaktır, çünkü
Marinetti’den Mussolini’ye giden yol artık iyi bilinmektedir. Fakat çoğu durumda deneyimli kültür kuramcılarının, sanat tarihçilerinin, sanatçıların ve sosyal bilimcilerin
bile gözünden kaçan bir takım proto-(fütüro)-faşist yıkımcı yorumcular da vardır ve
bunlar, genelde asıl sorun olan politikanın estetizasyonunu doğal bir olgu gibi göstermekte ustadırlar.
Eğer Fütürizm’in tarihsel deneyiminden yola çıkarak yıkımla sanat arasındaki faşizan
bağlantıyı göstermek istersek, bir adım ileri iki adım geri atmış oluruz; çünkü böyle
bir ispat, sadece aşikar olan sorunlu bağlantıyı tekrar onaylar. Aşikar olandan yola çıkan eleştirel kuramın çoğu durumda başaramadığı şey, gerçek sorunu ortaya çıkarmaktır ve aynı zamanda kurnaz bir yöntemle –örneğin milliyetçiliği Nazizm ile, ya da
yıkım estetiğinin faşizmini Fütürizm ile– eşleştirerek ve sorunlaştırarak, asıl sorun
olan muhafazakâr ve gerici düşüncenin gerçek önemini azaltmaya çalışır. Bu şekilde
uygulandığında, eleştirel kuram hem eleştirel olmaktan çıkar, hem de eleştirel gibi
gözüken yeni bir gerici söylem oluşturur. Tüm bunları yaparken, eleştirel kuram kendi söylemini –konvansiyonel bir yeni-muhafazakârlık ve apolitik bir icat ile– hem “radikal” hem de “yıkıcı” gibi gösterebilir.
Bu yüzden yıkım ve Avangard’ın faşizm ile kardeşliğini gerçek bir eleştiriye tabi tutmak istersek, Fütürizm’den bir adım öteye gidip Paul Virilio ile hesaplaşmamız lazım.
Virilio, ilerlemeyi, gelişmeyi savaş teknolojisiyle açıklar. Ona göre savaş ve onunla
birlikte hızlanan teknoloji, “görme biçimimizi endüstrileştirmiş”, sinemayı
silahlandırmıs, “dünyayı Brown Hareketi misali homojenleştirmiş”, bedeni proleterleştirmiştir. Foucault, Deleuze, Baudrillard’ı hatırlatsa da, Virilio onlardan temel bir
farkla ayrıldığını söyler: Gönüllü işçi-rahipler hareketine mensup bir eski Katolik
olarak insancıldır ve teknolojinin bizden gütürdüğünü geri ister. Douglas Kellner’ın
da dediği gibi, Virilio’nun teknoloji eleştirisi hayatı ve insanı olduğu gibi korumayı
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Virilio’s technology (war and speed) concept possesses a bizarre apolitical status
which both evokes Christianity and is perceived as an aesthetic phenomenon. This
strange situation derives from the aesthetisation of Virilio’s perception of technology
and of war –which is technology’s motor. Unlike the Futurists, Virilio does not glorify
war, but is no doubt enthralled by it and sees it as an ultra-dialectic abstract existence. Even the anti-militaristic criticisms in his writings lack objectivity and
analytic quality.
Virilio does not worship war, speed and subversiveness like the Futurists, but like
them, he is inexplicably infatuated by speed, war and destruction. This brings to mind
the words of the famous apocalyptic architect Lebbeus Wood, who, when he saw
Sarajevo, exuberantly exclaimed “War is architecture, architecture is war”.
General Wesley Clark had stated that one of the results of the military intervention to
be carried out by the NATO forces at the end of March 1999 in what was Yugoslavia
at the time would be the collapse of the last fort of social dictatorship. At the same
time as this ‘subversion of socialism’ that General Clark talks about, two buildings that
are a part of Ahmet Öğüt’s Exploded City map were also blasted to the ground: “The
Post Office Building” in Pristina on April 8th, 1999, and the “Dragi§a Mi§ovi˚ Medical
Center” in Belgrade on May 20th, 1999. Yet, there are six Yugoslav buildings in
Öğüt’s exploded city; almost two thirds of the 22 buildings in the project. There are
several reasons as to why so many Yugoslav buildings are in this map; the first reason
would probably be that the timing of the explosions coincided with a period when
Ahmet Öğüt was starting to make sense of the world, and therefore are related to his
dramatic childhood memories; second, and more important, is that these explosions
took place not far from the civilized world, but only an hour’s plane ride away from
the center of Europe.
In this installation, which consists of “at least one building that everyone recognizes”,
the fact that a Yugoslavian would recognize six makes it inevitable to pay attention to
the Yugoslavia in Exploded City.
Today, we can talk of Yugoslavia only as a historical concept. The buildings in Öğüt’s
installation are currently in Crotia, Serbia, Bosnia and Kosovo. None are in
Yugoslavia. The point that we should give heed to when thinking of Yugoslavia in
terms of a historical construct is how it is be ingrained in our memories. Most
research carried out in the last fifteen years on Yugoslavia has made disconcerting
effort to efface the fact that Yugoslavia was once a socialist country. This memory
problem no doubt has a political facet, most notably expressed through General
Clark’s allegation for the military intervention. The synonym for this allegation that
strikes two birds with one stone is anti-communism, which today happens to be more
alive than ever.
That is why we should be heedful of the possible displays of anti-communism’s
apparition when contemplating on the war in Yugoslavia and its demolished build-
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amaçlayan bir çeşit yeni-muhafazakârlıktır ve teknolojiye, onu şeytanlaş-tırarak karsı
gelir.
Virilio’nun teknoloji (savaş ve hız) kavramında tuhaf bir apolitik durum vardır: Hem
Hıristiyanlığı çağrıştırır hem de estetik bir olgu olarak algılanır. Bu tuhaf durum,
Virilio’nun teknoloji ve onun motoru olan savaşa bakışının estetizasyonundan kaynaklanır. Virilio, Fütüristler gibi savaşı (ve hızı) yüceltmez, ama ondan kesinlikle
büyülenir, onu diyalektik ötesi soyut bir varlık olarak algılar. Yazılarındaki anti-militarizm bile nesnel ve analitik olmayan bir eleştirelliğe dayanır.
Virilio, savaşa, hıza ve yıkıma Fütüristler gibi tapmaz, ama onlar gibi hem hızın, hem
savaşın, hem de yıkıcılığın açıklanamaz çekiciliğine kapılır. Bu, meşhur kıyametin
mimarı Lebbeus Wood’un Saraybosna’yı görüp coşku içinde “Savaş mimaridir,
mimari savaştır” demesini çağrıştırır.
General Wesley Clark, 1999 Mart’ının sonlarına doğru NATO güçlerinin Yugoslavya
olarak bilinen topraklara yapacağı müdahalenin olası sonuçlarından birinin de, sosyalist diktatörlüğün son kalesinin yıkılması olacağını belirtmişti. General Clark’ın bahsettiği bu “sosyalizm yıkımı” sırasında Ahmet Öğüt’ün “İnfilak Etmiş Kent” haritasında yer
alan iki bina da yerle bir olmuştur: 8 Nisan 1999’da Pristine’deki “Posta Binası” ve 20
Mayıs 1999’da Belgrad’daki “Dragi§a Mi§ovi˚ Sağlık Merkezi”. Oysa Öğüt’ün patlayan
kentinde toplam altı adet Yugoslav binası yer almaktadır –sayısı 22 olan binaların
neredeyse üçte ikisi. Yugoslavya binalarının bu haritadaki çokluğunu yorumlamanın
birçok yolu vardır; bunlardan ilki, herhalde patlamaların çoğunun Ahmet Öğüt’ün
dünyayı anlamaya başladığı yıllarda olup, çocukluğun dramatik anıları ile ilişkili
olması ve ikinci ve daha da önemlisi, bu patlamaların uygarlıktan çok uzakta değil de
Avrupa’nın merkezinden uçak ile bir saat uzaklıkta olmasıdır.“Herkesin tanıyacağı en
azından bir bina olan” bu enstalasyonda Yugoslav birinin tanıyacağı altı binanın
olması, “İnfilak Etmiş Kent”teki Yugoslavya ile ilgilenmemizi kaçınılmaz kılar.
Bugün artık Yugoslavya’dan sadece tarihsel bir kavram olarak bahsedebiliriz;
Öğüt’ün enstalasyonunda yer alan binalar Hırvatistan’da, Sırbistan’da, Bosna’da ve
Kosova’da bulunmaktadır. Hiçbiri Yugoslavya’da değildir. Yugoslavya’yı tarihsel bir
kurgu olarak düşündüğümüzde dikkatli olmamız gereken nokta, onu nasıl
hatırlayacagımızdır. Son on beş yıldır Yugoslavya hakkında yapılan çoğu araştırmanın şaşırtıcı bir şekilde bize unutturmaya çalıştığı sey, Yugoslavya’nın bir zamanlar sosyalist bir ülke olduğudur. Bu hatırlama probleminin kuşkusuz ki politik bir
tarafı vardır; bunu en açık şekliyle General Clark NATO müdahalesinin mazeretlerinden birini açıklarken görürüz. Bu mazeret Soğuk Savaş yıllarından kalma bir
mantık olup, hem diktatörlüğe karşı savaşan, hem de hümanizmi tazeleyen bir
insanlık asisidir. Bir taşla iki kuş vuran bu mazeretin diğer ismi anti-komünizmdir ve
bugün, hiç olmadığı kadar canlıdır.
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ings. Contrary to popular belief, Yugoslavia did not disintegrate because of the sudden outbreak of shrouded hatred – a notion created in mythology, drawn out through
the ages. This apprehension, popularized by Tim Judah, practically ignores the fact
that Yugoslavia emanated from the anti-colonial and anti-capitalist struggle carried
out by various peoples. According to this apprehension, as a ‘hot spot’, Yugoslavia
(and the Balkans) has always been on the verge of detonating. And this apprehension
constantly tries to make us forget about this socialist struggle, which happens to be
the most liberalistic moment in Yugoslavia’s emancipation. It silences the complete
experience of the socialist struggle starting from the partisan movement to self governance, and explicates this experience as a local inevitability of the struggle against
nationalism and other deficiencies. The foundation of this reasoning –and even
worse, excuse of this reasoning- has been laid down in the attempt to rationalize the
wars of the 1990’s. Thus, without examining economic and political impacts, and
without considering the historical aspects of the situation (increased unemployment,
and the increasing social class gap - together with the interpolation of this class struggle into planned ‘ethnicity’ and nationalistic ideology…), all the atrocities, destruction, and war that went on in Yugoslavia have been reduced to the failed politics of
the few, and to the centuries old ‘natural’ causes mentioned above.
Each scientific work and work of art that deals with the subversion of Yugoslavia is
obliged to at least minimally acknowledge that what has been destroyed was socialism.
Otherwise, the work produced can go no further than to repeat a conservative discourse.
However, with anything resembling socialism having ended after the wars in the
1990’s, belligerence too, for the most part, was wiped out from the public arena.
Therefore, we can perceive the destruction brought about by the wars as the beginning of a social amnesia. Ahmet Öğüt’s selected Yugoslav buildings do not provide us
with much clue into the subverted socialism. Nor do the Palestinian and other Arab
buildings in Exploded City provide too much insight into how and why the Arab
struggle has reduced modernity and internationalism to a local problem.
The emancipatory potential within Exploded City lies within the representation of the
buildings in their state before the explosion; those that still stand upright also hold
erect the possibility of possessing their own political and emancipatory potential.
The erecting of demolished buildings also carries with it the perilously reactionary
aspects of restoration and melancholy; and often, these aspects outweigh others.
For example, the present reconstructing of Frankfurt’s city center back to what it used
to be before the bombing that ended the Second World War is indicative of rehabilitation. This rehabilitation aims to reinstate the power of the pre-bombardment United
and Expansive Germany. As we know, Frankfurt (like Dresden) was bombarded to
the ground by the allied forces in 1945; with the urbanization plan that was proposed
after the bombing, the city was modernized through the construction of several
abstract and formal buildings in order to prevent evocations of the old. Therefore, an
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Onun için Yugoslavya’daki savaşı ve yıkılan tüm binaları düşünürken, bu anti-komünizm hayaletinin olası görünümlerine karşı her zaman dikkatli olmamız gerekir. Yugoslavya zannedildiği gibi çağlar boyu gizli tutulmuş ve mitolojilerde yaşatılmış nefretin aniden patlaması ile parçalanmamıştır. Tim Judah’ın popülerleştirdiği bu tahayyül, Yugoslavya’nın farklı halklar tarafından yürütülen sömürgecilik ve kapitalizm
karşıtı bir mücadeleden doğduğundan neredeyse hiç bahsetmez. Bu tahayyüle göre,
“kaynayan kazan” olarak Yugoslavya (ve Balkanlar), zaten her an patlamaya hazır bir
ülkedir. Ve bu tahayyül, Yugoslav bağımsızlaşmasındaki en özgürlükçü an olan sosyalist mücadeleyi sürekli unutturmaya çalışır. Partizan hareketinden öz-yönetime kadar tüm sosyalist deneyimi susturarak, bu deneyimin sürekli mücadele ettiği milliyetçilik ve diğer gerilikleri yerel bir kaçınılmazlık şeklinde yorumlar. Bu mantığın bir
adım ötesi ve –daha da kötüsü– mazereti, 90’lardaki savaşların nedeni açıklanmaya
çalışılırken ortaya çıkmaktadır. Böylece 90’larda Yugoslavya’da yaşanan yıkım ve savaşlar, buna asıl yol açan ekonomik ve politik nedenler incelenmeden ve gelinen bu
durumun tarihselliği (artan işsizlik, onunla beraber yükselen sınıf farkı ve bu sınıf
mücadelesinin planlı bir şekilde “etnisite” ile milliyetçi bir ideolojiye enterpolasyonu…) göz önünde bulundurulmadan, tüm vahşet, birkaç kişinin yanlış politika yürütmesine ve yukarıda bahsettiğimiz asırlarca süren “doğal” sebeplere indirgenir.
Yugoslavya yıkımını ele alan tüm bilim ve sanat eserlerinin, en azından asgari ölçütte, yıkılan şeyin sosyalizm olduğunu kabul etmeleri gerekir. Aksi takdirde üretilen
eser muhafazakâr bir söylemi tekrarlamaktan öteye gidemez.
Ne var ki Yugoslavya’da sosyalizmi andıran her şey 90’lardaki savaşlarla bitince, saldırganlık da kısmen kamusal alandan silinmiştir. Onun için savaşlardaki yıkımı, bir
sosyalizm amnezisinin başlangıcı olarak görebiliriz.
Ahmet Öğüt’ün seçtiği Yugoslav binaları, savaşların yol açtığı yıkım ile birlikte yıkılan sosyalizm hakkında bize pek fazla bir ipucu vermez. “İnfilak Etmiş Kent”te yer
alan Filistin ve diğer Arap binalarının, Arap mücadelesinin çağdaşlığının ve uluslararası boyutunun yerel bir soruna nasıl ve niye indirgendiği konusunda bize pek fazla
ipucu vermez.
“İnfilak Etmiş Kent” enstalasyonundaki özgürlükçü imkân, binaların yıkılmadan önceki halleriyle temsil edilmesinde yatar; çimentoyla ayakta duran binalar –eğer sahiplerse– kendi politik ve özgürlükçü imkânlarını da ayakta tutarlar.
Yıkılan binaları yeniden inşa etmenin, restorasyon ve melankoli gibi çok tehlikeli iki
gerici yanı da olabilir ve çoğu durumda bu yanlar ağır basmaktadır.
Örneğin Frankfurt’un kent merkezi, bugün İkinci Dünya Savaşı’nı bitiren bombardımandan önceki haline getirilmek isteniyorsa, burada bir rehabilitasyon söz konusudur. Bu rehabilitasyon, Birleşik ve Büyük Almanya’nın bombalanmadan önceki gücü-
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undesirable memory (National Socialism) was erased from the city center. The desire
of the current Frankfurt municipality to replace -in kitsch aesthetics- the modernist
functional buildings with those that existed prior to the bombing indicates the aspiration to move away from the modernist internationalism of concrete, as well as to
draw closer to the extremely dangerous connotations of history which, at one time,
they were so keen to extirpate. We make a point of mentioning this recent kitschromantic-nationalistic urbanization and building plan of the Frankfurt municipality
only because it is hardly ever discussed. In reality, we see this kind of reactionism
everywhere in the world from Istanbul to Berlin. When we look at what restoration
restores, the only thing we find in history books and municipality plans are symbols of
the capitalist system. One of the lessons of history not to be forgotten is that of the
Vendome Column -which was gloriously brought down during the Paris Commune,
but later on was once again re-erected in bloodshed.
The second problematic aspect of demolishing buildings is melancholy. This reactionary mood commemorates the old and demolished structures with a nostalgic,
kitsch discourse sequestered from historical reality. A quotation that this discourse
aspires to refer to is the caution that “there is no document of civilization that is not
simultaneously a document of barbarism.” However, it does this in such a manner as
to completely depoliticize Walter Benjamin’s radical thesis on history, and presents
subversion in the light of the savagery of weeds within civilisation that are incomplete
in their evolution. As a result, this dialectic places ‘the civilized’ and ‘the barbarian’
each in their own place, in their own class, and with the help of melancholy, the fact
that subversion is a war between the classes is forgotten. The disdained class becomes
‘the barbarians’ who are struck with the understanding of melancholy.
One of the ruins that has been reconstructed not only in Exploded City, but also in
real life is the Mostar Bridge. Both restoration and melancholy have been fairly instrumental in the re-erecting of this bridge. Besides being an important historical artefact
for the Turks in restoring the old Ottoman power and ‘tolerance’, it also carries an
important association for reviving the metaphor of the Balkans as serving a bridge
function. The Mostar bridge constitutes an important symbolic value from Godard’s
film to the cover of the book ‘Balkan as Metaphor’, MIT Press publications.
Some of the structures in the installation have already been reconstructed, and
some have even been reconstructed several times. However, even if these reconstructions are ‘the real’ thing, they do not change the symbolic politics in the way
we perceive the demolished buildings. These buildings are scarred, even though
they are erect. From Europa Hotel to the Mostar Bridge, these ‘scarred’ structures
are ingrained in the minds with the moments they were demolished. This is something they cannot elude.
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nü yeniden oluşturmayı amaçlar. Bilindiği gibi, Frankfurt (Dresden gibi) müttefik
güçler tarafından 1945’te yerle bir edilmiştir; ardından, önerilen kentleşme planına
göre, kent bir sürü soyut ve resmi beton bina ile modernize edilmiştir ve eski çağrışımlardan uzak tutulmuştur. Böylece hatırlanmak istenmeyen bir anı (Nasyonal Sosyalizm), kentin merkezinden silinmiştir. Bugün tüm bu Modernist işlevsel binaları yıkarak, kenti kitsch bir estetik ile tekrar bombalanmadan önceki haline döndürmek isteyen yeni Frankfurt belediyesi, aynı zamanda hem betonun Modernist uluslararası niteliğinden uzaklaşmak, hem de bir zamanlar sökmek istedikleri tarihin en tehlikeli çağrışımlarına yaklaşmak istemektedir. Frankfurt belediyesinin bu yeni kitsch-romantikmilliyetçi kent ve imar planından, hakkında hiç tartışma yapılmadığı için özellikle bahsediyoruz. Oysa bu tarz gericiliğe İstanbul’dan Berlin’e kadar dünyanın her yerinde
rastlarız. Restorasyonun neyi restore ettiğine baktığımızda, tüm tarih kitaplarında ve
belediye planlarında sadece kapitalist sistemin sembollerine rastlarız. Tarihte unutmamamız gereken derslerden biri de, şanlı bir şekilde yıkılan Vendome Sütunu’nun, Paris
Komünü’nden sonra, ilk başta olduğu gibi tekrar kanlı bir şekilde kaldırıldığıdır.
Binaları kaldırmanın ikinci belalı tarafı da melankolidir. Bu melankoli, yıkılan ve
eskiyen binaları gerçek tarih ile alakası olmayan bir nostaljik kitsch söylem ile hatırlar. Bu söylemin başvurmaya can attığı alıntılardan biri, “uygarlığa ait tek bir belge
yoktur ki aynı zamanda barbarlığa da ait bir belge olmasın” uyarısıdır; fakat bunu
öyle bir şekilde yapar ki, Walter Benjamin’in tarih üzerine bu radikal tezini tamamen apolitize eder ve yıkımı henüz kendini tamamlamamış birtakım uygarlık
yaban otlarının vahşiliği olarak gösterir. Sonuçta, bu diyalektikte yine “uygarlar” ve
“barbarlar” kendi yerlerini kendi sınıflarında bulurken, melankolinin yardımıyla
yıkımın bir sınıf savaşı olduğu unutulur ve aşağılanan sınıf, melankoliyi anlamaktan
aciz “barbarlar” haline gelir.
Sadece “İnfilak Etmiş Kent”te değil, yakın geçmişte gerçekte de yeniden inşa edilmiş
olan harabelerden biri de Mostar Köprüsü’dür. Bu köprünün yeniden inşa edilmesinde hem restorasyon hem de melankoli oldukça etkili olmuştur. Özellikle Türkiye için
eski Osmanlı gücünü ve “toleransını” restore etmek açısından önemli bir tarihi yapı
olmasının yanında, Balkanizmin köprü metaforunu da canlandırmak açısından
önemli bir çağrışım olmuştur. Godard’ın filminden MIT Press’in bastığı Metafor Olarak Balkan kitabının kapağına kadar, yıkılan Mostar Köprüsü önemli bir sembolik değer taşımaktadır.
Enstalasyondaki binaların bazıları zaten inşa edilmiştir ve bazıları da defalarca inşa
edilmiştir. Ama bu “gerçek” inşa bile yıkılan binaları algılayışımızdaki sembolik politikayı değiştiremez; bu binalar bugün ayakta olsalar dahi, yaralıdırlar. Europa
Oteli’nden Mostar Köprüsü’ne kadar tüm bu “yaralı” binalar, yıkıldıkları anlar ile
bilinirler. Bundan kurtulamazlar.
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Öğüt’s city does not distinguish between these re-erected scarred buildings and the
non-erected dead ones; they each stand as an impartial model, open to all interpretations and possibilities.
Sezgin Boynik
The point which the structures and vehicles in the selected transpired
events share is “crime against humanity” (except for one or two, such
as the Susurluk Truck. In this specific case, the truck represents “poetic
justice”). Whether crime against humanity derives from state-controlled terror, guerrilla terror, or street terror, it amounts to the same
thing: it targets civilians. I would like to mention an important point
established by Noam Chomsky. Chomsky talks of two approaches in
studies on terrorism: “The first is the realistic approach: It starts by
detecting the factors that have generated terrorism, then studies the
circumstances through major events, and then determines the causes
and solutions. The second is the stumper approach: It starts off with
the allegation that the people involved in terrorism are the enemy.
When it can be related to a specific event, it is defined as ‘terrorist’
activity. When it cannot be connected to a source, terrorism is ignored,
suppressed, or referred to as ‘retaliation’ or ‘self-defense’. This propagandist approach is used mostly by governments and totalitarian
regimes. What’s interesting is that the media and scientist have also
adopted this approach in Western Democracies.”
In “Exploded City”, we are once again confronted with crimes against
humanity. For example, the crisis caused by the assault of Chechen
militants on the Beslan school in North Ossetia in September 2004,
and the Russian army’s hostage rescue operation fiasco led to a great
tragedy (eyewitnesses have indicated that tanks had fired several
times at the school full of hostages while driving towards the school).
A similar tragedy resulting from the 1995 bombing of the Alfred P.
Murrah Federal Building in Oklahoma City –which was known to be
the biggest terrorist attack prior to 9/11- was designed by two
Americans (Timothy McVeigh and Terry Nichols), which once again
demonstrated that tragedy came not through matter-of-fact sources,
but through furtive sources at obscure times and in obscure places.
Taking the 1990’s as the starting point of “Exploded City” is actually
based on a calendar inspired by Ulus Baker’s interpretation of “successive minor shocks” regarding the films of Yılmaz Güney. In this sense,
shrapnel pieces are a good metaphor. “Exploded City” indicates a his-
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Öğüt’ün kentinde bu ayaklandırılan yaralı ve ayaklandırılmayan ölü binalar arasında
ayrım yapılmaz; hepsi bir maket olarak her yoruma ve imkâna açık bir şekilde (tarafsız) dururlar.
Sezgin Boynik
Seçtiğim olaylara mahal olmuş yapıların ve araçların ortak noktası
“insanlık suçu” (Susurluk Kamyonu gibi bir iki tanesi hariç. Bu özel
durumda kamyon, “ilahi adalet”in temsiline dönüştürülüyor). İnsanlık suçu, devlet güdümlü terör de olsa, gerilla terörü de olsa, mahalle
terörü de olsa aynı kapıya çıkıyor, sivil insanların hedef alınması söz
konusu. Bu noktada Noam Chomsky’nin önemli bir saptamasına değinmek istiyorum. Chomsky, terörizmle ilgili çalışmalardaki iki türlü
yaklaşımdan bahsediyor: “Birincisi, gerçekçi yaklaşım: Terörizmi oluşturan faktörler belirlenerek başlanıp, önemli örnekler üzerinden olayın koşulları araştırılır ve nedenleri ve çözümleri belirlenir. İkincisi ise
propagandacı yaklaşım: Olaya terörün bir düşmanın işi olduğu savıyla
başlanır. Belirli bir kaynağa bağlanabildiği durumlarda olaylar ‘terörist’ eylemler olarak tanımlanır. Kaynağa bağlanamadığı durumda ise
terörizm görmezlikten gelinir, bastırılır, ya da ‘karşılık verme’ veya
‘kendini savunma’ olarak adlandırılır. Propagandacı yaklaşımı genelde hükümetler ve totaliter yönetimler kullanır. İlginç olan, Batı demokrasilerinde medya ve bilim insanlarının da bu yaklaşımı benimsemiş olmalarıdır.”
“İnfilak Etmiş Kent”te yer alan birçok yapıda insanlık suçu tekrar karşımıza çıkmaktadır. Mesela Çeçen militanların Kuzey Osetya’da 2004
yılının Eylül ayında Beslan okuluna yaptıkları baskın sonucunda yaşanan kriz ve Rus ordusunun rehine kurtarma operasyonu fiyaskosu (ki
görgü tanıkları, bir tanktan, rehinelerin içinde bulunduğu okula doğru
giderken birkaç kez ateş açıldığını gördüklerini belirtmişlerdir) büyük
bir trajediye yol açmıştı. Benzer bir trajediye yol açan, Amerika’da 11
Eylül’den önceki en büyük terörist saldırı olarak bilinen, 1995’te Oklahoma’daki Alfred P. Murrah Federal Binası’nın bombalanmasının, iki
Amerikalı (Timothy ve Terry) tarafından düzenlenmiş olması, trajedinin ezbere kaynaklardan değil, nereden ve ne zaman geleceği hiç belli
olmayan sinsi bir kaynağı olduğunu bir daha göstermişti.
“İnfilak Etmiş Kent”in 90’ları başlangıç noktası olarak alması, aslında
Ulus Baker’in Yılmaz Güney filmlerindeki “ardı ardına gelen küçük
şoklar” yorumuyla ilişkili bir takvimden kaynaklanıyor. Şarapnel parçaları bu minvalde iyi bir metafor. “İnfilak Etmiş Kent”, benimle birlik-
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torical course which a whole generation, myself included, has witnessed; a process we are still going through where the events have
been experienced directly and live in memories, rather than something
learned through books. I believe that each structure in “Exploded City”
constitutes a crucial reference into understanding the transition to a
historical process where, in the 90’s after the Cold War, civil wars and
state-sponsored international terrorism have permeated even more.
In regard to “Exploded City”, I would also like to touch upon Susan
Sontag’s approach to a historical process she calls “the shock age”
(post WW I) in the photographs in her book “Regarding the Pain of
Others”. It is difficult to look at these photos that reflect the naked
truth. Sontag exemplifies this with Ernst Friedrich’s book, “War
Against War”. The book starts with cute pictures of toy soldiers and
cannonballs, and ends with mass graves, demolished buildings, shattered cars, and skeleton-like bodies. The question is: What can we look
at and to what extent? What prompts us to look, or prevents us from
looking? Finding it difficult to look at images when we search for information, even feeling pain when looking at them, can at times lead to
further alienation from reality, where reality is pushed away into the
subconscious. Every structure and vehicle in “Exploded City” is a shock
of its era. When presented to the viewer side by side, undamaged, as
nice harmless models, people are bound to enjoy the scene at first.
They won’t turn their eyes away. The first impression is going to be
unbiased. However, realization of our lapses, judgments, opinions
will all surface after the pleasure of the first sight wanes off.
Ahmet Ö¤üt
Can we not speak of a lapse on the perceptual level in the specific case of a person
who witnesses the moment of explosion from the media subsequent to her/his direct
personal experience with the traumatic event itself? On the other hand, is a lapse
not present among different perceptual realities of such a person and another one
who has witnessed the event only on the media?
In making people and stories famous, media appropriates them by way of rendering
them anonymous and homogeneous: a template ready to replicate. The unique and
the private (that belongs to the individual) go through a transformation into something anonymous that can address and belong to everyone. These images that can be
remembered by everyone not only invade our memories, but also become determinant in the writing of history. Yet, this history –as it is written and rememberedrather becomes the history of the forgotten, in which the real meaning and what really belongs to the people are forgotten.

116

VENEDIK KITAP 101-152

4/23/09

10:53 AM

Page 117

VENEDIK KITAP 101-152

4/23/09

10:53 AM

Page 118

Exploded City urges us to remember. A lapse from the collective memory necessarily
occurs here. Absence of anything in the installation but architectural representation,
paired with the fictional story that accompanies it, engenders it for the viewer to create their own story and history.
Nazl› Gürlek
By focusing on recent history in “Exploded City”, I imply a generation
that has either directly or indirectly witnessed the period in which the
lapses have taken place. This history has possibly been coded in our
memories from a subjective perspective because we have been witness
to the era, rather than having learned about it from books. It is a history that has been manipulated and ingrained in our memories through
the visual and verbal rhetorics of the media. We usually see the scene
of the event for the first time from photos showing the destruction.
Then again, someone can show up and say that they have seen the
HSBC building before and after the bombing, and someone else can
say “I’ve seen the Dragi§a Mi§ovi˚ Medical Center, but where are the
others?” I believe that this is what makes the work interesting. Each
person visiting “Exploded City” will only recognize a few buildings,
and won’t be able to make any references directly when they look at
the others. Naturally, the event’s history and name of the buildings are
very important; I might somehow give the viewer that much information as a clue. But what matters to me is for the person visiting
“Exploded City” to have been witness to at least one event that gives
significance to a building, and the possibility of their making an instant
association from memory. That is why I didn’t select structures like the
Twin Towers that would be recognized immediately. On the other
hand, anonymous buildings make sense only if we have references and
associations regarding them in our memories. After all, we never
encounter these buildings again after a few displays in popular media.
Ahmet Ö¤üt
The physical destruction of severely damaged buildings to construct others in their place is
sacrilegious not because they are eliminated as ruins: a ruin cannot be intentionally eliminated since even when it is reconstructed or demolished and replaced by a new building,
it is actually still a ruin, that is contains a labyrinthine space and time, this becoming
manifest at least in flashes. Such physical destruction is sacrilegious because of the brutal
unawareness it betrays of the different space and time ruins contain. It exhibits the same
brutality that was shown during the war. The demolition of many of the ruined buildings
of the city center by implosions or otherwise was war by other means; the war on the
traces of the war is part of the traces of the war, hence signals that the war is continuing.
We can detect whether a certain war-damaged building is a ruin by whether it is haunted
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te bütün bir kuşağın birebir tanıklık etmiş olduğu, kitaplardan çok
doğrudan deneyim ve anılarla hatırlanan ve halen içinde yaşadığımız
bir tarihsel sürece işaret ediyor. “İnfilak Etmiş Kent”teki yapıların her
birinin, 90’larla birlikte sona eren Soğuk Savaş sonrası dönemin, iç savaşların ve devlet destekli uluslararası terörizmin iyice yayıldığı tarihsel geçişe bağlanan süreci anlamak için önemli referanslar olduğunu
düşünüyorum.
“İnfilak Etmiş Kent” ile ilişkili olarak, biraz da Susan Sontag’ın Başkalarının Acısına Bakmak kitabında fotoğrafları “şok çağı” (shock age)
dediği (1. Dünya Savaşı sonrası) tarihsel süreçle birlikte ele alışına değinmek istiyorum. Gerçeği bütün çıplaklığıyla yansıtan bu fotoğraflara
bakmak zordur. Sontag bu durumu örneklendirir: Ernst Friedrich’in
Savaşa Karşı Savaş adlı kitabı. Kitap, ilk sayfaları çevirdiğinizde oyuncak askerler, oyuncak toplar gibi sevimli fotoğraflarla başlar ve toplu
mezarlıklar, harabeye dönmüş binalar, paramparça olmuş araçlar, iskelete dönmüş bedenler gibi bakması hiç de kolay olmayan resimlerle
sona erer. Yani soru şu: Neye ne kadar bakabiliyoruz? Bizi bakmaya
teşvik eden, ya da bakmaktan caydıran nedir? Enformasyona ulaşmak
için baktığımız görüntüye bakarken zorlanmamız ve hatta acı çekmemiz, zaman zaman o gerçeklikten daha da uzaklaşmamıza, onu bilinçaltımıza hapsetmemize neden olabilir. “İnfilak Etmiş Kent”teki bütün
binalar ve araçlar, kendi dönemlerine ait birer şok. Binaları birbirinin
yanında, sanki hiç harabeye dönmemişler gibi, sevimli ve zararsız maketler olarak izleyiciye sunduğunuzda, öncelikle izleyici bu manzaraya
bakmaktan zevk alacaktır. Gözlerini kaçırmayacaktır. İlk an önyargısız
bir karşılaşma anı olacak. Atladıklarımızın farkına varmak, yargılar, kanılar bu ilk bakış anının zevkinden sonra yavaş yavaş yüzeye çıkar.
Ahmet Ö¤üt
Travmatik patlama anını birebir yaşayıp daha sonra o anın imgesini medyada gören
bir kimsenin algısında bir atlama/kayma meydana gelmez mi? Öte yandan, bu kişinin algısıyla, olaya sadece medya üzerinden tanık olan bir başka kişinin algısı arasında da bir kesinti yok mudur?
Medya, insanları ve hikâyeleri medyatikleştirirken, bunları kendine uydurarak, yani
anonimleştirerek, homojenleştirerek ve tutarlı bir şablona oturtarak yapıyor. Dolayısıyla biricik ve özel olanın (bireye ait olanın) herkese hitap edebilecek ve ait olabilecek anonim bir şeye dönüştürüldüğünü görüyoruz. Bu herkesin hatırladığı imgeler,
belleklerimizi işgal etmekle kalmayıp tarih yazımına da yön veriyor. Ancak, bu yönde
yazılan ve hatırlanan tarih, daha ziyade unutuşun tarihi oluyor; çünkü gerçek anlam
ve insana dair olan unutuluyor.
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“İnfilak Etmiş Kent” ise bizi hatırlamaya iten bir kurgu. Bu kurguda ortak bellekten
bir s›çrama, sapma vuku buluyor. İşte mimari temsilin ötesinde bir şey gösterilmiyor olması, yerleştirmeye eşlik eden kurgusal hikâyeyle de beraber, izleyicinin kendi
hikâyesini, kendi tarih yazımını oluşturmasının önünü açıyor.
Nazl› Gürlek
“İnfilak Etmiş Kent”te yakın tarihe odaklanarak, atlaman›n vuku
bulduğu zamana doğrudan veya dolaylı olarak tanıklık etmiş olan bir
kuşağı işaret ediyorum. Bahsettiğim, kitaplardan okumadığımız ve zamana tanıklık etmiş olmamızdan dolayı sübjektif bir perspektiften belleklerimizde kodlama olasılığımız olan bir tarih. Yazılı olmaktan öte,
çoğunlukla medyanın görsel ve sözel retoriği ile belleklerimizde yer
eden, manipüle edilmiş bir tarih. Çoğu zaman medyada olay mahallini
ilk defa harabeye dönmüş fotoğrafları ile görüyoruz. Öte yandan, biri
HSBC binasını öncesinde ve sonrasında gördüğünü söyleyebilir, bir
başkası da çıkıp, “Dragi§a Mi§ovi˚ Sağlık Merkezi binasını görmüştüm,
ama ya diğerleri?” diyebilir. Bence işi ilginç yapan da bu. “İnfilak Etmiş Kent”i ziyaret eden her kişi en fazla birkaç binayı tanıyacak, diğerlerine bakınca doğrudan referanslarını kavrayamayabilecek. Olayın tarihi ve yapıların isimleri çok önemli veriler tabii ki, belki bu kadar bilgiyi ipucu olarak bir şekilde izleyiciye vereceğim. Ama benim için
önemli olan, “İnfilak Etmiş Kent”i ziyaret eden kişinin en azından bir
tane binayı önemli kılan olaya tanıklık etmiş olması ve belleğin de
anında çağrışım yapması ihtimali. Sırf bu yüzden İkiz Kuleler gibi dünyanın her yerinde görülür görülmez anında tanınabilecek binaları ve
yapıları seçmedim. Öte yandan, anonim binalar ancak hafızalarımızda
referansları ve çağrışımları zaten varsa anlam kazanıyorlar. Ne de olsa
biz bu binalara, genellikle popüler medyada bir iki kere teşhir edildikten sonra bir daha rastlamıyoruz.
Ahmet Ö¤üt
Böylesi fiziksel bir yıkım, kutsal olana karşı saygısızlıktır; çünkü bu, harabelerin içinde
barındırdığı farklı zaman ve mekanın bilinçsizliğinin acımasız bir göstergesidir. Bu, savaşta gösterilen acımasızlıkla aynıdır. Kent merkezinde harap olmuş çoğu binanın patlamalarla veya başka şekillerde yıkılması ise başka türlü bir savaş çeşitidir; bir savaşın izleri ile gerçekleşen başka bir savaş, o savaşın izlerinin bir parçasıdır ve bu da savaşın devam ettiğinin bir göstergesidir. Savaşta zarar gören bir binanın harabe olup olmadığını
belirlemek için perili olup olmadığına (perili olduğu söylenmiş olsa bile arada bir fark
var mıdır?) veya fantastik veya korku edebiyatını yaratıp yaratmadığına bakmak gerekir. Lübnan’ın hortlaklara karşı misafirperver olup olmayacağı, savaşta zarar gören birçok binanın anakronik bir zaman ile hâlâ harabe olup olmadığına bağlıdır.
Jalal Toufic21
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(or reported to be haunted—is there a difference?), or induces fantastic or horror fiction.
Whether Lebanon would be hospitable to the undead depends on whether some of the
numerous war-damaged buildings are still ruins, with an anachronistic temporality.
Jalal Toufic21
How to get an image of ‘Ruins’ even though the ruin is reconstructed? The fictional
undead characters ‘vampire’ in Jalal Toufic and ‘werewolf’ in Giorgio Agamben could
only exist, basically in dealing with traumatic spaces.
The ‘undead’, the ‘in-between’ appropriates, finds its place in a brutal condition of
space. ‘Ruins’ by Toufic is about the traumatic spaces, destroyed or damaged buildings during and following the civil war of the city of Beirut. Toufic asserts that even
the buildings in Beirut will be reconstructed at least some of them will remain ruins.
In contrast to ‘vampire’, ‘werewolf’ is a condition of unavailable dwelling. Werewolf is
an archaic figure “who is precisely neither man nor beast, and who dwells paradoxically within both while belonging to neither”, and thus, is a source or kind of example
of a “Homo Sacer”.
In this respect, Öğüt’s images of reconstructed ‘ruins’ keep the anachronistic temporality. The ‘subject’ who encounters the images of reconstructed ruins in Öğüt’s work
or the “potentia” of the transitory and uncertain spaces in Cennetoğlu’s work should
transform himself/herself into a fictional character of labyrinthine space-time.
Pelin Tan
While conceptually exploring the notion of lapse, one must think through the
difference between the notions of “stop” and “pause”. While stopping brings
something to an end, pausing implies continuity of movement at the end of the
pausing period. Therefore, the difference between stop and pause seems to lie in the
difference between continuation of movement and its permanent termination.
If pause implies the proceeding of action after the period of pause, then pause and
leap are similar situations, for they both involve motion. And time constitutes the
decisive factor among the two.
Nazl› Gürlek
He believed in an infinite series of times, in a growing, dizzying net of divergent, convergent and parallel times. This network of times which approached one another, forked,
broke off, or were unaware of one another for centuries, embraces all possibilities of time.
Jorge Luis Borges22
The Pavilion of Turkey inhabits multiple tenses parallel to each other. The pavilion
itself is a temporary new building in a dockyard which has existed since the 8th century. Hence, the works presented in the pavilion process both overlapping time
frames and time-lapses, but furthermore, send references to each other in a subtle
way. The audience designates which one/s to experience and what to lapse.
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Yeniden inşa edilmiş olmasına rağmen bir harabenin imgesini nasıl elde ederiz?
Hayali, ölümsüz karakterler olan Jalal Toufic'in 'vampir'i ve Giorgio Agamben'in 'kurtadam'ı, temelde sadece travmatik mekanların koşullarında varolabilirler.
'Ölümsüz olan', 'aradaki' ancak, vahşi ve acımasız durumlarda mekanı dönştürür
kendi yerini bulur. Toufic'in harabeleri iç savaş sırasında Beyrut'taki travmatik mekanlar, yıkılmış veya hasar görmüş yapılar hakkındadır. Toufic, Beyrut'taki yapıların
onarılacak olmasına rağmen harabe olarak kalacaklarını öne sürer.
Vampir'in aksine 'kurtadam' yerleşememe durumudur. Kurtadam geçmişe ait
(arkaik),"tam olarak ne insan, ne de hayvan olan ve paradoksal olarak hiçbirine ait
olmadan ikisinde de yaşayan" bir "Homo Sacer" in kaynağındaki örnek figürdür.
Bu bağlamda, Öğüt'ün yeniden inşa ettiği “harabelerin” imgeleri anakronik geçiciliğe
sahip çıkar. Öğüt’ün işindeki yeniden inşa edilmiş harabelerin imgeleriyle veya Cennetoğlu'nun işindeki geçici ve belirsiz mekanların “güç”üyle karşılaşan “özne”, kendini
labirentimsi zaman-mekanın hayali kahramanı haline dönüştürmelidir.
Pelin Tan
Atlama, s›çrama, sekme, dalg› ve kaymalar› kavramsal açıdan irdelerken, “durak” fikri üzerine düşünmenin önemli olduğu görülüyor. “Durak” fikrinde ise, “durmak” ile “duraklamak” arasındaki fark üzerine düşünmenin gerekli olduğunu söyleyebiliriz. “Durma”, bir sonuca varma, sonuçlanma haline işaret ederken; “duraklama”, o
anın bitiminde harekete devam etme durumunu gösteriyor.
Dolayısıyla, duraklamayla durma arasındaki fark, hareketin devam etmesi ve etmemesi arasındaki farka denk geliyor.
Duraklama, sürenin bitiminden sonra eylemin devamına işaret ediyorsa, hareketsel
anlamda duraklama ve atlama benzer hallerdir. Burada ikisi arasındaki belirleyici faktör olarak, zaman devreye giriyor.
Nazl› Gürlek
Sonsuz zaman dizilerine, gittikçe büyüyen, baş döndürücü hızla birbirine kavuşup ayrışan koşut zamanların oluşturduğu bir ağa inanıyordu. Yüzyıllar boyu birbirine yaklaşan,
çatallanan, sekteye uğrayan ya da birbirinden habersiz zamanlardan örülen bu ağ bütün
olasılıkları kucaklamaktadır.
Jorge Luis Borges22
Türkiye Pavyonu birbirine paralel birçok zamanı içerir. Payvon’un kendisi 8. yüzyıldan
beri var olan bir tersanede geçici olarak inşa edilmiş yeni bir yapıdır. Bu nedenle Pavyon’da sunulan işler hem üst üste binen zaman dilimlerini, hem de zaman atlamalar›n› işler; dahası, ince bir şekilde birbirlerine referans verir. İzleyici hangilerinin deneyimleneceğini ve neyin atlanaca¤›n› tayin eder.
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In the same context, Cennetoğlu’s photographs play a game with fragments of the
past. The mailing catalog as an idea addresses a future act. People order photographs
to receive them in the future. Nevertheless, Cennetoğlu promises possibilities with
frames of the past to be downloaded. Once a photograph is downloaded, it will find
its new context by mixing it with the traces of the past.
“A man who is equipped like territory is no longer an inhabitant; he becomes a habitat…
Architecture posses him.”
Paul Virilio23
In the Venice Biennale, a specific art context is predominantly maintained through
the main exhibition and the national pavilions, and it is a conscious decision for the
viewer to view the works in this context. At the same time, the viewer is pre-conditioned to be or not to be emotionally and intellectually engaged during this visit.
Nevertheless, the viewer’s immersion is restricted with the limited time that s/he
would devote to each artwork in the exhibition or in any of the pavilions.
In such a setting, the Venice Biennale extends itself to two main venues and multiple
extensions of national pavilions. The Pavilion of Turkey is located in Arsenale. While
Arsenale could be considered a public space to host millions of visitors within the time
frame of six months, it is obviously planned to be a privatized and even commodified
space with the existence of national pavilions and designated exhibition areas. In this
context, the structure of the Pavilion of Turkey, which stands alone with no doors,
somehow seemingly attached and detached to the main building, oscillates between
being public and private, yet constructs a temporary lapse within the perceptual level.
The pavilion clearly does not belong to where it stands; however, presumably anything can find its place in the continuously articulated context of the Venice Bienale.
Nevertheless, the pavilion was also designed to function as an interface, which positions the viewer to experience the artworks as an individual act, by sustaining ‘aesthetic distance’24 for the viewer. Instead of leading the viewer to passive acceptance,
the temporary structure of the pavilion alerts the viewer in the self-contained venue
that presents the works. The pavilion fluctuates between its subversive existence and
its self-manifestation of being an explicit interface. It is instrumental as well; it simultaneously gathers and divides the two works it inhabits.
It is crowded with overloaded information. It exceeds its boundaries. It is subversive.
It is cooperative. It is modest. It is noticeable. It was once just a drawing on paper.
And the drawing was the pawn that took Arsenale.
Now, the pavilion itself is a lapse in Arsenale.
Baﬂak ﬁenova
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Aynı bağlamda, Cennetoğlu’nun fotoğrafları geçmişin parçalarıyla oyun oynar. Postayla ısmarlama kataloğu, bir fikir olarak, gelecekteki hareketi gösterir. Yine de, Cennetoğlu, geçmişin karelerini indirebileceklerini vaat eder. Bir fotoğraf indirildiğinde,
geçmişin izleriyle harmanlanarak kendi yeni bağlamını bulacaktır.
Baﬂak ﬁenova
“Mekanı bilen kişi artık ikamet eden olmaktan çıkar; kendisi yaşama ortamı haline gelir... Mimari ona hükmeder.”
Paul Virilio23
Venedik Bienali’nde ana sergi ve ulusal pavyonlarla, belirli bir sanat bağlamı sağlanmıştır; işleri bu bağlamda görmek izleyici için bilinçli bir karardır. Bu ziyaret sırasında izleyici aynı zamanda, duygusal ve zihinsel olarak etkilenmek ya da etkilenmemek konusunda şartlanmıştır. Yine de, ister istemez, izleyicinin katılımı sergideki veya pavyonlardaki her sanat işine adadığı sınırlı zamanla belirlenir.
Venedik Bienali iki ana buluşma noktası ve ulusal pavyonlar olarak birçok eklenti
ile kendini genişletir. Türkiye Pavyonu Arsenale’dedir. Arsenale, altı aylık bir zaman diliminde milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayacak bir kamusal mekan olarak kabul
edilirken, ulusal pavyonların ve belirlenmiş sergi alanlarının varlığıyla özelleştirilmiş, hatta metalaşmış bir mekan olması açıkça planlanmıştır. Bu bağlamda, kapıları
olmayan, bir şekilde, görünüşte hem ana binalardan birine bağlı, hem de ayrılmış
duran Türkiye Pavyonu’nun yapısı, kamusal ile özel alan olmak arasında salınır ve
algısal seviyede geçici bir atlama oluşturur. Pavyon açıkça bulunduğu yere ait değildir, yine de, her şey muhtemelen Venedik Bienali’nin sürekli eklemlenen bağlamında yerini kolaylıkla bulabilir.
Yine de, Pavyon aynı zamanda izleyici için “estetik mesafe” sağlayarak, izleyiciyi
işleri bireysel birer hareket olarak deneyimlemesi için konumlandıran bir arayüz
olarak tasarlanmıştır. Pavyon’un geçici yapısı, izleyiciyi pasif kabullenmeye yönlendirmek yerine, işleri sunan geçici ve kendine yeten bir mekan olduğunu her fırsatta
hatırlatır. Pavyon neredeyse aykırı varoluşuyla, açık bir arayüz olarak kendini göstermesi arasında dalgalanır. İşlevseldir; eşzamanlı olarak içerdiği iki işi bir araya
getirir ve böler.
Kalabalıktır. Aşırı yüklenmiş bilgiye boğulmuştur. Mütevazıdır ama fark edilebilirdir.
Başta bir kağıt üzerinde yalnızca bir çizimdi. Ve çizim bir piyon olarak Arsenale’yi aldı.
Pavyon artık bir atlamad›r.
Baﬂak ﬁenova
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FOOTNOTES
1 Dictionary.com Unabridged Based on the Random House Dictionary, © Random House, Inc. 2006.
2 Biology online, 2005. http://www.biology-online.org/dictionary/Lapse
3 Remotely Spying on Uncertainty text was first published in 2006 by Başak Şenova, "Banu
Cennetoğlu. Fernüberwachung des Ungewissen / Remotely Spying on Uncertainty", in: Camera
Austria, No. 94.
4 Giorgio Agamben, The Coming Community. (Minneapolis and London: University of Minnesota
Press 1993), p. 87.
5 Marina Grzinic, “The Spectralization of Europe”. Nebojsa Vilic (Ed.), State-Irwin,(Skopje: 359
Degree Books 2000), p. 88.
6 Anais Smailagic and Euro Spallucci, “UV divergence-free QFT on noncommutative plane”, published 17 September 2003. IOP Electronic Journals: Journal of Physics A: Mathematical and
General. http://www.iop.org/EJ/article/0305-4470/36/39/103/a339l3.html
7 A corpus can be thought of as a collection of information gathered according to particular principle for some particular purpose; which is a collection where several kinds of information are stored
simply because each individual one is of interest in itself. By interfering in the source data, the corpus temporarily claims to exist as a whole, although the parts that make the body were not supposed
to co-exist. From: Banu Cennetoglu, False Witness, Amsterdam: Idea Books 2003, p.4.
8 Time and space coordinates of the nodes for the photographs:
Amsterdam - Latitude: 52.3500, Longitude 4.9170 (2002)
Antwerp - Latitude: 51.2167, Longitude: 4.4167 (2002)
Banja Luka - Latitude: 44.7758, Longitude: 17.1856 (2002)
Batumi - Latitude: 41.6386, Longitude: 41.6372 (2001)
Belgrade - Latitude: 44.8186, Longitude: 20.4681 (2002)
Chamarande - Latitude: 48.5167, Longitude: 2.2167 (2002)
Eğin – Latitude: 38.4000, Longitude: 38.0167 (2000)
Glamoc - Latitude: 44.0458, Longitude: 16.8486 (2004)
Glasgow - Latitude: 55.8620, Longitude: -4.2450 (2003)
Istanbul, Kalamış - Latitude: 40.966, Longitude: 29.0333 (2005)
Mardin - Latitude: 38.5333, Longitude: 35.7333 (1999)
New York - Latitude: 40.7140, Longitude: -74.0060 (1999)
Otterloo - Latitude: 52.1000, Longitude: 5.7833 (2002)
Quito - Latitude: -0.2167, Longitude: -78.5000 (2001)
Rize - Latitude: 41.0208, Longitude: 40.5219 (2001)
Şanlıurfa - Latitude: 37.1511, Longitude: 38.7928 (2001)
Sarajevo - Latitude: 43.8208, Longitude: 18.3803 (2004)
Tbilisi - Latitude: 41.7250, Longitude: 44.7908 (2001)
Ter Apel - Latitude: 52.8833, Longitude: 7.0667 (2002)
9 The Schengen agreement, which was first signed as an economic act of regulation in Western Europe
in the mid-1980’s, became in the 1990’s a European Community act of severe regulation focusing on
how to stop immigration, how to stop movements of “aliens,” how to regulate the visa application
process, crossing borders, the seeking of political asylum, etc. In mid-September 2000, the representatives of the Roman Catholic Church complained that if an immigration process is to be allowed in
(Western) Europe, then it must be controlled and selected, i.e., cleansed of Muslim immigrants.
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NOTLAR
1 Dictionary.com Unabridged Based on the Random House Dictionary, © Random House, Inc. 2006.
2 Biology online, 2005. http://www.biology-online.org/dictionary/Lapse
3 Belirsizliği Uzaktan Gözetlemek adlı metin ilk önce "Banu Cennetoğlu. Fernüberwachung des
Ungewissen / Remotely Spying on Uncertainty" adıyla Camera Austria, Sayı 94’de yayımlandı.
4 Giorgio Agamben, The Coming Community. (Minneapolis ve Londra: University of Minnesota
Press 1993), s. 87.
5 Marina Grzinic, “The Spectralization of Europe”. Nebojsa Vilic (Ed.), State-Irwin,(Üsküp: 359
Degree Books 2000), s. 88.
6 Anais Smailagic ve Euro Spallucci, “UV divergence-free QFT on noncommutative plane”, 17
September 2003. IOP Electronic Journals: Journal of Physics A: Mathematical and General.
www.iop.org/EJ/article/0305-4470/36/39/103/a339l3.html
7 Bir bütünce bazı belirli amaçlar için belirli presipler doğrultusunda bir araya getirilmiş bilgi kolleksiyonu olarak düşünülebilir; birkaç çeşit bilginin basitçe kendi içinde birer ilgi oldukları için
depolandıkları bir kolleksiyondur. Bütünce, kaynak veriye müdahale ederek, vücudu yapan parçaların
bir arada varolmamaları gerekmesine rağmen, geçici olarak bir bütün halinde bulunduğunu iddia eder.
Kaynak: Banu Cennetoglu, Yalancı Şahit, (Amsterdam: Idea Books 2003), s. 4.
8 Karelerin zaman-mekan koordinatları:
Amsterdam - Enlem: 52.3500, Boylam 4.9170 (2002)
Anvers - Enlem: 51.2167, Boylam: 4.4167 (2002)
Banja Luka - Enlem: 44.7758, Boylam: 17.1856 (2002)
Batum - Enlem: 41.6386, Boylam: 41.6372 (2001)
Belgrad - Enlem: 44.8186, Boylam: 20.4681 (2002)
Chamarande - Enlem: 48.5167, Boylam: 2.2167 (2002)
Eğin - Enlem: 38.4000, Boylam: 38.0167 (2000)
Glamoc - Enlem: 44.0458, Boylam: 16.8486 (2004)
Glasgow - Enlem: 55.8620, Boylam: -4.2450 (2003)
İstanbul, Kalamış - Enlem: 40.966, Boylam: 29.0333 (2005)
Mardin - Enlem: 38.5333, Boylam: 35.7333 (1999)
New York - Enlem: 40.7140, Boylam: -74.0060 (1999)
Otterlo - Enlem: 52.1000, Boylam: 5.7833 (2002)
Quito - Enlem: -0.2167, Boylam: -78.5000 (2001)
Rize - Enlem: 41.0208, Boylam: 40.5219 (2001)
Şanlıurfa - Enlem: 37.1511, Boylam: 38.7928 (2001)
Saraybosna - Enlem: 43.8208, Boylam: 18.3803 (2004)
Ter Apel - Enlem: 52.8833, Boylam: 7.0667 (2002)
9 1980'lerin ortasında Batı Avrupa'da bir ekonomik yönetmelik olarak imzalanan Schengen
anlaşması, 1990'larda Avrupa Topluluğu'nun göçü, "yabancı" akımını durdurmak, vize başvuru
işlemlerini, sınır geçmeyi, sığınma hakkına başvuruyu düzenlemek adına uygulamaya başladığı son
derece sert yasal düzenlemelere dönüştü. 2000 yılı Eylül ayının ortasında Roma Katolik Kilisesi temsilcileri, (Batı) Avrupa'da göçe izin verilecekse, bunun kontrollü ve seçici şekilde -yani göç eden
Müslümanlardan arındırılarak- yapılması gerektiği konusunda şikayette bulundular.
10 http://www.unitedagainstracism.org/pdfs/actual_listofdeath.pdf
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10 http://www.unitedagainstracism.org/pdfs/actual_listofdeath.pdf
11 Carlo Ginzburg, “ Wooden Eyes: Nine Reflections On Distance “ Colombia University Press New
York, 2001, p. 162
12 A description in Arabic given to literature texts that are sharp, playful, critical and easy for everyone to read.
13 Just after accepting Islam, Turks abandoned their original alphabets, Orhon and Uygur, and
began to use the Arabic script. However, it was claimed that the Arabic script was not suitable for
the Turkish language; especially the fact that vowels widely used in Turkish caused problems in
reading Turkish texts written in Arabic. After the foundation of the new state, the difficulties and the
limitations of the alphabet were first discussed in 1923. In 1927, it was agreed that Latin symbols
would be used in physics, chemistry and mathematics courses in the universities and academies. The
Law on the Adoption and Implementation of the Turkish Alphabet in Turkey on November 1, 1928
established the current 29-letter Turkish alphabet, used for the Turkish language. Replacing the earlier Ottoman Turkish script, the script was created as an extended version of the Latin alphabet. The
alphabet reform later on united with the foundation of the Turkish Language Association in 1932.
(my first reference is my own elementary school notes, which had been accepted as the only source for
many decades till the other accessible sources -for instance online sources- were introduced to our lives
after the mid 90’s, along with http://en.wikipedia.org/wiki/Turkish_alphabet)
14 Virilio, Paul, “The Aesthetics of Disappearance”, Lapses/* 2 (Publication of Pavilion of Turkey,
53rd International Art Exhibition - La Biennale di Venezia), p. 13.
15 Perec, Georges, infra-ordinary, Fr. trad. Zeynep Bengü (Istanbul: Everest Yayınları, 2009) p. 2-3.
16 Artists' books are works of art realized in the form of a book. They are usually published in small
editions. Artists' books have employed a wide range of forms, including scrolls, fold-outs or loose
items contained in a box as well as bound printed sheet. Although artists have been active in printing and book production for centuries, the artist's book is primarily a late 20th century form.
17 Untitled 1, unique copy, New York, 1998 / Untitled 2, unique copy, New York, 1999 /
Contingency, unique copy, Amsterdam, 2002 / False Witness, edition of 1000, Amsterdam, 2003 /
Determined Barbara, edition of 6, Amsterdam, 2004 / 15 Scary Asian Men, edition of 15, Istanbul,
2005 / 15 Scary Asian Men, edition of 750, Istanbul, 2006.
18 Jean Baudrillard states that “photography is also a drama, a dramatic move to action (passage a
l'acte), which is a way of seizing the world by "acting it out." – in Photography, Or The Writing Of
Light, Translated by Francois Debrix Ctheory, 2000 http://www.egs.edu/faculty/baudrillard/
19 Deleuze, Gilles. Cinema 2: The Time-Image trans. Hugh Tomlinson & Robert Galeta, (London:
Athlone Press, 1989), p. 82.
20 The song titled “Yıkılmadım Ayaktayım” by Mahsun Kırmızıgül was included in 1999 in his
album called.
21 Toufic, Jalal, “Ruins” Unrecorded Ed. Başak Şenova. (Istanbul: Akbank Art Center, 2008), p. 5.
22 Borges, Jorge Luis, Labyrinths, (Penguin Books, 1964), p. 54.
23 Paul Virilio and Sylvere Lotringer, “After Architecture: A Conversation”. GreyRoom 03, (Spring
2001), p. 49.
24 “Aesthetic Distance”, which is used in Brechtian sense, describes the aesthetic process of producing a critical distance "which prevents the audience from losing itself passively and completely in the
character created by the actor, and which consequently leads the audience to be a consciously critical observer." Brecht, Bertolt, Brecht on Theater (Hill and Wang, 1957), p. 91.
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11 Carlo Ginzburg, Tahta Gözler: Mesafe Üzerine Dokuz Düşünce. Çeviren: Aysun Şişik
(İstanbul: Metis Yayınları 2009), s.191-192.
12 Keskin, espirili, eleştirel ve herkesin kolay okuyabileceği edebiyat metinleri için kullanılan Arapça
bir tasvir.
13 İslamiyeti kabul ettikten sonra Türkler Orhon ve Uygur alfabelerini bırakarak Arap alfabesini kullanmaya başladılar. Ancak, özellikle Türkçe’de sıklıkla kullanılan seslilerin Arap alfabesiyle yazılmış
Türkçe metinler okunurken problemlere yol açması gibi nedenlerle Arap alfabesinin Türk diline
uygun olmadığı iddia edildi. Yeni devletin kurulmasından sonra, ilk olarak 1923 yılında alfabenin
zorlukları ve sınırlamaları tartışıldı. 1927 yılında, Latin sembelollerinin üniversite ve akademilerde
fizik, kimya ve matematik derslerinde kullanılmasına karar verildi. 1 Kasım 1928 tarihinde kabul
edilen Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun, Türk dili için kullanılan 29-harfli
Türk Alfabesini yürürlüğe soktu. Osmanlı Türk yazısının yerini alan yazı Latin alfabesinin bir
uzantısı olarak yaratıldı. Alfabe reformu 1932 yılında Türk Dil Kurumu’yla birleştirildi. (referansım:
çevrimiçi kaynaklar gibi diğer erişilebilir kaynaklar 90’ların ortalarında hayatımıza girene kadar
kabul edilen tek kaynak olan kendi orta okul notlarım ve
http://en.wikipedia.org/wiki/Turkish_alphabet).
14 Virilio, Paul, “Kaybolmanın Estetiği”, Lapses/* 2 (53. Uluslararası Venedik Bienali, Türkiye
Pavyonu Yayını), s. 13.
15 Perec, Georges, olağan-içi: gündelik hayatın envanteri, Fransızcadan çeviren: Zeynep Bengü
(Istanbul: Everest Yayınları, 2009) s. 2-3.
16 Sanatçı kitapları, kitap şeklinde gerçekleşen sanat işleridir. Genellikle az sayıda basılırlar. Sanatçı
kitapları liste, katlama kitap, ya da kutu içinde açıkta duran öğelerden ciltli sayfalara kadar pek çok
farklı şekilde olurlar. Sanatçılar yüzyıllardır baskı ve kitap yazmakla ilgilenmiş olmakla birlikte,
sanatçı kitapları esasen 20. yüzyılın sonunda ortaya çıkmış bir biçimdir.
17 “İsimsiz” 1, tek kopya, New York, 1998 / “İsimsiz 2”, tek kopya, New York, 1999 /
“Contingency”, tek kopya, Amsterdam, 2002 / “Yalancı Şahit”, 1000 kopya, Amsterdam, 2003 /
Kararlı Barbara, 6 kopya, Amsterdam, 2004 / 15 Korkutan Asyalı Adam, 15 kopya, İstanbul, 2005 /
15 Korkutan Asyalı Adam, 750 kopya, İstanbul, 2006.
18 Jean Baudrillard, “fotoğraf aynı zamanda bir drama, "dışa vurma" yoluyla dünyayı kavramayı
sağlayan, eyleme dramatik bir geçiştir (passage a l’acte)” der. – in Photography, Or The Writing Of
Light, İngilizceye Çeviren François Debrix Ctheory, 2000 http://www.egs.edu/faculty/baudrillard/
19 Deleuze, Gilles. Cinema 2: The Time-Image İng. çev. Hugh Tomlinson & Robert Galeta, (Londra:
Athlone Press, 1989), s. 82.
20 Mahsun Kırmızıgül’ün “Yıkılmadım Ayaktayım” şarkısı, 1999 yılında “Yıkılmadım” albümünde
yayımlanmıştır.
21 Toufic, Jalal, ‘’Harabeler’’, Kayıtsız, hazırlayan Başak Şenova (Istanbul: Akbank Sanat Merkezi,
2008), s. 5.
22 Borges, Jorge Luis. Yolları Çatallanan Bahçe. Çeviren Fatih Özgüven (İstanbul: Can Yayınları,
1988, 2. basım), s. 51.
23 Paul Virilio ve Sylvere Lotringer, “After Architecture: A Conversation”, GreyRoom 03, (Bahar
2001), s. 49.
24 Brechtsel anlamda kullanılan “Aesthetic Distance (Estetik Mesafe)”, "izleyiciye, oyuncunun
yarattığı karakterde kendini pasif şekilde tamamen kaybettiren ve sonuçta izleyiciyi bilinçli eleştirel
bir gözlemciye dönüştüren" bir süreçtir. Brecht, Bertolt, Brecht on Theater (Hill and Wang, 1957), 91.
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Appendix
Exploded City
It was a summer day when Marco Polo appeared before Kubilai Khan. The emperor,
certain that the Venetian would be describing some unheard of city that morning,
said: So, tell me...
Marco Polo, in his voice still bearing the impressions of the city from his most recent
travel, begins his narration:
My Sultan, this city is from the future. It’s called Exploded City. Those who live there
have emigrated from faraway lands, with dreams of traveling to the future. When
they realized that there was no finding the future, they decided to build this city. It is
said that hundreds of different languages, such as Otesian, Bosnian, Albanian,
Kurdish, Castilian, Irish, Turkish, Persian, Arabic, Urdu, Anglo-Frisian, and other
Saami, Altai and Slavic languages are spoken in this city. These people who don’t
speak each other’s language, instead of creating a lingua franca, have learned to
communicate through looking into one another’s eyes. Before long, they taught me
this eye language as well. In this city, all the other remaining languages are like a
constant background noise. They actually resemble the besieging of the city by various types of birds.
The city often hosts visitors. Because of this, while the city has only one of everything,
it has 3 hotels. These are the Trident-Oberoi Hotel, Madımak Hotel and Europa Hotel.
Before I made a choice between them, I listened to the story of each from an old man
sitting across the street, in front of Paddy’s Pub. According to what he says, one day in
the future, thousands of people are going to burn down the Madımak Hotel without
blinking an eye, with musicians, poets, bards and writers trapped inside. Many travelers won’t even stay in that hotel because they are scared. After listening to the other
stories, I told him that I would be staying at the Madımak Hotel and left.
After settling in the hotel, I went back outside and started walking the streets of the
city. The roads were covered with sand, small pebbles, earth in various colors and layers, and fresh dirt. All roads led up to the city plaza. While I was walking, an adobe
house caught my eye. I asked about it to a man who was smoking in front of his
house. According to what he said, the house belonged to an Afghani family. Both sons
of the family were to return home one day to have their weddings there. First the
younger brother’s wedding was going to be bombed, and 5 years later, the older
brother’s wedding was going to be blasted to the ground. Although they knew this,
everyone in the house had been busy for years, excitedly decorating the house. As I
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Ek
İnfilak Etmiş Kent
Marco Polo’nun, Kubilay Han’ın huzuruna çıktığı günlerden bir yaz günüydü.
İmparator, o sabah genç Venedikli’nin ona bugüne kadar adını bile duymamış olduğu
bir kenti anlatacağından emin bir tavırla sordu: Anlat bakalım...
Marco Polo, henüz yeni döndüğü kentin etkisinden kurtulamamış bir ses tonuyla
anlatmaya başladı:
Hünkârım, bu kent gelecekten gelmedir. Adı da “İnfilak Etmiş Kent”tir. Orada
yaşayanlar çok uzak topraklardan göçüp, geleceğe gitme hayaliyle yola çıkmışlar. Bir
süre sonra geleceği bulamayacaklarını anlayınca bu kenti inşa etmeye karar
vermişler. Bu kentte Otesçe, Boşnakça, Arnavutça, Kürtçe, Kastilyaca, İrlandaca,
Türkçe, Farsça, Arapça, Urduca, Anglo-Frizce ve diğer Sami, Altay ve Slav dilleri gibi
yüzlerce farklı dilin konuşulduğu söylenir. Birbirlerinin dillerini bilmeyen bu insanlar
bir lingua franca yaratmak yerine, birbirlerinin gözlerinin içine bakarak anlaşmayı
öğrenmişler. Çok geçmeden bu göz dilini bana da öğrettiler. Geri kalan bütün diller
hiç kesilmeyen bir uğultu gibidir bu kentte. Adeta kenti kuşatmış envai çeşit kuşu
hatırlatır.
Kent sık sık misafir ağırlar. Bu nedenledir ki kentte, her şeyden bir tane varken, üç
tane otel bulunmaktadır. Bu otellerin adları Trident-Oberoi Hotel, Madımak Otel ve
Europa Hotel’dir. Otellerden birini seçip girmeden önce, yolun karşısındaki Paddy’s
Pub’ın önünde oturan ihtiyar adamdan bu üç otelin hikâyelerini tek tek dinledim.
Söylediğine göre gelecekte bir gün binlerce insan, gözlerini kırpmadan Madımak
Otel’i, içindeki müzisyenler, şairler ve yazarlarla birlikte yakacaklarmış. Birçok gezgin, korktuğu için o otelde kalmazmış. Diğer hikâyeleri de dinledikten sonra ona
Madımak Otel’de kalacağımı söyleyip, uzaklaştım.
Otele yerleştikten sonra tekrar dışarı çıkıp, kentin sokaklarında yürümeye başladım.
Yollar kumla, küçük çakıl taşlarıyla, türlü renklerde ve kalınlıklarda toprakla ve taze
çamurla kaplıydı. Bütün yollar kentin meydanına çıkıyordu. Yürürken gözüme kerpiç
bir ev takıldı. Kapının önünde sigarasını içen adama sordum. Dediğine göre ev, Afgan
bir aileye aitmiş. Bu ailenin iki oğlu da bir gün gelip bu evde düğünlerini yapacaklarmış. Önce küçük kardeşin düğünü bombalanacak, beş yıl aradan sonra da büyük
kardeşin düğünü bombalarla yerle bir olacakmış. Bunu bilmelerine rağmen yıllardır
herkes aynı heyecanla bu evi süslemekle meşgulmüş. Yoluma devam ederken beyaz
bir arabanın etrafını sarmış bekleyen bir grup genç gördüm. Geçerken neyi beklediklerini sordum. Şemdinli diye bir ilçeden geldiklerini, söylentilere göre, gelecekte o
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went along my way, I came across a group of young people who were gathered
around, waiting by a white car. As I was passing by, I asked them what they were
waiting for. They said they came from a county called Şemdinli, and according to the
word that was going around, in the future, people in this car would be going to this
county to bomb the Umut Bookstore, so they had been waiting there for years in
order to catch those in the car as soon as they came out. I asked them if they didn’t get
bored while waiting. Cheerfully, they said that they didn’t. For I while, I waited with
them. When I realized that no one had any intention of getting out of the white car
yet, I went on my way. I saw a school on the left side of the road. The signboard read
‘Once Upon a Time Beslan School’. When I got closer, I saw through the door a group
of kids in the courtyard digging a large pit. I asked them why they were digging a
hole. They said that one day in the future, the school was going to be raided and hundreds of their friends were going to perish that day, therefore they were digging this
bottomless ditch to prevent those who were coming to raid from getting through. As I
walked away, they all kept digging and joking with each other. A bit further ahead, I
saw a bus stop and headed there. A bunch of people were waiting for a bus. I asked
them when it would come. They said never and pointed to the other bus stop that
could be seen over the horizon. There, a double decked red bus was waiting. When I
looked carefully, I was able to see that the number on it was 30, and its destination
was Marble Arch. When I asked why it wasn’t moving, they said that one day it
would, and when it did, it would explode. I was taken aback by what I had heard, so I
left them and continued on my way. As I was walking, the Beirut Future TV building
caught my eye. I asked myself, ‘Could the name of this building have something to do
with the fact that this city comes from the future?’ Just ahead, I saw a structure that
resembled a state building. I approached the street petition-writer sitting in front of
the building on his stool, with his typewriter. The words just written on the paper
said: ‘To the Palestinian Autonomous Territory, State Department Directorate’. When
he saw me, he said “Son, would you take this petition to that building? I can’t walk.
People have been refusing to go into that building for years in fear of it being
bombed, so I keep having to rewrite my letter since I have to change the date on the
petition.” I apologized, saying I didn’t have much time. Actually, I said that because I
was a bit appalled; I was also a bit embarrassed. He lowered his head without saying
anything and went on writing where he had left off.
When I arrived at the plaza, a Ford model truck with a 20 RC 721 license plate struck
me. People in large groups were around it, touching it. Rumor had it that this red
hooded truck was going to be the city’s savior in the future. People believed that laying their hands on the truck disposed them of their fears. Someone had named the
truck “The Susurluk Truck”. I asked them the reason, but nobody knew.
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arabanın içindeki kişilerin ilçelerine gidip, Umut Kitabevi’ni bombalayacaklarını, o
yüzden arabadakileri dışarı çıktıkları anda yakalamak için yıllardır beklediklerini
söylediler. “Beklerken hiç sıkılıyor musunuz?” diye sordum. “Sıkılmıyoruz” dediler
neşeyle. Bir süre ben de onlarla bekledim. Beyaz arabadan henüz kimsenin çıkmaya
niyeti olmadığını görünce yoluma devam ettim. Yolun sol tarafında bir okul gördüm.
Tabelasında “Bir Zamanlar Beslan Okulu” yazıyordu. Biraz yaklaşınca, kapı
aralığından okulun avlusunda geniş bir çukur kazan bir grup çocuk gördüm. Neden
çukur kazdıklarını sordum. Gelecekte birgün bu okula baskın yapılacağını, yüzlerce
arkadaşlarının o gün yok olacağını ve o yüzden baskına geleceklerin geçmesini
engellemek için bu dipsiz hendeği kazdıklarını söylediler. Ben uzaklaşırken, keyifli
bir oyun oynarmış gibi birbirleriyle sakalaşarak kazmaya devam ettiler. Az ötede bir
otobüs durağı görüp, oraya yöneldim. Bir grup insan otobüs bekliyordu. “Ne zaman
gelir?” diye sordum. “Hiç gelmeyecek” dediler ve ufukta görünen öteki durağı gösterdiler. Ötedeki durakta çift katlı, kırmızı bir otobüs duruyordu. Dikkatli bakınca
üzerindeki numaranın 30 olduğunu ve Marble Arch istikametine gittiğini okuyabildim. Otobüsün neden hareket etmediğini sorunca, bir gün hareket edeceğini,
hareket ettiği anda da infilak edeceğini bildiklerini söylediler. Duyduklarımdan irkilerek, onlarla beklemeyi bırakıp, yürüyerek yoluma devam ettim. Yürürken gözüme
Beirut Future TV binası ilişti. “Bu binanın isminin kentin gelecekten geliyor olmasıyla
bir bağı olabilir miydi acaba?” diye sordum kendime. Hemen ilerisinde devlet
binasına benzer bir bina gördüm. Binanın önünde taburesi ve daktilosuyla oturan
arzuhalcinin yanına yaklaştım. Daktilosuyla henüz yazmaya başladığı kağıtta,
“Filistin Özerk Bölgesi, Dışişleri Bakanlığı Müdürlüğü’ne” yazıyordu. Beni görünce,
“Genç oğlum, bu dilekçeyi benim için şu binaya götürür müsün? Benim ayaklarım
tutmuyor da... Yıllardır bombalanacak korkusuyla bu binaya hiç kimse girmek
istemiyor, ben de dilekçemin tarihini yenilemek zorunda olduğumdan, hep baştan
yazmak zorunda kalıyorum,” dedi. Fazla vaktim olmadığını söyleyip, özür diledim.
Aslında ürktüğümden bunu söylemiştim; biraz da utandım söylerken. Hiçbir şey
demeden kafasını indirip yazmaya kaldığı yerden devam etti.
Meydana vardığımda tam ortada duran 20 RC 721 plakalı Ford marka bir kamyon
dikkatimi çekti. İnsanlar kalabalık gruplar halinde etrafını sarmış, kamyona
dokunuyorlardı. Rivayete göre bu kırmızı başlı kamyon, kentin gelecekteki kurtarıcısı
olacakmış. İnsanlar ellerini kamyona sürerek korkularından arındıklarına inanıyorlarmış. Birileri kamyona Susurluk Kamyonu adını vermiş. “Neden?” diye sordum.
Kimse cevabını bilmiyordu.
Şehirde ne işe yaradığını kimsenin bilmediği bir bina varmış. Binada çalışanlar bile
yaptıkları işin ne olduğunu bilmiyorlarmış. Ben de merak edip o binayı aramaya
karar verdim. Binayı bulduğumda kapısında “HSBC Bankası, Levent Şubesi”
yazdığını gördüm. Binanın girişinde şaşkın bir şekilde beklediğimi gören orta yaşlı bir
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I heard that there was a building in the city that no one knew about. Even those who
worked in the building didn’t know what job they were doing. I became curious and
decided to search for the building. When I found it, HSBC Bank, Levent Branch was
written on the door. A man who saw me waiting there baffled, handed me a letter
without saying a word and walked off. The mysteriously written letter said that in this
building hid something that would become of great value in the future; something
made of paper that would replace gold. This valuable paper would be called Money.
As I walked along, I couldn’t take my eyes off the beauty of the Sarajevo Library just
ahead. From what I heard, it contained all the books that came from the future.
People who wanted to learn more about the future were in line in front of the library
door. I saw a similar line in front of the Pristina Post Office further on. People had
formed an endless line in order to obtain letters from the future.
As I was passing by the Alfred P. Murrah Federal Building where the city’s most popular nursery was located on the second floor, I couldn’t figure out why no one else was
aware of the smell of ammonium nitrate and petroleum coming out of the building.
As I went along, I came across one of the greatest treasures in the city, the Vukovar
Water Tower, with its endless supply of water. It was impossible not to be taken by
the grandeur of the tower and the wonderful smell of the water. I didn’t linger, but
walked on in order to satisfy the curiosity of discovering the rest of the city. After
crossing the Mostar Bridge, I noticed the Al Mamoon Telecommunications Center. It
was the first time I got to see with my bare eyes how data from the future went
through the atmosphere by means of electromagnetic waves surrounding the building. I was still mesmerized by what I had seen when I noticed train rails. At the station called Atocha, on the side of the rails, it said that the first train would pass in 722
years, when in fact, the train had already left from the direction of Alçalá de Henares.
I continued without pausing. I waved to the Algerians I saw in the United Nations
Building and to the smiling patients looking out the windows of the Dragi§a Mi§ovi˚
Medical Center. I found myself back at the hotel just after sunset.
During my time there, I heard many stories about the city. It was said that students
from the Gaza Islamic University were busy emptying out the nitroglycerine from
thousands of dynamite sticks surrounding the Ferhadija Mosque. And the students
who went to Club El Nogal always had their dinner across the road at the Maxim
Restaurant. After eating there myself, I spent my last day in Exploded City at the
empty Tikrit Museum, imagining the various codes of law from Mesopotamia,
remains of monuments, inscriptions and monumental sarcophagi surviving from
ancient empires.
Ahmet Ö¤üt
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adam, hiçbir şey söylemeden elime bir mektup tutuşturdu ve uzaklaştı. Esrarengiz bir
dildeki mektupta, bu binada gelecekte çok değerlenecek, altının yerini alacak
kağıttan yapılmış çok değerli bir şey saklı olduğunu yazıyordu. Bu değerli şeyin adı
“Para” olacakmış.
Yoluma devam ederken, ilerideki Saraybosna Kütüphanesi’nin güzelliğinden gözlerimi alamadım. Duyduğuma göre içinde gelecekten gelen bütün kitaplar varmış.
Gelecek hakkında bir şeyler öğrenmek isteyen bütün meraklılar kütüphanenin
kapısında sıraya girmişlerdi. Benzer bir kuyruğu az ilerideki Priştina Postanesi’nin
önünde gördüm. Orada da insanlar, gelecekten gelen mektuplara ulaşmak için bitmek bilmeyen kuyruklar oluşturmuşlardı.
İkinci katında kentin en çok rağbet gören çocuk yuvası bulunan Alfred P. Murrah
Federal Binası’nın yanından geçerken, binanın içinden gelen amonyum nitrat ve
petrol kokusunu neden benden başka kimsenin hissetmediği kafamda bir soru
işareti olarak kaldı. Biraz yürüdükten sonra karşımda şehrin en büyük ganimetlerinden biri olan, suyu hiç tükenmeyen Vukovar Su Kulesi’ni buldum. Kulenin heybetine ve suyun güzel kokusuna kapılmamak elde değildi. Fazla durmadan, kenti
keşfetmenin verdiği merakı dindirmek için hemen yoluma devam ettim. Mostar
Köprüsü’nü geçtikten sonra, az ilerideki Al Mamoon Telekomünikasyon Merkezi
gözüme ilişti. Binanın etrafını kuşatmış elektromanyetik dalgalarla gelecekten
taşınan verilerin gaz yuvalarının içinden geçmelerini çıplak gözle görmek ilk defa o
gün nasip olmuştu. Gördüklerimin büyüsünden daha kurtulamamıştım ki tren rayları dikkatimi çekti. Rayların kenarındaki Atocha isimli durakta ilk trenin 722 yıl
sonra geçeceği yazıyordu. Oysa ki tren, Alçalá de Henares istikametinden çoktan
yola çıkmıştı bile. Beklemeden yoluma devam ettim; uzaktan gördüğüm Birleşmiş
Milletler Binası’nın içindeki Cezayirlilere ve Dragi§a Mi§ovi˚ Sağlık Merkezi’nin
pencerelerinden bakan güler yüzlü hastalara el salladım. Güneşin batmasından
hemen sonra da otele vardım.
Orada bulunduğum süre boyunca kente dair birçok hikâye daha duydum. Gaza İslam
Üniversitesi’nin öğrencileri, geceleri Ferhadija Camii’nin etrafındaki binlerce dinamitin içindeki nitrogliserini boşaltmakla meşgulmüş. Club El Nogal’a giden gençler
de akşam yemeklerini muhakkak yolun karşısındaki Maxim Restoran’da yerlermiş.
Ben de yemeğimi orada yedikten sonra, İnfilak Etmiş Kent’teki son günümü, içi boş
olan Tikrit Müzesi’ne gidip, Mezapotamya’dan gelmiş nice kanunnameleri, eski
imparatorluklardan kalma anıt parçalarını, kitabeleri ve heybetli lahitleri hayal
ederek geçirdim.
Ahmet Ö¤üt
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“Exploded City”s Buildings and Vehicles:
Madımak Hotel, Sivas, July 2 1993
Europa Hotel, Belfast, 1972-1994
HSBC Bank, Istanbul, November 20 2003
Ferhadija Mosque, Banja Luca, May 7 1993
Mostar Bridge, Mostar, November 9 1993
Water Tower, Vukovar, August-November 1991
Future TV station building, Beirut, May10 2008
National Library, Sarajevo, August 25-26 1992
Post office, Prishtina, April 8 1999
Tikrit Museum, Tikrit, March 27 2003
Beslan School, North Osetya-Alania, September 1-2-3 2004
Alfred P. Murrah Federal Building, Oklahoma, April 19 1995
Paddy’s Pub, Bali, October 12 2002
Maxim Restaurant, Hayfa, September 4 2003
Palestine Authority Foreign Ministry, Gaza, July 16 2006
Al Mamoon Exchange and Telecommunications Center / Baghdad, July 2006
Club El Nogal, Bogota, February 7 2003
Trident-Oberoi Hotel, Mumbai, November 27 2008
United Nations Building, Algiers, December 11 2007
Wedding house, Kakaral July 1st 2002; Kandahar, November 6 2008
Islamic University of Gaza, December 29 2008
Clinic Center Dragi§a Mi§ovi˚, Belgrade, May 20 1999
Stagecoach Bus 30, London, July 7 2005
Commuter Train, Madrid, March 11 2004
Renault 19, Şemdinli, November 9 2005
Truck Ford D1210, Susurluk, November 3 1996
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“‹nfilak Etmiﬂ Kent”teki Bina ve Araçlar
Madımak Oteli, Sivas, 2 Temmuz 1993
Europa Oteli, Belfast, 1972-1994
HSBC Bankası, İstanbul, 20 kasım 2003
Ferhadija Camisi, Banya Luka, 7 Mayıs 1993
Mostar Köprüsü, Mostar, 9 Kasım 1993
Su Kulesi, Vukovar, Ağustos-Kasım 1991
Future TV binası, Beyrut, 10 Mayıs 2008
Ulusal Kütüphane, Saraybosna, 25-26 Ağustos 1992
Postane, Priştina, 8 Nisan 1999
Tikrit Müzesi, Tikrit, 27 Mart 2003
Beslan Okulu, Kuzey Osetya-Alania, 1-2-3 Eylül 2004
Alfred P. Murrah Hükümet Binası, Oklahoma, 19 Nisan 1995
Paddy’s Pub, Bali, 12 Ekim 2002
Maxim Restoran, Hayfa, 4 Ekim 2003
Filistin Yönetimi Dışişleri Bakanlığı, Gazze, 16 Temmuz 2006
Al Mamoon Ticaret ve Telekomünikasyon Merkezi, Bağdat, Temmuz 2006
Club El Nogal, Bogota, 7 Şubat 2003
Trident-Oberoi Oteli, Mumbai, 27 Kasım 2008
Birleşmiş Milletler Binası, Cezayir, 11 Aralık 2007
Düğün Evi, Kakaral, 1 Temmuz 2002; Kandahar, 6 Kasım 2008
İslam Üniversitesi, Gazze, 29 Aralık 2008
Klinik Merkezi Dragi§a Mi§ovi˚, Belgrad, 20 Mayıs 1999
Stagecoach 30 numaralı otobüs, Londra, 7 Temmuz 2005
Banliyö Treni, Madrid, 11 Mart 2004
Renault 19, Şemdinli, 9 Kasım 2005
Ford Kamyon D1210, Susurluk, 3 Kasım 1996
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CONTRIBUTORS
Banu Cenneto¤lu works with photography, installation and printed media. Her research
explores areas of socio-political uncertainty and documentation of such uncertainty as well as
the questioning of the ability of the photographic medium to document. After a BA in psychology, she pursued her studies in photography in Paris. Cennetoğlu lived in New York (1996 to
2002) and in Amsterdam (2002-2004) where she has been a guest artist at the Rijksakademie,
before moving back to Istanbul in 2006. Here, in the same year, she founded BAS, a space
focusing on artist’s books and other printed media works. Among the recent exhibtions her
work was included are Geographies of the invisible / Max Museo, 5th Berlin Biennial, 10th
Istanbul Biennial, 1st Athens Biennial, Brave New Worlds / La Coleccion Jumex and Walker Art
Center, and Wherever You Go / San Fransisco Art Institute. She lives and works in Istanbul
Ahmet Ö¤üt works with a variety of media such as video, photography, installation, drawing
and printed media. His practice incorporates interventions created departing from social and
political realities of everyday life and recent history. He received his BA from the Fine Arts
Faculty of Hacettepe University, and his MFA from the Art and Design Faculty of Yildiz
Technical Üniversity. Öğüt has been carrying on his research as a guest artist at the
Rijksakademie in Amsterdam in 2007-2008. Exhibitions in which his work has been included
are among others: The Generational / New Museum, 28th Biennial of Graphic Arts, Ljubljana,
7th SITE Santa Fe Biennial, 5th Berlin Biennial, Fuild Street / KIASMA Museum of
Contemporary Art, 1st Contemporary Art Biennale of Thessaloniki, 9th Istanbul Biennial,
Be[com]ing Dutch / Van Abbemuseum, Stalking with Stories / Apexart, Car Culture /
Scottsdale Museum of Contemporary Art; and solo shows at Centre d'Art Santa Mònica,
Küntlerhaus Bremen and Kunsthalle Basel. He lives and works in Istanbul and Amsterdam
Baﬂak ﬁenova is a curator and designer based in Istanbul. She studied Literature and Graphic
Design (MFA in Graphic Design and Ph.D. in Art, Design and Architecture at Bilkent University)
and attended the 7th Curatorial Training Programme of Stichting De Appel, Amsterdam. She
has been writing on art, technology and media, initiating and developing national and international projects, and curating exhibitions since 1995. She is the editor of art-ist 6, Kontrol Online
Magazine and one of the founding members of NOMAD, as well as the organizer of ctrl_alt_del
and Upgrade!Istanbul. Previous projects that she has curated include "Conscious in Coma",
"ctrl_alt_del", "under.ctrl", and the exhibitions "Rejection Episodes" and "Unrecorded." She currently lectures at the Faculty of Communications at Kadir Has University.
Nazl› Gürlek is a curator and writer. After a BA in Painting and Art history from the Academy
of Fine Arts of Florence in 2006, she received her MFA in 2008 in Curating at Goldsmiths
College. She is the co-founder of IM projects, an international and independent curatorial
collective. She is the guest co-editor of the contemporary art magazine Circa. She was also coeditor of A Fine Red Line: a curatorial miscellany (IM press, London 2008) and IM magazine
(London 2007). She collaborated with the curatorial departments of Tate Modern for the
Global Cities exhibition in 2007, and Galleria d’Arte Moderna (today called MAMbo) of
Bologna in 2006. Among the curatorial projects are A Fine Red Line – Live (176 Project Space,
London), Rhymes of an Hour (Loop Video Art Festival, Barcelona) and Between Mirrors and
Windows (London). She lives and works in Istanbul.
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KATKIDA BULUNANLAR
Banu Cenneto¤lu fotoğraf, yerleştirme ve basılı malzemeyi kullanan işler üretiyor. Sosyopolitik açıdan ortaya çıkan belirsizlik, bu belirsizliğin görsel kayıt edilebilirliliği ve fotoğrafın belgeleme sorunu üzerine çalışıyor. Psikoloji lisansından sonra Paris'de fotoğraf eğitimi aldı.1996-2002 yıllarında New York'da yaşadı. 2002 -2004 yılları arasında Amsterdam Rijksakademie'de misafir sanatçı olarak araştırmalarını sürdürdü. 2006 yılında İstanbul'a döndü ve
BAS adlı, sanatçı kitapları ve basılı malzeme odaklı oluşum/mekanı başlattı. Son dönem sergileri arasında Geographies of the invisible/ Max Museo, 5.Berlin Bienali, 10. İstanbul Bienali,
1. Atina Bienali, Brave New Worlds/ La Coleccion Jumex ve Walker Art Center, Wherever You
Go/San Fransisco Art Institute, bulunmaktadır. İstanbul'da yaşamaktadır.
Ahmet Ö¤üt video, fotoğraf, yerleştirme, desen ve basılı malzemeyi kullanan işler üretiyor. İşlerinde gündelik ve yakın tarihin sosyal ve politik gerçekliklerinden yola çıkan müdahaleler
kurguluyor. Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde, yüksek lisansını ise Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde tamamladı. Öğüt, 2007 -2008
yılları arasında Amsterdam’da Rijksakademie’de misafir sanatçı olarak araştırmalarını sürdürdü. Bugüne kadar katıldığı sergiler arasında The Generational / New Museum, 28th Biennial of
Graphic Arts, Ljubljana, 7. SITE Santa Fe Bienali, 5. Berlin Bienali, Fuild Street / KIASMA Museum of Contemporary Art, First Contemporary Art Biennale of Thessaloniki, 9. İstanbul Bienali, Be[com]ing Dutch / Van Abbemuseum, Stalking with Stories / Apexart, Car Culture / Scottsdale Museum of Contemporary Art ve Centre d'Art Santa Mònica, Küntlerhaus Bremen ve
Kunsthalle Basel’de gerçekleştirdiği kişisel sergiler sayılabilir. Amsterdam’da yaşamaktadır.
Baﬂak ﬁenova, küratör ve tasarımcı. Edebiyat ve Grafik Tasarım eğitimi gördü (Bilkent Üniversitesi’nde Grafik Tasarım Yüksek Lisansı ve Sanat, Tasarım ve Mimari Doktorası). Amsterdam’daki De Appel Vakfı’nın 7. Küratöryel Eğitim Programı’nı tamamladı. 1995’ten beri sanat,
teknoloji ve medya konularında yazmakta; ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirmekte ve
çeşitli sergilerin küratörlüğünü yapmaktadır. art-ist 6 ve Kontrol Online Magazine’in editörüdür. NOMAD’ın kurucu üyelerindendir; ctrl_alt_del ve Upgrade!İstanbul’u düzenlemektedir.
Yakın zamanda küratörlüğünü yaptığı projelerin arasında “Bilincin Koma Hali, “under.ctrl”,
“Tepki Nöbetleri” ve “Kayıtsız” sergileri bulunmaktadır. Halen, Kadir Has Üniversitesi İletişim
Fakültesi’nde yardımcı doçent doktor olarak ders vermektedir.
Nazl› Gürlek küratör ve yazardır. Floransa Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde resim ve sanat tarihi lisansının ardından Londra Goldsmiths College’da küratörlük yüksek lisansı yaptı.
IM projects adlı uluslararası ve bağımsız basılı proje kollektifinin kurucu üyelerindendir. Güncel sanat dergisi Circa’nın konuk eş-editörüdür. Ayrıca, A Fine Red Line: a curatorial miscellany
(IM press, Londra 2008) ve IM Magazine (Londra, 2007)’in eş-editörlüğünü yapmıştır.
2007’de Tate Modern küratörlük departmanında The Global Cities sergisi kapsamında;
2006’da Bologna Galleria d’Arte Moderna (bugünkü adıyla MAMBo) küratörlük departmanında çalıştı. Küratörlüğünü yaptığı projeler arasında A Fine Red Line - Live event (176 Project
Space, Londra), Rhymes of an Hour (Loop Video Art Festival, Barcelona) ve Between Mirrors
and Windows (Londra) sayılabilir. İstanbul’da yaşamaktadır.
Sezgin Boynik Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden 2003 yılında ‘Situasyonist Enternasyonel’in Estetik-Politik Stratejileri’ adlı master teziyle mezun oldu. Art-ist çağ-
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Sezgin Boynik, graduated from Mimar Sinan University, Institute of Social Sciences, Istanbul
in 2003, is completing a graduation thesis called ‘The Aesthetic-Political Strategies of the
Situationist International’. In 2004, he prepared a special edition for the contemporary art
magazine Art-ist called ‘Situationist International’. He has currently been co-editor for two publications: ‘Contemporary Art and Nationalism – Critical Reader’ (MM Press, Prishtina, 2007)
with Minna Henriksson, and ‘Türkiye’de Punk ve Yeraltı Kaynaklarının Kesintili Tarihi 19781999 (The Intermittent History of Punk and Underground Sources in Turkey 1978-1999)’ (BAS
Press, Istanbul, 2007) with Tolga Güldallı. He is recently carrying out extensive research on the
experience of socialism in Yugoslavia and the interpretation of its resulting film movement
called ‘dark wave’. He is also interested in the acceptance of the Punk movement in outer city
areas. He occasionally teaches Turkology in the Languages Faculty at Prishtina University. He
believes that Karl Marx is still an unsurpassed thinker. He lives in Helsinki and Prizren.
Erhan Murato¤lu is an interactive designer and digital artist. He is specialized on Motion
Graphics Design and Audio-Visual Design. He studied Industrial Design (Bachelor of ID,
Middle East Technical University) and Graphic Design (MFA in Graphic Design, Bilkent
University). He worked and exhibited in Turkey, Europe, the UK and the US with his computer generated projects, and received awards in festivals for his experimental videos. His work
has been exhibited and published internationally, most recently as part of the Visual Foreign
Correspondents Project, Amsterdam, Holland. Other venues include Upgrade!International
Meeting (Skopje), Conscious in Coma (Istanbul), under.ctrl, Forum Stadtpark (Graz)
Snapshot 1 Kulturni Inkubator (Bitola), Montpellier Mediterranean Film Festival
(Montpellier), Trans_European Picnic: The Art and Media of Accession (Novi Sad) and others.
He has been writing on design, technology, art and media for various publications, since 1992.
His writings took place in prominent publications, like; Eczacıbaşı Art Encylopedia, Yapı Kredi
Publications, Arredamento Architecture. He worked as instructor in Communication Design
departments of various universities. He is one of the founding members of NOMAD, an association working on digital art and culture. He is on the organizing committee of ctrl_alt_del soundart project.
http://project-ctrl-alt-del.com, http://kuzudesign.com, http://nomad-tv.net
Pelin Tan is a sociologist and art historian based in Istanbul. She is co-editor of Muhtelif contemporary art magazine and of a book about public space and contemporary art (Istanbul:
Bilgi Press, 2008, with S. Boynik). She has been a Researcher at ITU Institute of Social
Sciences, Architecture Faculty, Istanbul, since 2001. Tan was a Ph.D. researcher at Art History
- Humboldt University, Berlin (DAAD, 2006-2007), and an IASPIS resident, 2008. Tan lectured on space politics at TU-Berlin and at Nüernberg Art Academy. She wrote about the relationship between subjectivities and deconstructed spaces in the context of contemporary art in
several publications. She has recently lectured on Agamben and Toufic’s works as a guest professor in the Architecture and Urban Studies MA program at the Art Academy of Nürenberg,
2008 . She has completed her Ph.D. thesis called “Locality as a Discursive Term in Recent
Socially-Engaged Art Practices”, and is currently working on a book about “Derrida’s notion of
Hospitality and Architecture”.
November Paynter is Director of the Artist Pension Trust, Dubai and an independent curator
based in Istanbul. She has held the positions of Curator at Platform Garanti Contemporary Art
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daş sanat dergisi için ‘Situasyonist Enternasyonel’ özel sayısını hazırladı (2004). Yakın zamanda iki yayının eş editörlüğünü yaptı. Biri, Minna Henriksson ile hazırladığı ‘Contemporary Art
and Nationalism – Critical Reader’ (MM Press, Prishtina, 2007), diğeri ise Tolga Güldallı ile
hazırladığı ‘Türkiye’de Punk ve Yeraltı Kaynaklarının Kesintili Tarihi 1978-1999’ (BAS Yayınevi, İstanbul, 2007) kitaplarıdır. Son zamanlarda Yugoslavya’daki sosyalizm deneyimi ve bu
deneyimin ‘kara dalga’ olarak bilinen alternatif film hareketinde nasıl yorumlandığı ile ilgili
geniş kapsamlı bir araştırma yapmaktadır. Aynı zamanda, şehir merkezi dışındaki bölgelerdeki Punk hareketinin kabul görmesiyle ilgileniyor. Ara sıra Priştine Üniversitesi Filoloji Fakültesi’nde Türkoloji bölümünde ders veriyor. Karl Marx’ın hala emsalsiz bir düşünür olduğuna
inanıyor. Helsinki ve Prizren’de yaşıyor.
Erhan Murato¤lu interaktif tasarımcı ve dijital sanatçıdır. Hareketli görüntü ve görsel-işitsel
tasarım alanında uzmanlaşmıştır. ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisans Diploması (B. of
ID), Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım Yüksek Lisans Diploması (MFA) sahibidir. Türkiye,
Avrupa, Britanya ve ABD’de dijital projeleriyle sergilerde yer almış, deneysel videolarıyla
ödüller kazanmıştır. Çalışmaları uluslararası sergi ve projelerde, son olarak da Visual Foreign
Correspondents Projesi’nde (Amsterdam) yer almıştır. Diğer sergilerinden bazıları: Upgrade!International Meeting (Üsküp), Conscious in Coma (Istanbul), under.ctrl, Forum Stadtpark
(Graz) Snapshot 1 Kulturni Inkubator (Bitola), Montpellier Akdeniz Film Festivali (Montpellier), Trans_European Picnic: The Art and Media of Accession (Novi Sad). 1992’den beri, tasarım, teknoloji, sanat ve medya üzerine yayınlar yapmaktadır. Yazıları, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Yapı Kredi Yayınları, Arredamento Mimarlık ve benzeri seçkin yayınlarda yer almıştır. Çeşitli üniversitelerin İletişim Tasarımı bölümlerinde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.
Dijital sanat ve kültür üzerine projeler üreten NOMAD’ın kurucu üyesidir. ctrl_alt_del işitsel
sanat festivalinin organizasyon komitesindedir.
http://project-ctrl-alt-del.com, http://kuzudesign.com, http://nomad-tv.net
Pelin Tan sosyolog ve sanat tarihçisidir. Muhtelif çağdaş sanat dergisinin ve kamusal alan ve
çağdaş sanatla ilgili bir kitabın eş editörüdür (İstanbul: Bilgi Yayınevi, 2008, S. Boynik ile birlikte). 2001 yılından beri İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. Tan, Humboldt Üniversitesi, Berlin sanat tarihi bölümünde doktora araştırması yaptı (DAAD, 2006-2007) ve 2008 yılında IASPIS misafir programına katıldı.
TU-Berlin ve Nürenberg Sanat Akademisi’nde alan politikası konusunda ders verdi. Çağdaş sanat bağlamında öznellikler ve dekonstrükte edilmiş alanlar arasındaki ilişkiyle ilgili bir çok yayında yazı yazdı. 2008’de Nürenberg Sanat Akademisi, Mimarlık ve Kentsel Çalışmalar Master
Programı’nda Agamben and Toufic’in çalışmalarıyla ilgili, misafir profesör olarak ders verdi.
Mekansal bağlamda "yerellik" kavramının güncel sanat projelerinde araştırılması üzerine doktora tezini tamamladı. Şu anda “Derrida’nın Konukseverlik ve Mimari Kavramı” üzerine bir kitap hazırlamaktadır. İstanbul’da yaşıyor.
November Paynter Dubai’de bulunan Artist Pension Trust’ın (Sanatçının Emekli Maaşı) direktörüdür. Platform Garanti Çağdaş Sanat Merkezi, İstanbul’da küratör, 9. Uluslararası İstanbul Bienali’nde yardımcı küratör ve Tate Modern’da Global Cities (Küresel Kentler) sergisinde
danışman küratör olarak görev yapmıştır. Son zamanlarda Liverpool’daki Bluecoat ve Open
Eye galerilerinde Old Ends New Beginnings (2008) projesinde bağımsız küratörlük yapmış;
Amsterdam’da SMBA’de ve Platform, İstanbul’da sergi açmış; ve Krist Gruijthuijsen ile birlikte
We all Laughed at Christopher Columbus adlı bir çalışma yayımlamıştır (2006 - 2007).
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Center, Istanbul; Assistant Curator of the 9th International Istanbul Biennial; and Consultant
Curator at Tate Modern for the exhibition Global Cities. Recent independent curatorial projects include Old Ends New Beginnings at the Bluecoat and Open Eye galleries in Liverpool
(2008); exhibitions at SMBA in Amsterdam, Platform in Istanbul; and a publication titled “We
all Laughed at Christopher Columbus” in collaboration with Krist Gruijthuijsen (2006 - 2007).
Mounira Al Solh is an artist. Her work is multidisciplinary, osciliating between video, installation, writing, photography and painting. She was resident at the Rijksakademie between
2007 and 2008. She has participated in the first Lebanese Pavilion in Venice in 2007. In 2008,
she has launched her first issue of NOA (Not Only Arabic) magazine titled “Treason Is Like A
Bible” during “Home Works IV” in Beirut. She lives and works in Beirut and in Amsterdam.
Remco de Blaaij is a cultural producer from The Netherlands who focuses on the development of autonomy/heteronomy in the visual field, and researches motivations on mobility and
possibilities in collaborative working. Next to curating exhibitions like Towards Confluence in
Ghent, Belgium, 2009, together with Kamila Wielebska, he also currently works for the
Amsterdam based artist Praneet Soi setting up a visual research programme in Calcutta, India.
He has worked at the Van Abbemuseum, Eindhoven, The Netherlands since 2007, where he
worked in the team of Be(com)ing Dutch, a two-year elaborate project in the museum that
dealt with residues and beginnings of globalisation, national identity and immigration.
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Mounira Al Solh birçok disiplini içeren çalışmalarında video, enstalasyon, yazı, fotoğraf ve
resim yer alır. “As If I Don’t Fit There” adlı video çalışması, aslında kendisi olan kurgusal Lübnanlı dört eski sanatçıyla ilgilidir. 2007-2008 arasında Rijksakademie’deki misafir programına
katıldı. 2007 yılında Venedik Bienali’ne ilk kez katılan Lübnan Pavyonu’nda yer aldı. 2008’de
Beyrut’daki “Home Works IV” sırasında “Treason Is Like A Bible” başlığıyla NOA (Not Only
Arabic) dergisinin ilk sayısını yayımladı. Beyrut ve Amsterdam’da yaşıyor ve çalışıyor.
Remco de Blaaij görsel alanda otonomi/heteronomi gelişimine odaklanan, değişkenlik motivasyonu ve işbirlikçi çalışma olanakları konusunda araştırma yapan, Hollandalı bir kültürel
yapımcıdır. Kamila Wielebska ile birlikte 2009 yılında Ghent, Belçika’da Towards Confluence
sergisinin küratörlüğünü yaptı. Şu anda Amsterdam’da yaşan sanatçı Praneet Soi ile çalışarak
Kalküta, Hindistan’da bir görsel araştırma programı kurmaktadır. 2007 yılından beri Van Abbemuseum, Eindhoven, Hollanda’da Be(com)ing Dutch ekibinin bir üyesi olarak küreselleşmenin izleri ve başlangıcı, ulusal kimlik ve göç konularıyla ilgilenen iki yıllık, geniş kapsamlı
bir proje için müzede çalışıyor.
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VISUALS / GÖRSELLER
Banu Cennetoğlu, False Witness / Yalancı Şahit, 2003 17
Banu Cennetoğlu, Are There Any Palm Threes in Grozny? / Grozni’de Hiç Palmiye Ağacı
Var mıdır? 2006 18-19
Banu Cennetoğlu, Determined Barbara / Kararlı Barbara, 2004 22-23
Banu Cennetoğlu, Determined Barbara / Kararlı Barbara, 2004 24-25
Banu Cennetoğlu, 15 Scary Asian Men / 15 Korkutan Asyalı Adam, 2006 26
Banu Cennetoğlu, The List, 2007 30-31
Banu Cennetoğlu, Dysfunctional #6 / Aksakişleyenler #6, 2008 32-33
Ahmet Öğüt, On the Road to Other Lands, 2008 / Başka Toprakların Yollarında, 2008 36-37
Ahmet Öğüt, Across the Slope, 2008 40-41
Ahmet Öğüt, Today in History, 2007 / Tarihte Bugün, 2007 42-43
Ahmet Öğüt, Ground Control, 2008 46-47
Ahmet Öğüt, Things We Count, 2009 50-51
Ahmet Öğüt, Today in History, 2007 / Tarihte Bugün, 2007 54-55
Banu Cennetoğlu, CATALOG 2009 / KATALOG 2009 59
Ahmet Öğüt, Exploded City, 2009 62
Ahmet Öğüt, Exploded City, 2009, detail, Europa Hotel, Belfast, Trident-Oberoi Hotel,
Mumbai /detay, Europa Oteli, Belfast, Trident-Oberoi Oteli, Mumbai 64-65
Banu Cennetoğlu, CATALOG 2009 / KATALOG 2009, photo/foto LOV02 68-69
Banu Cennetoğlu, CATALOG 2009 / KATALOG 2009, photo/foto LOV04 70-71
Banu Cennetoğlu, CATALOG 2009 / KATALOG 2009, photo/foto LOV06 72-73
Banu Cennetoğlu, CATALOG 2009 / KATALOG 2009 76-77
Banu Cennetoğlu, CATALOG 2009 / KATALOG 2009 80-81
Banu Cennetoğlu, CATALOG 2009 / KATALOG 2009 82-83
Banu Cennetoğlu, CATALOG 2009 / KATALOG 2009, photo/foto ASS48 86-87
Banu Cennetoğlu, CATALOG 2009 / KATALOG 2009, photo/foto ASS49 88-89
Banu Cennetoğlu, CATALOG 2009 / KATALOG 2009, photo/foto ASS50 90-91
Ahmet Öğüt, Exploded City, 2009 94-95
Ahmet Öğüt, Exploded City, 2009, detail, Truck Ford D1210, Susurluk / detay, Ford Kamyon
D1210, Susurluk 97
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Ahmet Öğüt, Exploded City, 2009, detail, Truck Ford D1210, Susurluk, Renault 19,
Şemdinli, Stagecoach Bus 30, London / detay, Ford Kamyon D1210, Susurluk, Renault 19,
Şemdinli, Stagecoach 30 numaralı otobüs, Londra 100-101
Ahmet Öğüt, Exploded City, 2009 104-105
Ahmet Öğüt, Exploded City, 2009 106-107
Ahmet Öğüt, Exploded City, 2009, detail, Beslan School, North Osetya-Alania / detay,
Beslan Okulu, Kuzey Osetya-Alania 112-113
Ahmet Öğüt, Exploded City, 2009, detail, Madımak Hotel, Sivas / detay, Madımak Oteli, Sivas 117
Ahmet Öğüt, Exploded City, 2009, detail, Post office, Prishtina / detay, Postane, Priştina 120
Drawings for the exhibition building, Pavilion of Turkey by Erhan Muratoğlu / Türkiye
Pavyonu Sergi mekanı çizimleri, Erhan Muratoğlu 126-127
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149

VENEDIK KITAP 101-152

4/23/09

10:53 AM

Page 150

VENEDIK KITAP 101-152

4/23/09

10:53 AM

Page 151

COLOPHON / KÜNYE
Lapses /* 1
Editors • Editörler
Başak Şenova (Vol. / Cilt 1, 3), Jalal Toufic (Vol. / Cilt 2)
Assistant Editor • Editör Yard›mc›s›
Nazlı Gürlek (Vol. / Cilt 1, 3)
Authors • Yazarlar
Gökhan Akçura, Daniel G. Andujar, Remco de Blaaij, Sezgin Boynik, Yane Calovski,
Banu Cennetoğlu, William Chittick, Hans D. Christ, Iris Dressler, Alex R. Galloway,
Korhan Gümüş, Nazlı Gürlek, Erhan Muratoğlu, Ceren Oykut, Ahmet Öğüt, November
Paynter, Mounira Al Solh, Cem Sorguç, Levent Soysal, Başak Şenova, Pelin Tan, Kenzo
Tange, Jalal Toufic, Paul Virilio, Mushon Zer-Aviv.
Translation • Çeviri
Nuşin Odelli, Funda Şenova Tunalı
Proofreading in Turkish • Türkçe Düzelti
Emre Ayvaz, İlkay Baliç (Vol. / Cilt 1, 2, 3), Erhan Muratoğlu (Vol. / Cilt 1, 3)
Proofreading in English • ‹ngilizce Düzelti
Nuşin Odelli
Graphic Design • Grafik Tasar›m
Eray Makal, 12punto
Pre-press, Print and Binding • Bask› Öncesi, Bask› ve Cilt
Ofset Yapımevi, Çağlayan Mahallesi, Şair Sok. No:4, İstanbul, Turkey
Special Thanks • Teﬂekkürler
Emre Baykal, Özgün Baykal, Deniz Bayrakdar, Xi Bei, Lucia Bellamio, Can Bilal, Bilsar,
Daniel Birnbaum, Yoram Chisik, Özge Ersoy, Minna L. Henriksson, Philippine Hoegen,
Jasna Jak§i˚, Manuela Lucadazio, Dren Maliqi, Francesca Montorio, Alban Muja, Maya
Muratoğlu, Alessandro Olivetti, Kemal Önal, Carlos Martin Roman, Roberto Rosolen
Çetin Sarıkartal, Igor Sevcuk, İlhan Şenova, Fadi el Tofeili, Yakup Yıldız, Ceylan
Tokcan Yüceoran, the Advisory Board for the Pavilion of Turkey / Türkiye Pavyonu
Danışma Kurulu (Çelenk Bafra, Melih Fereli, Vasıf Kortun, Beral Madra).
ISBN: 978-975-7363-77-4
First edition • Birinci Bask›
İstanbul, April / Nisan 2009

© İstanbul Kültür Sanat Vakfı, İstiklal Caddesi No: 64, Beyoğlu 34435 İstanbul,
Turkey

151

VENEDIK KITAP 101-152

4/23/09

10:53 AM

Page 152

This project is realized under the auspices of
Turkish Ministry of Foreign Affairs with the contribution of
the Promotion Fund of the Turkish Prime Ministry.
Bu proje TC D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› himayesinde,
TC Baﬂbakanl›k Tan›tma Fonu Kurulu desteğiyle gerçekleştirilmiştir.

This publication is printed with the paper sponsorship of UPM-Kymmene.
Bu yayın, UPM-Kymmene tarafından sağlanan kâğıt desteği ile basılmıştır.

