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Türkiye’de hat ve cilt sanatı ile ilgili akla ilk gelen isimlerden biri olan 
Emin Barın’ın hayattayken üretim ve cilt atölyesi olarak kullandığı han, 
17 yıl aradan sonra Atonal 9 Solo sergisi ile kapılarını ziyaretçilere 
açtı. Eski dönemlerde üretimin ve entelektüel paylaşımın merkezi olan 
Çemberlitaş’ta bulunan mekan, eskiden olduğu gibi şimdi de geçmiş ve 
gelecek arasında bir köprü kurmayı amaçlıyor. Memetşan Yıldızhan’ın 
da belirttiği gibi Emin Barın ‘Türk yazı sanatında çağdaşlık düzeyine 
yükselttiği çıtayı, genç kuşakların daha ileriye taşımasını’ amaçlamış 
bir sanatçıdır. 17 yıl aradan sonra gerçekleşen bu ilk sergi de bu misyo-
nu destekler nitelikte farklı dönemlerden ve disiplinlerden sanatçıları 
bir araya getiriyor ve bu mirası yaşatmayı amaçlıyor.

Çağdaş sanat alanında üretim yapan 9 sanatçının kişisel projelerini ha-
yata geçirdikleri Atonal 9 Solo sergisi ismini 20. Yüzyılda müzik alanın-
da bir devrim niteliğinde olan ‘atonal’ müzikten alıyor. Aynı zamanda 
bir ressam olan Arnold Schönberg, 20. yüzyılın ilk yıllarında, armonik 
müziğin kendi duygularını ifade etmeye yetmemesi ve güzellik kaygısı 
ile alışılageldik bir üretim sürecine dönüşen yapısına bir tepki olarak 
‘atonal’ (tonsuz) müziğin ilk örneklerini üretmiştir. Schönberg’in öğren-
cisi de olmuş Theodor Adorno’nun da savunuculuğunu üstlendiği bu 
müzik türü, onun negatif diyalektiğinin temeline oturmuş ve Adorno bir 
dönem bu müziğin dünyayı kurtarabileceğine inanmıştır. Tonal müziğin 
hiyerarşisinden ve güzelliğe dayalı kurallarından uzak olması, alışıldık 
ve kolay olanı reddetmesi, entelektüel bir birikime sahip olmayı gerek-
tirmesi gibi özellikleri nedeniyle o dönemde savunuculuğunu yapmış 
olsa da ilerleyen dönemlerde atonal müziğin kurallarının müziğin do-
ğasındaki emprovizasyona yer vermemesi nedeniyle eleştirmiştir. 

Atonal 9 Solo sergisi de, ismini atonal müziğin bu aykırı ve alışıldık 
olmayan doğasından alırken, bir yandan kendi içinde bir bütün oluş-
turmayı başarıyor. Projede yer alan 9 sanatçının her biri kendi özel hi-
kayesini anlatırken, bir yandan da ele aldıkları güncel konularla ortak 
bir noktada buluşuyor. Rafet Arslan’ın da sergiyi betimlerken kullandığı 
gibi bu sergide sanatçıların ortak gayesi ‘Bütünün ve realitenin saçma-
lığına karşı estetik hayatta kalma kitleri kurmak; beden, teknik, mekan 
ve toplum üzerinden sanatın tinsel gücünü yeniden geri çağırmaya ça-
lışmak.’. 

Yukarıda da değindiğim gibi sergi, alıştığımız karma sergi kurguların-
dan farklı. Tüm serüven, Barın ailesinin kültür ve sanat etkinlikleri ger-
çekleştirmek amacı ile binayı tadilattan geçirmesi ile başladı. Mekan 
içindeki yaşanmışlık, Emin Barın’ın cilt ve kitap koleksiyonu ile ziyaret 
eden tüm sanatçıları büyülemeyi başarıyordu. Sanatçı listesi, bu zi-
yaretler sonrası karşılıklı diyalogların kurulması ve her sanatçının bir 
başka sanatçıyı davet etmesi ile oluştu. Her sanatçı, mekan içerisinde 
kendi üretimini yansıtacak, projesini en uygun şekilde hayata geçirecek 
ve hatta üretimlerine de yansıması olacak mekanda kendini konumlan-
dırdı. Bu nedenle, her sergide Emin Barın’a bir atıf ya da binanın izlerini 
görmek mümkün. 

Bütün bu üretimleri ve sunumları bir araya getirdiğimizde her biri bir-
birinden ayrıksı dursa da, sanatçıların günümüzde duydukları kaygılara 
ve bu kaygılarla başa çıkma yöntemlerine açık bir şekilde şahit oluyo-
ruz. Barın Han’ın 17 yıl aradan sonra bu olasılıklar bütününe, tekil değil 
bir arada var olmaya, birlikte üretmeye alan açması çok önemli. Ancak 
bir arada durdukça iyileşecek ve iyileştireceğiz.

Bengü Gün

The production and binding studio of Emin Barın, who is one of the 
first names that comes to mind when we talk about Turkey’s callig-
raphy and binding art, re-opened its doors after 17 years with Atonal 
9 solo exhibition. The venue, which is centrally located in old-town in 
Çemberlitaş district, was the center of production and intellectual ac-
cumulation in old times and it now aims to build a bridge between past 
and future as it used to be. As Memetşan Yıldızhan points out in his 
article, Emin Barın is an artist who aimed for the younger generations 
to raise further the Turkish calligraphy art bar he has taken to the mo-
dern level. This first exhibition after 17 years aims to bring together 
artists from different periods and disciplines with a mission to keep 
this heritage alive.

Atonal 9 Solo exhibition takes its name from ’atonal’ music, a revoluti-
onary form of music emerged in the 20th century. Arnold Schönberg, 
who was also a painter, produced the first examples of atonal music 
in the early years of the 20th century as a reaction to the structure 
of harmonic music, which was not enough for him to express his own 
feelings, and its conventional production process that has mainly the 
concerns of beauty. This type of music, which Theodor Adorno -also a 
student of Schönberg - advocated, rested on the basis of his negative 
dialectic. Adorno believed that this music could save the world. 
Although he advocated for atonal music at that time because of his 
features of being freed from the hierarchy of the tonal music and from 
the rules based on beauty by rejecting the familiar and easy instead 
requiring an intellectual accumulation, he later criticized the rules of 
atonal music which is in conflict with intrinsic feature of music; impro-
visation.

Atonal 9 Solo exhibition, taking its name from this unusual and uncon-
ventional form of atonal music, on the other hand, manages to create 
a feeling of unity. Each of the 9 participants in the project tell his/her 
own special story, while at the same time meeting at a common con-
cept referring to current disputes. As Rafet Arslan describes the exhi-
bition, this exhibition matches the common goal of the artists which is 
to ‘Establish aesthetic survival kits against the absurdity of whole and 
reality; body, technique, space and society.’

The exhibition is not formed as a group exhibition. The whole adventu-
re started with the renovation of the building by Barın family and positi-
oning it as a platform for cultural and artistic production. The experien-
ce of the place managed to fascinate all the artists who visited Emin 
Barın’s collection of old books and calligraphy. The establishment of 
mutual dialogues after each visit formed the list of artists and each 
artist invited another artist. Each artist has positioned himself/herself 
in the space that will reflect his/her own production in the space, imp-
lement his/her project in the most appropriate way and even reflect 
the production. For this reason, it is possible to see a reference to Emin 
Barın or traces of the building in each exhibition.

When we put all these productions and presentations together, each of 
them stands apart from each other, but they also intersect at a certain 
point. We are openly witnessing the concerns of artists and how they 
deal with all things that are happening now. We are happy that Barın 
Han opened up this space for a platform to create a dialogue about 
all these possibilities of co-existence and co-production. We heal and 
make a better world when we stand together. 

Bengü Gün



Türk yazı sanatında çağdaş öncü, Emin Barın

İnsanlık tarihindeki en büyük dönüm noktası olan yazının bulunuşu aynı zamanda uygarlık tarihinin de baş-
langıcı sayılır. Yazılı bilginin yayılmasını ve binlerce yıl boyunca kalıcılığını sağlayan en önemli araç ise kitap 
olmuştur. 

Türkiye’de, yazı ve kitap ciltleri konusunda yetişmiş olan ilk ve en önemli kişi Bolu doğumlu sanatçı-tasa-
rımcı-kaligraf-tipograf ve eğitimci Emin Barın’dır (1913- 1987). Babası hattat, müzehhip ve mücellit olan 
sanatçı, küçük yaşlarda güzel yazıya (hüsnü hat) merak sarmış, hat sanatıyla birlikte kitap ve ciltleme sanatı 
hakkındaki klasik bilgileri de babasının yanında uygulayarak öğrenmeye başlamıştır. Ankara Gazi Eğitim 
Enstitüsü, Resim-İş bölümünü bitirdikten sonra, 1937- 1943 yılları arasında Latin yazısı ve Avrupa cilt tek-
nikleri konusundaki akademik eğitimini Almanya’da en doğru kaynaklardan almış olarak yurda dönen Ba-
rın’ın yazı eğitimciliği ile birlikte eser çalışmaları da akademik bir boyut kazanmıştır. 

1. Solda, Emin Barın atölyesinde çalışırken. Yanda, Almanya’da bulunduğu 1940’lı yıllarda tasarladığı iki alfabe-
deki harf şekilleri görülmektedir (Memetşan Yıldızhan görsel arşivi).

Bu arada, Türkiye’de dil artık Türkçe-Latin alfabesiyle yazılıyor diye geleneğindeki yazıdan kopmamış, ge-
leneksel Türk hat ve cilt sanatları konusundaki araştırmalarını daha da derinleştirerek sürdürmüştür. Bu 
bağlamda, Latin yazısı hakkındaki bilgi ve deneyimlerinden yararlanarak hat uygulamalarına ağırlık vermeye 
başlamıştır. İslam dünyasındaki klasik hat sanatının Osmanlı İmparatorluğu döneminde doruk noktasına 
ulaştığını gören Emin Barın, bu konudaki birikimini eski hat üstatlarını taklit etmeye harcamayıp yeni bir yol 
arayışına girmiştir. Divanî ve Kûfi yazı tarzlarının amacına daha uygun olduğunu fark edince iki tarzda da yeni 
çalışmalar yapmaya başlamıştır. 

Özellikle kûfi tarzında cesur yorumlarıyla yarattığı özgün eserler bu alanda yeni bir çığır açmıştır. Tarzı 
bozmadan, harfleri olabildiğince soyutlamaktan çekinmeyen sanatçı, bu eserleri birer tablo gibi hissede-
rek yapmıştır. Bazı eserleri ilk bakışta soyut resim gibi algılanırken diğer yandan yazılar da açık bir şekilde 
okunabilmektedir. Bunu başarabilmesini iki şeye borçludur; birincisi, klasik hat sanatını her yönüyle çok iyi 
bilmesi, ikincisi Latin yazısı ve tipografisi konusundaki akademik birikimini geleneksel hat sanatına uyarlar-



ken sanat eğitiminden gelen estetik değerleri de katarak etkileyici bir şekilde harmanlayabilmesidir. Emin 
Barın’ın eserlerini farklı kılan en önemli özellik budur.

Barın, bu bilinçten kaynaklanan özgüvenle klasik hat sanatını yenilikçi bir bakış açısıyla ele alabilmektedir. 
Bu, Karahisarî’nin dışında eski hattatlardan hiçbirinin yapmadığı ya da yapmaya cesaret edemediği, tama-
men farklı bir bakış açısıdır. 

Emin Barın’ın, plastik değerlere sahip olmalarının yanında tipografik özellikleriyle de etkileyici olan özgün 
eserleri, İslam dünyasıyla birlikte kısa sürede Batı’nın da dikkatini çekmiştir. Tablo değerindeki güçlü kom-
pozisyonları, onu dünya çapında tanınan bir sanatçı konumuna getirmiştir.

Türkiye’de harf devrimi yapıldığı yıl orta okulu bitirip İstanbul Erkek Öğretmen Okulu’na başlamış olan Emin 
Barın, o yıllarda Türkçe-Latin alfabesine geçişin bütün zorluk ve sıkıntılarını yaşamış, döneme tanıklık et-
miştir. Bu nedenle yeni Cumhuriyet Türkiyesi’nde, yeni Türk alfabesinin yerleşmesi ve doğru kullanılması 
için çok çaba harcamıştır. Bu konuda, akademik yetkinliğe sahip ilk kişi olmanın vermiş olduğu sorumluluğu 
üstlenmiş, çağdaş Türk yazı sanatının gelişmesine öncülük etmiştir. 

Barın Cilt ve Yazı Atölyesi… “Uzmanlık Okulu”

Emin Barın yazıyla yatıp, yazıyla kalkan; üstün yetenekli, keskin görüşlü bir sanatçı, alçak gönüllü bir insandı. 
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (bugünkü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Grafik Bölü-
mü’nde yazı hocam olmuştu. Kendisinden yıllarca ders almış, yazı ve harf anatomileri hakkında kitaplarda 
bulunmayan, ancak deneyimle elde edilebilecek çok değerli bilgileri uygulamalarıyla birlikte öğrenmiştim…  

Mezuniyetimden sonra da bir tür uzmanlık okulu gibi gördüğüm Çemberlitaş Barın Han’daki atölyesine gi-
der, eskizleri hazır olan eserlerinin orijinal uygulamalarına yardım ederdim. Geçmişteki usta-çırak tarzına 
benzeyen bu çalışma mesleki açıdan eşsiz bir deneyimdi. Çünkü atölye dediğimiz yer, aynı zamanda yaratıcı 
fikirlerin hayata geçirilip üretime dönüştürüldüğü, Hanın sol yarısındaki beş altı kata yayılmış olan “Barın 
Cilt ve Yazı Atölyesi” adıyla ünlü bir iş yeriydi (Hanın sağ yarısı ise 1965- 2000 yılları arasında, ünlü Alman 
markası Original Heidelberg baskı makinelerinin Türkiye mümesilliğine ev sahipliği yapmıştı). Barın Cilt ve 
Yazı Atölyesinin üst katlarının birinde, Emin Hoca’nın yıllar boyu titizlikle seçerek biriktirdiği paha biçilmez 
değerdeki hat koleksiyonunun, diğerinde özgün eserlerinin bulunduğu; giriş katının arka bölümünün cilt 
atölyesi, ön bölümünün sekreterya ve yazı atölyesi (kendi çalışma odası), bodrum katının malzeme deposu 
olarak kullanıldığı; sanat, tasarım, uygulama üçlüsünün iç içe geçtiği bu yaşayan mekânda, hocamın keyifli  
sohbetlerinden de yararlanırdım… 

2. Barın Cilt ve Yazı Atölyesi için ressam Edip Hakkı 
Köseoğlu’nun yaptığı bu illüstrasyon cilt atölyesinin 
duvarında asılı dururdu (Memetşan Yıldızhan gör-
sel arşivi).



Uzmanlığa dayalı sohbetlerin en bulunmazı ise yazarıyla, çizeriyle alanlarında söz sahibi olan ünlü kültür ve 
sanat insanlarının katıldığı gelenekselleşmiş Perşembe Toplantıları’nda yaşanırdı. Bilginin paylaşılmasına 
çok önem veren Emin Hoca’nın ısrarla sürdürdüğü bu toplantılar çay, kahve, simit, kek eşliğinde bir şölene 
dönüşür; hararetli sohbetlerin sonrasında zihinler parlar, ruhlar ferahlardı… 

Her hafta perşembe günleri yapılan bu toplantılar, Barın Han’ın giriş katındaki yazı atölyesinin kâğıt, kitap 
ve mürekkep kokulu atmosferinde geçerdi; bazen bir el yazması, bazen yeni basılmış bir sanat kitabı ve cildi 
sohbet konusu olur, incelenirdi. Emin Hoca, masasından hem sohbete katılır hem de yeni bir eseri üzerindeki 
çalışmasını sürdürürdü. Toplantılara en fazla katılanlar arasında hattat Kemal Batanay, hattat Halim Özyazı-
cı, tarihçi Mithat Sertoğlu, dönemin en popüler kültür-sanat-aktualite yazılarıyla öne çıkan Hayat ve Ses der-
gileri ile Hayat Tarih dergisini çıkaran Şevket Rado; süsleme sanatçıları Rikkat Kunt ve Muhsin Demironat; 
hattat Mahmut Öncü, hat uzmanı Cenap Yazansoy, Karagöz ustası Ragıp Tuğtekin, hocanın öğrencilerinden 
hattat Ethem Çalışkan, cilt ustası İslam Seçen vd. sayılabilir… Bir de atölyenin sevimli maskotu tekir kedi…

Emin Barın çok iyi bir hat eksperi olduğu için zaman zaman bu toplantılara koleksiyonerler de katılır, eserler 
hakkında uzman görüşü alırlardı. Hoca, geleneksel hat sanatının yok olmaması için koleksiyon yapmanın 
önemini vurgular ve insanları buna özendirirdi. Sakıp Sabancı ve Şevket Rado, hat sanatını sevdirerek kolek-
siyoner olmalarını sağladığı kişilerdendir.  

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık tarafından çıkarılan Emin Barın sergi kataloğundaki başlıkta Sezer Tan-
suğ’un yazdığı gibi Emin Hoca tam ‘bir yazı sevdalısı’ydı. Barın Han’daki, sokağa bakan çalışma odasına her 
girişimde onu, masif ahşap masasının başında, yeni bir eserinin eskizini ya da orijinalini yaparken görürdüm. 
Masasında çayı ve sigarası hiç eksik olmazdı. Hoca, ziyaretçilerle konuşurken bir taraftan da çalışmasını 
sürdürürdü. Aslında bu şekilde paylaşarak çalışmaktan, sanki daha çok zevk alıyor gibiydi. Güzel bir yazı 
karakteri, iyi bir yazı kompozisyonu veya yaptığı bir tasarım için fikir yürütürken konuşmasına el, kol ve 
mimikleriyle tüm beden hareketlerini de katar, heyecanlanır, gözleri ışıl ışıl olurdu. İçten gelen bu sevgiyi, 
heyecanı ve enerjiyi karşısındakine yansıtır, onu da heveslendirirdi… 

Öğrenmeye meraklı yapısından kaynaklanan bir yaklaşımla, yaptığı bir iş hakkında başkalarının fikirlerini de 
sormaktan çekinmezdi. Sorduğu kişi bir uzman, bir öğrencisi ya da atölyesindeki herhangi bir çalışan olabilir-
di; farklı fikirler almanın, her zaman işin daha sağlıklı bir şekilde sonuçlanmasına yarayacağını düşünürdü…

Barın Cilt ve Yazı Atölyesi, ticari bir kurum olmasının yanında, yukarıdaki özelliklerinden dolayı, döneminde 
bir okul ve kültür merkezi hizmeti de vermiş ve bunu başarıyla yürütmüştür.

Gelenek ile gelecek arasındaki köprü

Emin Hoca bildiklerini aktarmayı sevdiği gibi öğretmeyi de severek yapardı. Derslerinde öğrencileri sıkmaz, 
kendilerini serbest hissettirir, büyük bir sabırla gelişmelerini sağlardı. Bilgiyi aktarırken hem anlatır hem de 
tek tek çizerek gösterir, sonra da uygulatırdı. Yazıya meraklı öğrencilerinin sorularını, ders dışı zamanlarda 
da yanıtsız bırakmaz, uygulamalarına da yardımcı olurdu. Meslek sektöründen örnekler verirken gelecekteki 
iş hayatları için yapılarına uygun önerilerde de bulunurdu.

Emin Barın, Türkçe-Latin harfleriyle gotik, klasik, dekoratif, anıt-kitabe ve el yazısı tarzlarında özgün alfa-
belerin de ülkedeki ilk yaratıcısıdır. Latin harfleriyle yaptığı birçok sanatsal ve ticari çalışması vardır. Anka-
ra’daki Anıtkabir gibi, İstanbul ve diğer şehirlerdeki çeşitli anıt ya da kamuya ait yapılarda, alınlık, kuşak veya 
kitabelerdeki oyma/kabartma yazıların da tasarımcısı olan sanatçı, diğer yandan grafik tasarım ve tipografi 
alanındaki güncel gelişmeleri de yakından izlemiştir. Eserlerindeki grafik/tipografik etki bundan kaynaklanır. 



Bilginin değerini, yaşadığı hayattan öğrenmiş olan Emin Barın, bu bilginin aynı zamanda genç kuşaklara ak-
tarılması sorumluluğunu da kendisine yüklediğini fark etmiş ve bunun için çaba sarfetmiştir. 

Arzu Karamani Pekin’in aktardığına göre Barın, alanı endüstri ürünleri tasarımı olan Önder Küçükerman’a, 
deneyimlerinden (yaşamından) çıkardığı şu öğütleri vermiştir:

“İki cins insan vardır, birinci cins insan benim gibidir, bildiğin bilgiyi bilenlerin sayısı zaman içinde azalır ve 
senin bilgin giderek kıymetlenir. Ben fazla bir şey yapmadım. Bildiğime sahip çıktım ve korudum. Dolayısıyla 
zaman beni uzman ve değerli yaptı. Senin mesleğinse öyle bir meslek ki, her gün bir yarışın içindesin. Bu 
yarış içinde, diyelim ki ameliyat oldun ve bir ay yattın, o bir ay kaybolmuş demektir. Sen yeniliği takip edi-
yorsun, geri (k)alamazsın. Onun için sana şunu tavsiye ediyorum: Hayatını üçe böl; üçte birini “eski”ye, üçte 
birini “yeni”ye, geri kalanını kendine ayır. Ürettiğin bilginin kıymetli olduğunu, bunun seni ileride kıymetli 
yapacağını bil. Bu bilginin kıymetli olduğunu hissettiğin taktirde hiçbir şey yapmasan bile, gittikçe zaman 
seni kıymetli insan yapar.” 1

Türk yazı sanatının çağdaş öncüsü Emin Barın, hazine değerindeki ulaşılmaz birikimini paylaşmayı görev 
edinmiş, öğrencilerine yazıyı sevdirmiş, bilgili yetişmeleri ve yeni bilgiler üretmeleri için de özel çaba göster-
miştir. Yok olmanın eşiğindeki hüsnü hat geleneğimizin temelleri üzerine kurduğu yeni köprü ile güzel yazı 
sanatımızı geleceğe bağlayabilmiş olan bu özel insanın tek emeli, Türk yazı sanatında çağdaşlık düzeyine 
yükselttiği çıtayı, genç kuşakların daha ileriye taşıması olmuştur.

Memetşan Yıldızhan, 13 Eylül 2019

1 Karamani Pekin, Arzu. Emin Barın: Çizgiden Dışarı. İstanbul: Boyut Yayıncılık, 2010, s. 239.



Emin Barın, contemporary pioneer in Turkish calligraphy

The discovery of writing, which is the biggest turning point in the history of humanity, is also considered to be 
the beginning of civilization. The most important tool for spreading written knowledge and its persistence for 
thousands of years has been the book.

In Turkey, the first and most important person regarding calligraphy and bookbinding was the artist-designer-
calligrapher-typographer and educator Emin Barın. The artist, who was born in Bolu and whose father was a 
calligrapher, illuminator and bookbinder, became interested in calligraphy at a young age and started to study this 
art as well as books and bookbinding, by his father with hands-on practice. After graduating from the Department 
of Painting at Ankara Gazi Institute of Education, Barın learned Latin calligraphy and European binding techniques 
from the best sources between 1937 and 1943 in Germany, which enabled his art works and calligraphy teaching 
grow to an academic extend. 

1.On the left, while working in his atelier.  On the right, the letters in the two alphabets he designed in 1940s when he 
was in Germany (Memetşan Yıldızhan visual archive).

Meanwhile, despite the shift from Arabic alphabet to Turkish-Latin one in Turkey, Emin Barın didn’t break from 
traditional writing. He continued his research on traditional calligraphy and binding arts, as well as concentrating 
on calligraphical innovations by using his knowledge and experience on Latin writing. Emin Barın saw that classical 
calligraphy in Islamic world has reached its climax during the Ottoman Empire, and instead of spending his time 
and energy on following the footsteps of masters, he searched for new forms. He realized Divanî and Kûfi writing 
styles were two convenient forms for his purpose and began to focus on reforms in both styles.

Barın’s authentic works in Kûfi have opened a new era in this field. The artist, who did not hesitate to abstract 
letters as much as possible without breaking the style, created these works with the feeling of a painting. While 
some of his works are perceived as abstract at first glance, they can also be read clearly. He owes his success to 
two things; first is that he knew classical calligraphy in every aspect, the second is his ability to blend his academic 
knowledge of Latin writing and typography with traditional calligraphy, while adding aesthetic values from art 
education in an impressive way. This is the most important feature that makes Emin Barın’s works different. 
Emin Barın interprets classical calligraphy with an innovative perspective and self-confidence, arising from this 
awareness. This is a completely different perspective that none of the former calligraphers have done or dared to 



do except for Karahisarî.
Emin Barın’s genuine works, which are impressive not only due to their plastic values but also to their typographic 
features, attracted the attention of the West in a short time. His powerful compositions of painting value made 
him a world-renowned artist.

Emin Barın, who finished middle school in the year of letter revolution in Turkey, lived through the difficulties 
of transition to Turkish-Latin alphabet. Therefore, in the new Republic of Turkey, he spent much effort for the 
settlement and the correct use of new Turkish alphabet. In this regard, he took on the responsibility of being the 
first person with academic competence and pioneered the development of contemporary Turkish calligraphy. 

Barın binding and calligraphy atelier… “specialist school” 
Emin Barın, who spent his days and nights on calligraphy, was a talented, sharp-thinking artist, and a humble 
person. He has been my calligraphy professor at the Graphic Department of the Istanbul State Academy of Fine 
Arts (today Mimar Sinan Fine Arts University). I have received valuable calligraphy and letter anatomy knowledge 
from him for years that cannot be found in books, but can only be obtained from experience with applications…  

After I was graduated, I used to go to Çemberlitaş Barın Han Atelier, which I considered to be a kind of specialty 
school, and helped with the original applications of the works whose sketches were ready. It was a relationship 
similar to the master-apprentice style of the past, and a unique professional experience. This place was an atelier 
and also a famous workplace, which was spread over six floors in the left half of two connected inns, where 
creative ideas were spoken and turned into production (Between the years of 1965-2000, the right side of the inn 
was home to the Turkish agency of the famous German brand Original Heidelberg’s printing machines). I would 
benefit from Emin Barın’s enjoyable conversations in this lively place; a place with one of the upper floors being 
home to his meticulously selected calligraphy collection, another part to his original works, the back of the ground 
floor area for bindings and the front for secretariat and his study room.

2. This illustration, which was created by the 
painter Edip Hakkı Köseoğlu for Barın Binding and 
Calligraphy Atelier, hung on the wall of the binding 
workshop (Memetşan Yıldızhan visual archive).

The most indispensable expert conversations 
would take place at the traditional Thursday 
Meetings with the participation of famous arts 
and culture people who had a saying in their fields. 
These meetings, where Emin Barın insisted on 
sharing knowledge, would turn into a feast with 
teas, coffees, simits (Turkish bagels) and cakes: 
and after the heated conversations, minds would 
shine, and souls would refresh. 

These weekly meetings were held every Thursday in the atmosphere of paper, book and ink on the ground floor 
of Barın Han; sometimes a manuscript, sometimes a newly published art book and volume would be the subject 
of conversation. Emin Barın would both participate in the conversation and continue working on a new art piece 
at his desk. The most frequent attendants of the meetings were calligrapher Kemal Batanay, calligrapher Halim 
Özyazıcı, historian Mithat Sertoğlu, Şevket Rado, who published the magazines Hayat ve Ses and Hayat Tarih that 
were prominent in the most popular art-culture-actuality writings of the period, ornamental artists Rikkat Kunt 
and Muhsin Demironat, calligrapher Mahmut Öncü, calligrapher Cenap Yazansoy, Karagöz master Ragıp Tuğtekin, 
two of Barın’s students calligrapher Ethem Çalışkan and binding master Islam Seçen… And the cute mascot of the 
atelier, the tabby cat… 

Collectors would also attend these meetings from time to time and get Emin Barın’s expert opinion about their 



collection pieces. He has emphasized the importance of collections in order to prevent the disappearance of 
traditional calligraphy and encouraged people to collect. Sakıp Sabancı and Şevket Rado are among people whom 
he has directed to calligraphy and help them becoming collectors.

As Sezer Tansuğ wrote it as the title of Emin Barın’s exhibition catalog published by Yapı Kredi Culture and Art 
Publishing, Emin Barın was a lover of calligraphy. Every time I stepped in his street-facing study room at Barın 
Han, he would be working on a sketch or original piece at the back of his massive wood desk. Tea and cigarettes 
would never be missing on the table. He would continue to work while talking to visitors. In fact, he seemed to 
enjoy working more this way. While brainstorming for a beautiful calligraphical form, composition or design, he 
would use all aspects of body language with sparkles in his eyes. He would reflect this sincere love, excitement 
and energy to the person he is talking to and that would hype the other…

He was never hesitant to ask others’ opinions about his works as a result of his eagerness to learn. This person 
could be an expert, a student, or an employee in his binding atelier; he believed in listening different comments 
helped to get the job done healthier…

In addition to being a commercial institution, Barın Binding and Calligraphy Atelier also successfully carried a 
school and cultural center role during its period due to all these characteristics.

The bridge between tradition and future
Emin Barın loved to teach as well as to pass on what he knew. In his classes, he did not bore the students, made 
them feel free, and helped with their self-development with great patience. While transferring information, he 
would both explain verbally and physically by drawing, then have it applied by the students. He would never leave 
any questions unanswered and always help with applications, even out of class. While giving examples from 
professional sector, he would make suggestions for future business life.

Emin Barın is also the first creator of different and authentic Gothic, classical, decorative, monument-inscription 
and handwriting style alphabets in Turkish-Latin letters. He has many artistic and commercial works in this area. 
The artist, who has been the designer of engravings and embossings on various monuments or public areas in 
different cities, such as Anıtkabir in Ankara, closely followed the recent developments in graphic design and 
typography. The graphic/typographic effects in his works stem from this. Emin Barın, who learned the value of 
information from the life he lived, felt the responsibility of transferring this information to younger generations 
and showed great effort to do so. 

According to Arzu Karamani Pekin, Barın gave the following advice he derived from his own life experience to 
Önder Küçükerman, who worked on industrial products design; “There are two kinds of people, the first kind 
of man is like me, the number of people who hold the information decreases over time and your knowledge is 
gradually valued. I didn’t do much. I embraced what I know and protected it; thus time made me valuable and an 
expert. Your profession is such a profession that you are in a race every day. In this race, let’s say you had surgery 
and went to bed for a month, that means you have lost a whole month. You follow innovation, you cannot stay 
behind. So I recommend you this: Divide your life into three parts; one third to old, one third to new, and the rest to 
yourself. Know that the information you produce is precious and it will make you valuable in the future. As long as 
you feel the preciousness, even if you do not do anything, time will make you a precious person. ”1

Emin Barın, the contemporary pioneer of Turkish art of calligraphy, has committed himself to sharing his 
tremendous, treasure-value knowledge with as many people as possible, making his students love calligraphy and 
turning them into well-trained, productive and innovative artists. Emin Barın has managed to connect our beautiful 
calligraphy art with future with the bridge he built on the foundations of our almost-extinct and traditional forms. 
The only aim of this special person has been to improve the calligraphy skills of younger generations that he has 
raised to a modern level.

Memetşan Yıldızhan, September 13, 2019.

1Karamani Pekin, Arzu. Emin Barın: Çizgiden Dışarı. İstanbul: Boyut Publishing, 2010, s. 239.
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Barın Han
Binbirdirek Mahallesi, Boyacı Ahmet Sokak No:4 Fatih/İstanbul



Cins
Metruk Etraf | Derelict



Herkes bir çok şeyin ters gittiğini düşünüyordu. Bütün bunlar bence tam da 
olması gerektiği gibiydi. Etrafımızda gördüğümüz, yaşadığımız, deneyimledi-
ğimiz; garip diye adlandırdıkları her ne ise aslında bizler kadar garipti. Böyle 
düşünmeleri ve metruk yerlerde sığınmaları, sadece kendilerini korumak için 
uydurdukları bir yalandı.

Everyone thought a lot of things were going wrong. It all seemed right to me. Whatever 
we do, live, experience around us; it was as strange as we were. This way of thinking and 
being stuck in derelict places was just a lie to protect themselves from whatever they 
thought was going wrong. 



sergi görünümü I exhibition view



sergi görünümü I exhibition view





öz/diyalog serisi I self dialogue series (2019)
tuval üzerine akrilik ve sprey I acrylic and spray on canvas



vazodaki taze çiçekler ve yılan I fresh flowers and a snake (2018)
tuval üzerine akrilik ve sprey

acrylic and spray on canvas
60 x 45 cm

etraf I ambit (2019)
tuval üzerine akrilik ve sprey
acrylic and spray on canvas
60 x 60 cm

kuytu-2 I nook-2 (2019)
tuval üzerine akrilik ve sprey
acrylic and spray on canvas
85 x 70 cm

şehirde saklambaç I hide and seek in the city (2019)
tuval üzerine akrilik ve sprey
acrylic and spray on canvas
85 x 70 cm



kurtarıcı yılan I snake the savior (2019)
seramik I ceramics
21 x 15 x 12 cm
e.d. 5+1AP. 



yılanlı natürmort I still life with a snake  (2019)
tuval üzerine akrilik ve sprey I acrylic and spray on canvas
90 x 70 cm



sergi görünümü I exhibition view



Cins, (d.1984, Ankara) katıldığı sergilerde ve ürettiği işlerinde 
‘cins’ takma ismini kullanan sanatçı, temelini lise dönemlerinde 
attığı grafiti ve sanat geçmişine sahiptir. Yeditepe Üniversitesinde 
almış olduğu grafik tasarımı ve sonrasında 2011 yılında Sabancı 
Üniversitesi’nde tamamladığı görsel iletişim tasarımı lisansüstü 
eğitimiyle beraber üretimleri bugünkü halini almıştır. Çalışmala-
rında küçük yaşlarda etkilendiği çizgi film karakterlerinden, er-
ken yaşlarda tanıştığı grafiti kültürüne; pop-art’tan sürrealizme 
kadar uzanan bir yelpazeden beslenmektedir. Daha çok grafik bir 
görsel dil üzerinde temellendirdiği çalışmalarında, şehir duvarları 
da dahil olmak üzere birçok malzeme ve teknik kullanmaktadır. 
Kendisini, oluşturduğu ve halen kendi içinde evrimleşen ‘orga-
nik’ olarak adlandırdığı formlarla ifade etmektedir. Bu formlar 
kimi zaman bir bütünü oluşturan, kimi zaman ise birbirinden 
bağımsız olarak parçalara ayrılan yapılardır. Et, kemik çağrışımlı 
bu formları ile; aslında bizlere ait olmayan ama çok da yabancı 
olmadığımız hissiyatı sağlamak ve bu altyapı üzerine kurulu, kimi 
zaman soyut, kimi zaman sürreal hikayeler, hisler sunmayı he-
deflemektedir. Mixer’de ‘Erör’ (2014), Casa Dell’Arte’de ‘Gündüz 
Düşü’ (2017) ve Büyükdere 35’te ‘Mağaralar’ (2018) kişisel solo 
sergilerinin, yanında bir çok karma sergiye katılmıştır. Çalışmala-
rına İstanbul’da devam etmektedir. 

Cins, (b.1984, Ankara) Using the nickname ‘Cins’ (literally translated 
as ‘breed’) throughout his career, he has been very much influenced by 
cartoon characters from an early age, integrated in to graffiti culture very 
early on, Cins’ style differs from that of pop-art undertones, right over 
to the other end of the spectrum, offering its viewer a nod to surrealism. 
His works take on many forms that are mostly rooted in his background 
in graphic design studies at Yeditepe University and a masters degree in 
Visual Communication Design at Sabancı University. These techniques 
and varying mediums are evident across his work, including in his Street/
Wall art. His work is constantly evolving, and the work he creates has very 
‘organic tendencies’, as he likes to refer to it. The form his works takes 
varies, and an individual work may be made up lots of other separate 
works, or other times individual pieces. His work consists of imaginary 
stories that ultimately aim to arouse varying sensations within us. Howe-
ver, these stories are not based on sentiment; they are generally surreal, 
abstract stories awaking unpredictable reactions and feeling in its viewer. 
Besides his solo shows at Mixer ‘Erör’ (2014), Casa Dell’arte ‘Gündüz 
Düşü’ (2017) and Büyükdere 35 ‘Mağaralar’ (2018), he participated in 
many group shows. The artist works and lives in Istanbul.





Eda Soylu
Yaralı Anlar | Injured Moments



korktum
2013 yılının haziran ayında

Taksim İstanbul’da yaşanan 
Gezi Parkı olayları sırasında 

polis orantısız güç ve şiddet kullanarak
en az üç yıl dayanması öngörülen

gaz kapsülü stoğunu
birkaç gün içinde bitirdi

“korktum” adlı proje 
bu vahşete dair kanıtları toplamanın  

ve geniş kitlelere sergilemenin
sakıncalı olduğu bir dönemde

30 kilo kullanılmış gaz kapsülünün edinilmesinin ardından 
yüzleşmek durumunda kaldığım

endişe üzerine temellenmiştir

Yaralı Anlar
“Korktum” adlı projeye ait işlerden biri olan Yaralı Anlar, 2013 yılında Gezi Parkı 
olayları sırasında orantısızca ve şiddetle kullanılmış olan gaz kapsüllerinin sabı-
ka kaydı fotoğraflarından oluşuyor. Kat kat beyaza boyanmış ve zımparalanmış 
olan bu kapsüllerin, pürüzsüz yumuşaklığa erişmeleri hedeflenmiştir. Bu şekil-
de onlara uygulanan ama aslen başkalarını hedefleyen şiddet heykelvari bir bi-
çimde gözler önüne serilecek ve Yaralı Anlar, insan hareketlerini çağrıştıracaktır. 
Hepsinin kendine has bir tavrı var. Dışarıdan bakıldığında hemen okunamayan 
bu şiddet, kapsüllerin üzerine yerleşmiş durumda.“Korktum” adlı projenin te-
meli bu yaklaşıma dayanır.

Eda Soylu
“korktum”



i feared
in june 2013
during the Gezi Park demonstrations
in Taksim Istanbul
police had used excessive force
brutally exhausting, in a matter of days,
gas capsule stocks
initially estimated for use to last over three years

the project “i feared” is based on the dread 
i was compelled to learn to embrace
upon collecting 30 kilos of used gas capsules
at a point in time where it was dangerous 
to gather evidence of these atrocities
let alone exhibit them to a wider audience

Injured Moments 
From the project “I Feared”, Injured Moments is a work that consists of mugshot photog-
raphs of gas capsules that were brutally used in 2013 during Gezi Park demonstrations. 
Painted in white and sanded layer upon layer, a certain level of smoothness is aimed to 
be achieved, although in order to reach that level of smoothness, these injured moments 
end up resembling human movements. All has a specific persona. The smooth whiteness 
of these gas capsules make the damage that was inflicted on these metal pieces, that were 
meant to harm others, visible in a sculptural and monumental way. They embody the re-
sults of violence, which cannot be read directly from their outer softness. This is the very 
core intention of the project “I Feared”.

Eda Soylu
“i feared”

















Eda Soylu (d.1990, İstanbul) Üsküdar Amerikan Lisesi’nden 
mezun olup, eğitiminin bir yılını öğrenci değişim programıyla 
gittiği Michigan’da geçirmiştir. Rhode Island School of Design, 
RISD, resim bölümünden 2013 yılında onur öğrencisi olarak 
mezun olmuş; 2012 yılında okulunun Avrupa Onur Programı’na 
katılmaya hak kazanmış ve bir okul dönemini Roma’da geçir-
miştir. Soylu’nun işleri, farklı malzeme ve teknikleri bir araya 
getirerek ürettiği heykel ve yerleştirmelerden oluşur. Belgesel 
fotoğrafçılığının da işlerin de önemli bir yeri vardır. İlk kişisel ser-
gisi “Unutulmuyor, ne tuhaf!” 2014 yılında Berlin Art Projects ile 
İstanbul’da gerçekleşmiştir. 2015 yılında Balat sokaklarına Duvar 
Kağıdı işini yerleştirmiştir. İkinci kişisel sergisi “Evi Yeniden Kur-
mak” ise 2016 yılında Kadir Has Üniversitesi bünyesindeki Galeri 
Khas’ta açılmıştır. 2016 yılında Sovereign Art Foundation’ın The 
Sovereign Middle East and North Africa Art Prize (MENA Prize) 
ödülü için finale kalmış, seçilen “Floral Gas Capsules” adlı işi 
Dubai’de sergilenmiştir. Üçüncü kişisel sergisi “Anneannemin 
Evinden Kalanlar” 2018 yılında Mixer’de gerçekleşmiştir. Eda 
Soylu’nun işleri Amerika’dan Almanya’ya, İtalya’dan Dubai’ye bir 
çok ülkede grup sergilerinde gösterilmiştir. Bu sergilerden 2015 
yılında Berlin’de Duvar kâğıdı işi ile katılmış olduğu Recharged 
Reality adlı sergi ve 2016 yılında Akbank Sanat bünyesinde ger-
çekleşmiş olan, Twisteryard işi ile katıldığı Rastlantının Sanatı / 
Sanat Rastlantısı adlı sergi önem taşır. Soylu çalışmalarına İstan-
bul’da devam etmektedir.

Eda Soylu (b.1990, Istanbul) studied at Uskudar American Academy 
and spent a school year in Michigan as an exchange student. She then 
graduated from Rhode Island School of Design in 2013, Bachelor of Fine 
Arts with Honors from the Painting Department. In 2012, she was selected 
to take part in the European Honors Program in Rome for six months. 
Soylu works in a variety of mediums with a focus on sculpture, installati-
on and documentation photography. She had her first solo show in Istan-
bul, in 2014, with Berlin Art Projects, “Not being forgotten how strange!”. 
In 2015, she installed her project Wallpaper in the streets of Istanbul. 
Her second solo show “Constructing the House Anew” took place at Gal-
lery Khas at Kadir Has University, in Istanbul. In 2016 she was selected 
as a short-listed finalist for The Sovereign Middle East and North Africa 
Art Prize (MENA Prize), the selected work “Floral Gas Capsules” have 
been exhibited in Dubai. She had her third solo show in 2018, in Istan-
bul “Remnants From My Grandmother’s House” at Mixer. Her works have 
been shown in various exhibitions in Turkey, Italy, Germany, Dubai and 
the United States. Amongst them the notable ones are Recharged Reality 
at Berlin Art Projects, Berlin, and The Incident of Art / The Art of Incident 
at Akbank Sanat, Istanbul. She currently lives and works in Istanbul. 





Emre Zeytinoğlu
Bir Adam, Bir Kadın ve Bir Savaş | A Man, A Woman and A War



Bu proje, “Galeri Kültür Yayınları” tarafından 2007 yılında yayınlanan “Ayios 
Sipiridon’un Çanları” adlı kitaptan yola çıkılarak hazırlanmıştır ve Kıbrıs Rumları 
ile Kıbrıs Türkleri arasında yaşanan uzun ve gerilimli tarihten bir kesiti yansıtır. 
1950’li yıllardan başlayan ve sonu savaşa kadar varan söz konusu süreç, içinde 
pek açığa çıkmamış trajik öyküleri de barındırır. 

Bu sergide aktarılan öykü ise Tremeşeli köyünde tutulmuş notlarla, belgesel 
bir karakter taşır ve ömrünü Rumlara karşı savaşmakla geçirmiş Mehmet Ali 
Tremeşeli’nin, Rum kızı Mariya’ya olan aşkını konu eder. 

Mehmet Ali Tremeşeli bütün bu gerilimli yıllar içinde, bir kesim tarafından “kah-
raman”, bir kesim tarafından da “canavar” olarak tanımlanmıştır. Eğer yaşama, 
yalnızca bir savaşın nedenleri ve sonuçları çerçevesinden bakıyorsak, elbette 
birilerinin “kahraman”, birilerinin de “canavar” olması kaçınılmazdır. “Tarih” de-
diğimiz şey de zaten, açık ya da örtük olarak genellikle bu ayrımlardan ibarettir. 
Fakat Mehmet Ali Tremeşeli’nin yaklaşık dört yüz sayfayı bulan anıları arasında 
öyle bir bölüm vardır ki gerçek tarihin insani temelini oluşturabileceğimiz bir ni-
telik taşır. Kitabın 130-132 ve 161-169. sayfaları arasında anlatılanlardır bunlar.

Ve bu sayfalar, bir bakış açısıyla “düşman” olana tavizsiz bir tavırla yaklaşan bir 
“toplum kahramanı”nın, karşıt bir bakış açısıyla da bir “canavar”ın, o zorluklar 
içinde nasıl kendi saf doğasına ansızın dönüverdiğini bize gösterir. Mehmet Ali 
Tremeşeli’nin anıları bir anlamda, mevcut koşulların kendisine yüklediği top-
lumsal misyonlardan ve payelerden sıyrılan bir kişinin, kendi “insani varoluş”u-
na ait ifşaatlarıdır.

Öykünün kaynağı: “Ayios Sipiridon’un Çanları / Mehmet Ali Tremeşeli’nin 
Anıları”, Galeri Kültür Yay. 2007, Lefkoşa-Kıbrıs    



This project has been prepared based on the book named “Ayios Sipiridon’un Çanları 
(The Bells of Agios Spyridon)”, which was published in 2007 by the publishing house 
“Galeri Kültür Yayınları”, and reflects a section of the long and stressful history between 
Greek Cypriots and Turkish Cypriots. Beginning in 1950s and resulting in a war, this 
period also harbors tragic stories that have not been so much exposed. 

The story narrated in this exhibition is documentary in nature, based on the notes kept in 
the village Tremeşeli, and covers the love Mehmet Ali Tremeşeli, who has spent his life 
fighting against the Greeks, holds for a Greek girl named Mariya. 

Throughout all those stressful years, some have described Mehmet Ali Tremeşeli as a 
“hero” while some have described him as a “monster”. If one considers life only from 
the perspective of the reasons and results of a war, it is certainly inevitable that someo-
ne would be a “hero” and somebody else would be a “monster”. The thing that we call 
“history” is, either explicitly or implicitly, nothing more than those distinctions. However, 
among Mehmet Ali Tremeşeli’s memories amounting to 400 pages there is such a chapter 
that qualifies for providing the human base of the actual history. These are narrated on 
pages 130-132, and 161-169. 

And these pages shows us how a “society hero” who is uncompromising to the “enemy” 
and who also is a “monster” from an opposed perspective unexpectedly returns to his 
own disposition under such difficult circumstances. Mehmet Ali Tremeşeli’s memories are 
disclosures of “human existence” of an individual who has pulled away from the social 
missions and titles inflicted to him by the present conditions.

The source of the story: “Ayios Sipiridon’un Çanları / Mehmet Ali Tremeşeli’nin 
Anıları” (The Bells of Agios Spyridon, The Memoirs of Mehmet Ali Tremeşeli), 
Galeri Kültür Publications. 2007, Nicosia-Cyprus



sergi görünümü I exhibition view





sergi görünümü I exhibition view





sergi görünümü I exhibition view





sergi görünümü I exhibition view



Emre Zeytinoğlu (d.1955, İstanbul) 1980 yılında Mimar Sinan 
Üniversitesi Seramik Bölümünden mezun oldu. 1986 yılından 
itibaren sergiler açıyor. 1988’den bu yana da farklı dergilerde ve 
çok yazarlı kitaplarda sanat konusunda makaleler yayınlıyor. Mi-
mar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde ve Marmara Üniversi-
tesinde “Sanat, Kuram ve Eleştiri”, “Çağdaş Sanat” ve “İdeolojik 
Metinler ve Sanat” adlı dersleri veriyor. Çeşitli televizyon kanalları 
için belgeseller yapıyor. 
Kitaplarından bazıları şunlardır: “Sanat, Bazı Şeyler ve Eleştiri” 
(Corpus Yay. 2017), “İktidarsızlığın İktidarı ve Sanat” (Ayrıntı Yay. 
2014), “Bir Boşluğa İşaret Bırakmak / Mesafe ve Temas” (Baksı 
Vakfı Yay. 2013), “Sanat Üzerine Yersiz Yorumlar” (Bağlam Yay. 
2008), “Uyku Tulumunda Spor” (Telos Yay. 2004), “Sanatın Suç 
Ortaklıkları” (Bağlam Yay. 2003 / Belge Yay. 2016), “Kavramın 
Sınırlarında”(Ali Akay ile, Bağlam Yay. 1998) ve “Pisuarın Bir De-
konstrüksiyonu” (Ali Akay ile, Galeri Urart Yay. 1994 / Minör Yay. 
2013).  

Emre Zeytinoğlu (b.1955, Istanbul) graduated from Mimar Sinan 
University Ceramic Department in 1980. Since 1986, his works were 
shown in numerous exhibitions. Since 1988 he published articles about 
art in different journals and multi-authored books. At Mimar Sinan Fine 
Arts University and Marmara University he gives lectures on “Art, Theory 
and Criticism”, “Contemporary Art” and “Ideological Texts and Art”. He is 
making documentaries for various television channels. 
Some of his published books are: “Art, Somethings and Criticism” (Cor-
pus Publications, 2017), “Impotence of Power and Art” (Ayrıntı Publica-
tions, 2014), “Leave A Mark Space / Distance and Contact” (Baksı Foun-
dation Publications, 2013), “Incongruous Comments On Art” (Bağlam 
Publications, 2008), “Sports in the Sleeping Bag” (Telos Publications, 
2004), “The Accomplices Of Art” (Bağlam Publications, 2003 / Belge 
Publications, 2016), “At The Boundaries Of Concept” (co-authored with 
Ali Akay, Bağlam Publications, 1998) and “Deconstruction Of A Urinal” 
(co-authored with Ali Akay, Gallery Urart Publications, 1994 / Minör Pub-
lications, 2013).





Fulya Çetin
Dağların Taşların Ağladığı Gün 

The Day The Rocks and Mountains Cried



‘Dağların, Taşların Ağladığı Gün’de
İyimser Olmayan Bir Umuda Sarılmak
“… sürekli hafızadan söz etmemizin bir tek nedeni olabilir: 
Artık hafıza yok”1

Toza dumana bulanmış bir geçmişin enkazında, acının, ölümün, yıkımın, yok 
etmenin, bastırmanın başıboş hırçınlığının kol gezdiği bir “gün”de, günden ge-
riye ne kalır? Öyle ki çok uzun zamandır öyle bir gün, her gün öyle bir dünün 
tekrarı ise… Fulya Çetin, “Dağların, Taşların Ağladığı Gün”de kendi iç sesini 
kolektif bilince eklemliyor, unutulanı, unutulmaya zorlananı, sıkı sıkıya tutulan 
bir matemden iyimser olmayan umuda doğru akan bir hissiyatla ortaya çıka-
rıyor. Sanatçı, insanı/vicdanı gücendiren bir şiddette paylaşılan, ortak olunan 
ya da ortak kılınan toplumsal acıyla, utançla, bıkkınlıkla, acizlikle, korkuyla ve 
hissizlikle giriştiği mücadelesi içindeki umudu yoğurup biçimlendiriyor. Ve aynı 
zamanda umudun çabayla ve gayretle sarılması gereken bir sorumluluk olduğu-
nun da bilincine işaret ediyor.
Umutlu olmak ve iyimserlik arasındaki muğlak hattı belirginleştirmeye çalışan 
Eagleton, umudun, bizi şimdiyle radikal bir uzlaşmazlık içinde tutması bakı-
mından tarihin süreğen bir altüst edilişine kaynaklık ettiğini ileri sürer.2 Çünkü, 
“makul iyimser”lik3 kör bir bakışa dönüşebilir, şimdinin ve geçmişin yükünü, 
geleceğe inanılan günlere hapsederek bir yanılsama yaratabilir ve gerçekler 
karşısında dayanıksız hale gelerek bizi edilgenliğe götürür, içinde bulunduğu-
muz durumun vahametini görmemizi engelleyerek süregiden statükonun des-
teklenmesine sebep olabilecek bir alan yaratır. Öte yandan umut etmek, vahim 
olanın çoktan gerçekleştiğinin kabulüne dair bir işaret olabilir. Dolayısıyla bizi 
içinde bulunduğumuz vehametin dönüştürülmesi gerektiğine ikna edebilir. Ben-
jamin’in de belirttiği gibi “politik değişimin olmazsa olmaz koşulu iyimserliğin 
reddidir.” İyimser olmayan bir umut, ne felaketçi bir karamsarlık ne de gerçekçi 
olmayan iyimser bir yanılsamadır. Fulya Çetin de “Dağların, Taşların Ağladığı 
Gün”de önce yaşadığı topluma, tanık olduğu zamanlara bakıyor. Politik gerçek-
liklerden gündelik rutinlere erkin, iktidarın, tahakkümün yok olmadığı, yalnızca 
kılık değiştirdiği bir gerçekliği kötümserlik iklimi içinde tartıp tartışıyor. Sanatçı, 
kendi iç sesiyle tartıştığı bu etik, ideolojik, politik, kavramsal ve estetik olgulara 
karşı aynı anda biriktirdiği sancılı yılgınlığına ve mücadele direncine iyimser 
olmayan bir umutla sarılıyor. Fulya Çetin, insanda kaybolan vicdanı talep ediyor, 
yüzünü kaskatı kesilmiş vicdanlardan dağlara, taşlara çeviriyor.
“Dağların, Taşların Ağladığı Gün”, sanatçının uzun zamandır pratiğinde ele aldığı 
tekrar, iz, tanıklık etme, hatırlama, unutma, görsel çağrışım, uzağa bakma, ses-
siz kalma, sıradanlaştırma gibi düşünsel ve ruhsal hallerini birbirlerine karışan 
ve iç içe geçmiş üç ayrı mekanda kurguladığı düzenlemelerde ortaya çıkarıyor. 
İzleyiciyi karşılayan ilk yerleştirme, beton kütlelerle kaynaşmış kuru ağaç dalları 
ve bu dallar arasında aynı anda hem bir labirent hem de bir patika oluşturan tül-
lerden oluşuyor. İkinci odada duvarı kaplayan çocuk portreleri gittikçe silikleşen 
bir hafızaya tanıklık ediyor. Üçüncü odada ise mekanı diagonal olarak bölen be-
ton bir duvarın üzerinde yüzeye sabitlenmiş resimlerden oluşan yerleştirmeye, 
sanatçının sergiye adını veren kitap-resimleri eşlik ediyor. Bu kitaplar, izleyiciye 
“Dağların, Taşların Ağladığı Gün”e bakmayı, dokunmayı salık veriyor. Sanatçı, 
son dönemde içinden koparıp atarcasına yoğun bir üretim itkisiyle gerçekleştir-
diği resimlerinde, yüzey üzerindeki bilinçli kontrolünü elden bırakmayı seçerek 

 
 
 
 

akışkan ve rastlantısal bir jeste kendini teslim ediyor. Yüzler, ağaçlar, dağlar, ne-
hirler, yer yer keskinleşen, sertleşen ve çamurlaşan çizgilere, bazen de gittikçe 
silikleşen, belirsizleşen ve yok olan lekelere dönüşüyor. Sanatçının resimlerinde 
kendini hissettiren bu gerilim, çalışmaların düşünsel zeminini oluşturan kav-
ramlar dışında, üretiminde ele aldığı mecranın gerektirdiği ustalık ve yetkinlikten 
bilinçle vazgeçtiğinin altını çiziyor. Bu yaklaşımı, sanatçının kullandığı malzeme-
ler arasındaki ortaklık ve uyumu arayışın aksine uyumsuzlukların, çekişmelerin, 
redlerin temasından doğan bir diyaloğu araştırdığını kanıtlıyor. Kağıdın, tuvalin, 
bezin, boyanın, suyun, çamurun, betonun ve her tür malzemenin üzerindeki 
“tahakküm”ünden vazgeçen sanatçı, yüzeyle kendisi arasında tesadüfe, akışa ve 
kestirilemez olana alan açan bir hemhal olma halinin peşinden gidiyor.
Rancière’in belirttiği gibi, sanatı politik kılan temel unsur, dünyanın düzenine 
dair aktardığı mesajlar ve duygular ya da toplumun yapılarını, toplumsal kimlik-
leri temsil etme tarzı değil. Tam da bu işlevlerle arasına koyduğu mesafe, tesis 
ettiği zaman ve mekân, bu zamanı şekillendirme ve bu mekânı doldurma tarzı, 
sanatı siyasal kılıyor.4 Fulya Çetin de, yalnızca kullandığı malzeme ve mecraların 
içkin dilinde değil ele aldığı meselelerin derin politiğine de uygun bir mesa-
fe alarak unutmanın, hatırlamanın ve tanıklığın imkan(sız)lığını dile getiriyor. 
Sanatçı, bilinçaltına itilmiş toplumsal travmalarla ve telafisi mümkün olmayan 
bir geçmişin yüküyle bağ kuran, kolektif belleğin faillerinin bilincinde ve mağ-
durlarıyla ortak acıyı paylaşan, temsil edilemez olanı kamusal alana taşıyan bir 
tanık olarak karşımıza çıkıyor. “Dağların, Taşların Ağladığı Gün” dünde yitirilen 
ne varsa geri getiremese de yitirilmiş olanı hafızaya geri çağırırken yarına karşı 
iyimser olmayan bir umudu bu “gün”de yakalamaya çalışıyor.
 
Derya Yücel

✳ ✳ ✳ ✳

An, bir çocuğa benziyor. 
Hatırlamak bir çocuğu hatırlamak gibi. 
Bazen. 
Unutmamayı becerdiğinde, o çocuk biraz daha sertleşmiş tırnakları, gittikçe dünyevileşmiş 
derisi ve parlaklığını az kaybetmiş gözleriyle büyüyerek yürüyor sana doğru. 
En iyi ihtimalle. 
O çocuk ama tam da o değil. 
Bazen o çocuk zaten artık yok. 
An, ağaca, dalgaya benziyor. 
Ne yaparsan yap, o saniyeyi mükemmelen hatırlamak mümkün değil. 
Ne ağacı ne dalgayı mükemmelen görmek mümkün olduğundan. 
Muhtemelen. 
Ne önemi var?
Zaman toprak, zaman deniz. 
Dallara, filizlere, çürümeye, filizlere ve dallara inanıyoruz. 
Suya, buluta, suya.

Pınar Öğünç

1  Pierre Nora, Hafıza Mekânları, çev. Mehmet Emin Özcan, Ankara: Dost Kitabevi, 2000, s.17
2  Terry Eagleton, İyimser Olmayan Umut, Çev. Emine Ayhan, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2016
3  Matt Ridley, Akılcı İyimser: Refahın Evrimi, Çev. Mehmet Doğan, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2013
4  Jacques Rancière, Estetiğin Huzursuzluğu, çev. Aziz Ufuk Kılıç, İstanbul: İletişim Yayınları, 2012, s. 27



On ‘the Day the Rocks and Mountains Cried’, 
Holding to a Non-optimistic Hope
“…We speak so much of memory because there is so little of it left”1 

What remains from a “day” in the wreckage of a dust-filled past, surrounded with pain, 
death, destruction and suppression? It is such a day for a very long time, every day is a 
repetition of the day before… In “the Day the Rocks and Mountains Cried’”, Fulya Çetin 
adds her inner voice to collective consciousness and reveals the forgotten and forced to be 
forgotten with a feeling flowing from mourning to a non-optimistic hope. The artist shapes 
hope in her struggle, which she engaged with social pain, shame, boredom, helplessness, 
fear, and numbness shared with a violence that strengthens human/conscience. And she 
also points out that hope is a responsibility that one must embraced with effort.
Seeking to clarify the ambiguous line between hopefulness and optimism, Eagleton ar-
gues that hope is the source of the chronic disruption of the history, which keeps us in 
radical disagreement with today.2  Because “reasonable optimism”3  can turn into a blind 
sight, it can create an illusion by imprisoning the burden of the present and the past to 
the future, and it can make us passive by becoming useless in the reality of the facts, and 
it creates an area to be supported for continuing status quo by preventing us to see the 
brutality of the current situation. Hope, on the other hand, can be a sign that the trouble is 
already occurred and acknowledged. Therefore, it can convince us that the trouble we are 
in must be transformed. As Benjamin points out, “the indispensable condition of political 
change is the rejection of optimism.” A non-optimistic hope is neither a catastrophic 
pessimism nor an unrealistic optimistic illusion. In “the Day the Rocks and Mountains 
Cried”, Fulya Çetin, firstly, looks at the society she lives in and the times she witnessed. 
She evaluates and discusses a reality still having a domination, power and government 
from political realities to daily routines in a pessimistic environment. The artist embraces 
the pain and struggle, the resistance which she has accumulated against these ethical, 
ideological, political, conceptual and aesthetic phenomena, which she debates with her 
own inner voice, with a non-optimistic hope. Fulya Çetin demands the conscience lost in 
human beings and turns her face from stiff-cut conscience to mountains and rocks.
“The Day the Rocks and Mountains Cried” shows the intellectual and mental states, which 
the artist handles with long-established practice, like repetition, witnessing, remembering, 
forgetting, visual connotation, looking away, keeping silence, making it familiar in three 
different intertwined spaces. First installation meeting the audience consists of dry tree 
branches fused with concrete masses and tulles forming a path and at the same time, a 
labyrinth between the tree branches. In the second room, portraits of children covering the 
wall witness an increasingly faded memory. In the third room, the installation consisting 
of paintings fixed to the surface on a concrete wall that divides the space diagonal is 
accompanied by the artist’s book-paintings that give the exhibition its name. These books 
advise the viewer to look and touch “the Day the Rocks and Mountains Cried”.
In her paintings, which she has recently produced with intense production urge, the artist 
chooses to give up her conscious control over the surface and delivers herself in a fluid 
and random gesture. Faces, trees, mountains, rivers, occasionally become sharp, stiffe-
ning and muddy lines and sometimes they become increasingly faint, vague and disappe-
aring stains. This tension, which is intensely felt in the artist’s paintings, underlines that, 
with the exception of the concepts that form the intellectual ground of the works, she gives 
up consciously to the mastery and competence required by the medium in her production. 
This approach proves that the artist explores a dialogue that emerges from the theme of in-
compatibilities, conflicts and rejections, as opposed to seeking partnership and harmony 

 
 
 
 

between the materials she used. The artist, who gave up her “domination” over paper, can-
vas, cloth, paint, water, mud, concrete and all kinds of materials, allows a space between 
the surface and herself that opens up a space for chance, flow and unpredictability.
As Rancière points out, the main elements that make art political are not broadcast messa-
ges and feelings about the world order, or the way they represent the structures of society 
or social identities. The distance it places with these functions, the time and space it 
establishes, the way it shapes and fills this time and space, makes art political.4 Fulya 
Çetin expresses the (im)possibility of forgetting, remembering and witnessing by taking a 
suitable distance not only in the immanent language of the materials and media she uses, 
but also in the deep politics of the issues she deals with. The artist emerges, as a witness 
who connects to the subconscious social traumas and the burden of an irreparable past, 
is aware of the perpetrators of the collective memory, shares the collective pain of victims 
and carries the unseen into the public sphere. Even though “the Day the Rocks and Moun-
tains Cried” cannot bring back what was lost yesterday, it calls back the memories and 
tries to seize a non-optimistic hope of future today”.

Derya Yücel

✳ ✳ ✳ ✳

The moment resembles a child. 
To remember is like remembering a child. 
Sometimes. 
When you manage not to forget, that child walks towards you, nails hardened a little more, 
skin all the more earthly, eyes lacking a little lustre, growing up. 
At best. 
It’s that same child - but then, not exactly. 
And at times, that child no longer exists.
The moment resembles a tree, a wave. 
No matter what you do, it is impossible to perfectly remember that moment. 
Since it is impossible to perfectly see neither trees nor the wave. 
Probably. 
Does it matter? 
Time is earth, time is sea. 
We believe in branches, buds, in decay, in branches and buds. 
We believe in water, in clouds, in water.

Pınar Öğünç
Translated by: Aybike Haydaroğlu
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Fulya Çetin (d.1970, İstanbul) Mimar Sinan Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesinden mezun olduktan sonra, 2007-2009 yılla-
rı arasında Hafriyat Karaköy’de kendini “Çeşitli Sanatlar Alemi” 
olarak ifade eden mekânda, 160’a yakın sanatçı, inisiyatif ve 
sivil toplum örgütü ile çalışma imkanı bulmuştur. Birgün Ga-
zetesi “Hafriyat Ameleleri” köşesinde günlük çizimler yaptı ve 
“İstanbul Defterdarlar”ına katıldı. 2013-2015 yılları arasında ise 
Kaos GL dergisi için çizim ve görseller hazırladı. 2006’dan bu-
güne Diyarbakır Sanat Merkezinde gerçekleşen “Lokal Cennet” 
ile başlayarak bir çok Hafriyat sergisine katıldı. Katıldığı karma 
sergilerinden önemli olan bazıları Tütün Deposunda gerçekleşen 
“Ateşin Düştüğü Yer”, “Yıkım”, “Buradayız Ahparig”, “Gerçeklik 
Terörü” ve Karşı Sanat Çalışmalarında gerçekleşen “Bahar Temiz-
liği”dir. Yurt dışında Manchester Paper Gallery’de “All Your Wo-
men Things”, Frankfurt, Opelvillen Galeride “Güllük Gülistanlık” 
sergilerine katılmıştır. 2017’de “Geceden Sonra” sergisini Çağla 
Köseoğulları ile birlikte FAİL yayınlarında gerçekleştirdi. 2009’da 
Vahit Tuna’ nin Masa projesi kapsamında gerçekleşen “Plastik 
Bebek”, 2013’te artSümer’de “Nehir Altı Nehir”, 2015’te Tütün 
Deposu’nda “Havaya Karışan” ve 2016’da Sanatorium’da “Gece-
den Karanlık” kişisel sergilerinden bazılarıdır. 

Fulya Çetin (b.1970, Istanbul) graduated from Mimar Sinan Univer-
sity Faculty of Fine Arts and had the opportunity to work with nearly 160 
artists, artist initiatives and non-governmental organizations in the space 
that named itself as “Various Arts World” in Hafriyat Karaköy between 
2007-2009. She made daily drawings at Birgün Newspaper “Hafriyat 
Ameleleri” and joined “Istanbul Defterdarları”. Between 2013-2015, she 
prepared drawings and visuals for Kaos GL magazine. Since 2006, she 
has participated in many Hafriyat exhibitions starting with “Lokal Cennet” 
in Diyarbakır Art Center. Some of the group exhibitions she participated in 
were “Where Fire Has Struck” at Tütün Deposu, “Destruction”, “Buradayız 
Ahparig”, “Reality Terror” and “Spring Cleaning” at Karşı Sanat Çalış-
maları. She has participated in “All Your Women Things” at Manchester 
Paper Gallery and “Güllük Gülistanlık” at Opelvillen Gallery, Frankfurt. In 
2017 she made “After the Night” exhibition with Çağla Köseoğulları FAIL 
Books. “Plastic Bebek” (2009) which was realized within the scope of 
Vahit Tuna’s Masa Project, “River under River” (2013) in artSumer, “That 
Melts into Air” (2015) in Tütün Deposu and “Darker Than Night” (2016) 
in Sanatorium are some of her solo exhibitions.





İrfan Önürmen
Hiç | Null



“Hiç” adını verdiğim sergi; üç farklı tema içerir. Bir yanıyla kendi tarihime 
bir yolculuk, diğer yanıyla sosyal bir konuya vurgu yaptığım mask yerleş-
tirmeleri ve geleneksel hat sanatıyla oluşturmak istediğim temasa ait üre-
timler yan yana geliyor.

Birinci temas hat sanatçısı Emin Barın’a saygı niteliği taşır. Ustanın “Hiç” 
yazısını referans alarak oluşturmak istediğim mistik imge ve anlamını su-
ret(ler)imiz ile ilişkilendirmek temel meselelerimden biri olmuştur. Bu ne-
denle yerleştirmede hem izleyenin yapıtın içindeki suretinin çoğalmasını 
sağlamak hem de mekânsal bir etki oluşturmak için uygun bir malzeme 
olacağını düşündüğüm aynayı seçtim. Aynanın üzerine yazmak istediğim 
hiç yazısını tüm bedenimin katıldığı jestüel ve ekspresif bir eylemin sonu-
cunda gerçekleştirdiğimi söylemeliyim. Bu tavır hat sanatının el-göz koor-
dinasyonu ve konsantrasyon gerektiren ve geri dönüşü olmayan doğasını 
anlamaya dönük bir refleksti. Yazının boşlukta asılı kalma fikrinin mistik 
atmosferi güçlendirdiğini, suretimiz ile beraber hiçlik-varlık gibi kavramlar 
üzerine düşünmemize olanak sağladığını düşünüyorum. Ustanın hat sa-
natını Latin harfleriyle yeni toplumsal düzene taşıma, modernleştirme ça-
balarını biliyoruz. Günümüzden bakarak bedenin devre dışı bırakıldığı son 
derece teknolojik CNC kesimi olan yazı örnekleriyle bu çabaya karşılık ver-
meyi, biçimsel paralellikler kurmayı ve bu sanat üzerinde var olan açmazları 
yeniden düşünmeyi istedim.

İkinci temas noktam; “Zor Karar” ismini verdiğim yerleştirmedir. Öğrencili-
ğimden beri medya üzerinden izlediğim insana ve sosyal olgulara ait imaj-
ları biriktirmek çalışma yöntemim olmuştur. Sınırı geçerken suda boğulan 
sığınmacılar son yılların en trajik olaylarından biridir. Bu yapıtı da bu türden 
güncel imajlar içinde gördüğüm bir trajediden yola çıkarak oluşturdum. İn-
sanlar, savaştan, şiddetten ve kaostan kaçmak için ya da yeni bir yaşam 
arzusuyla yerini, yurdunu ve hatıralarını terk etmek zorunda bırakılıyor. 
Yanlış politikalar yüzünden sığınmacı haline getirilmiş insanların sınırları 
geçerken yaşamlarını yitirmesini konu alan bu yerleştirme yaşam ve ölüm, 
özgürlük ve esaret arasındaki zor karara vurgu yapar. Diğer yandan insanı 
temel aldığım beton heykel ve mask çalışmalarımın hem devamını hem de 
farklılaşmasını temsil eder. 

Sergideki üçüncü temas noktam kendi tarihimle yüzleşmek olmuştur. 
Geçmişimle bir hesaplaşma içine girdiğimi, kendimi konu ettiğim yeni 
bir arayış arzusunun da doğal bir süreç içinde geliştiğini söyleyebilirim. 
İç evrenimi keşfettiğimi düşündüğüm “Oumuamua” isimli büyük boy kolaj 
çalışmam böylesi bir refleks içinde ortaya çıkmıştır. Öğrencilik yıllarından 
beri, yaptığım desenleri çizimleri ve notları biriktiririm. Bu çalışmalar kendi 
dünyama ait olan izler, gözlemlediğim çevreye ait notlar, skeçler, etütler-
di. Bütün bu çizimler kendi dünyama ait olan hafızayı/belleği taşıyan, imge 
arşivimi oluştururlar. Aynı zamanda bu yığını kurtulmam gereken bir atık, 
bir yük olarak değerlendirdiğim de olmuştur. Giderek bu desenler ve not-
lara baktığımda bir refleks geliştirdim ve bu çizimleri yırtarak ve keserek 

yok etme eylemi içine girdim. Ardından yeni bir anlam düzlemi oluşturmak 
amacıyla bu birikimden bir konstrüksiyon oluşturdum ve dev bir kolaj bü-
tünü yaratma eylemi içine girdim. Uzay-espası çağrıştıran siyah vinil yüze-
yine bu desen parçalarını yapıştırdım, yer yer figür çağrışımlı soyut imgeler 
bütünü oluşturmayı amaçladım. Giderek bana ait belleği/ hafızayı oluşturan 
bir topoğrafyaya dönüşen yüzeyin yeni anlam katmanları ve ilişkilerini için-
de barındırdığını düşünüyorum. “Oumuamua” ismi gezgin, kaşif anlamına 
gelmektedir ve güneş sistemine dışarıdan gelen bir gök cisminin adıdır. 
Tanımlanamamıştır ve gizemlidir. Kendi evrenime yabancı bir cisim gibi ani-
den giren, kendi yapıtaşlarımdan oluşmuş bu yapıt benim için de yabancı 
olduğu kadar tanıdıktır, gizemli olduğu kadar bizimle konuşur, soyut olduğu 
kadar da, bu dünyanın izlerini taşır.

İrfan Önürmen



The exhibition I have titled “Hiç”, or “Null”, features three themes, or three spheres of 
contact. These are, a journey into my own history, an emphasis on a social topic, and 
finally my relationship with hat, the traditional art of Ottoman calligraphy.

The first sphere of contact constitutes a show of respect to hat artist Emin Barın. I 
focused on exploring a relationship between the mystical image and meaning in the 
master’s calligraphic work “Hiç” and our face(s). As part of the installation, the mirror 
served as an appropriate tool both to multiply the image of the viewer within the work 
and to create a spatial impact. I must add that I wrote the word ‘Hiç’, or Null, on the 
mirror with a gestural and expressive action in which my entire body was involved. 
This was an attempt to understand the irreversible nature of the art of hat, which 
requires immaculate eye-hand-body coordination and concentration. I believe that 
the writing suspended in mid-air consolidates the mystical atmosphere and enables 
us to think about the concepts of being and nothingness as we observe our appea-
rance. We are already aware of the master’s attempts to modernize the art of hat, and 
to bring it into the new social order using the Latin alphabet. I wanted to develop a 
contemporary perspective, respond to his attempts with examples of calligraphy pro-
duced with high-technology CNC cuts, to draw formal parallels and also to rethink 
the dilemmas this art form faces.

My second sphere of contact is the installation I have named “Difficult Decision”. 
Since my time at art school, I have collected images in the media of people and social 
incidents. One of the most tragic events we have witnessed in recent years has been 
refugees drowning as they attempt to pass borders between countries. This work 
was formed on the basis of a tragedy I observed among such contemporary images. 

In order to escape war, violence and chaos, or to find a new life, people are forced 
to leave their land, their country and their memories. This installation is about how 
people who have been forced to become refugees because of wrong policies can 
lose their lives. It emphasizes the difficult decision between life and death, between 
freedom and captivity. It is also another work in my series of concrete sculpture and 
masks: It represents both a continuation, and a differentiation.

My third sphere of contact in the exhibition was a confrontation with my own his-
tory. I felt a naturally growing desire for a new quest in which I confronted my past, 
and focused on my own self. My large-scale collage titled “Oumuamua” – where I 
explore my inner universe - emerged as part of this pursuit. Since my student years, 
I collect my sketches, drawings and notes. These form traces of my own world, or 
notes, sketches and studies of the environment I observe. All such drawings form my 
own archive of images, the memory of my world. There have also been times when I 
have seen this pile as a form of waste I must get rid of. As I looked at these notes and 
drawings, I developed a certain reflex towards them and began destroying them, by 
tearing them apart and cutting them up. Then, I formed a construction of this new ma-
terial in order to form a new plane of meaning: a huge totality of collage. On a black 
vinyl surface, recalling the concept of space, I applied these pieces of drawings, with 
the aim of creating a whole of abstract images that alluded to figures here and there. 
This topography increasingly began to resemble the memory that belonged to me: It 

is my belief that the surface contains new layers of meanings and relationships. The 
word “Oumuamua” means traveller, or explorer, and it is the name of an interstellar 
object that entered the solar system from the outside. This mysterious object could 
not be defined. As for my work bearing the same name, made up of my own building 
blocks, it suddenly entered my universe like an alien object and is familiar as much 
as it is alien, talks to us as much as it is mysterious, and bears the traces of this very 
world, as much as it is abstract.

İrfan Önürmen



Oumuamua (2019)
vinil üzerine kağıt kolaj 

paper collage on vinyl
220 X 1750 cm 
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Oumuamua detay I Oumuamua detail (2019) 
vinil üzerine kağıt kolaj I paper collage on vinyl



zor karar I difficult decision (2019) 
enstalasyon: beton, leğen, su I concrete, basin, water 
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CNC-2 (2019)
MDF-CNC kesim I MDF-CNC cutting 

39 x 45 cm

desen s serisi:6 I drawing s series:6
kağıt üzerine akrilik I acrylic on paper 
90 x 70 cm

desen s serisi: 8 I drawing s series: 8 
kağıt üzerine akrilik I acrylic on paper 

99 x 70 cm



hiç (Emin Barın Usta’ya saygı) I null (hommage to Emin Barın) (2019)
ayna üzerine serigrafi boyası enstalasyon I serigraphy paint on mirror 



İrfan Önürmen (1958, İstanbul, Türkiye) 1987 yılında Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Resim Bölümü’nden mezun 
olmuştur. Çalışmalarında farklı malzemeleri özgün biçimde kul-
landığı tül kolajlar, tül üstüne boyamalar, gazete heykeller ve ens-
talasyon serileri meydana getiren İrfan Önürmen, çağdaş medya 
merceğinden görünen kişisel ve kamusal deneyimler arasındaki 
ilişkiler ve farklılıkları açığa çıkarmaktadır. Sanatçı, kitle iletişim 
araçlarının insan deneyimi ve görsel temsili üzerindeki etkisini 
kolaj, resim ve heykel yoluyla ele almaktadır.
Sanatçının kişisel sergileri arasında, Bust-Head, C24 Gallery, 
New York (2019); Fragmanlar, Katmanlar ve Olasılıklar, Odunpa-
zarı Çağdaş Sanatlar Galerisi, Eskişehir (2019); Sınır, Galata Rum 
Okulu, İstanbul (2018); Diffusion II, VOLTA New York solo booth 
(2017); C24 Gallery, New York (2016); Pendulum, C24 Gallery, 
New York (2014); Disorder, Katara Art Center, Qatar (2012); İrfan 
Önürmen, C24 Gallery, New York (2012); Otopsi, Pi Artworks, 
İstanbul (2011) bulunmaktadır.
Hafriyat grubu ile birçok sergide bulunmuş olan sanatçının ka-
tıldığı diğer grup sergiler arasında, İplikten Çözülenler: Tekstilde 
Küresel Anlatılar, İstanbul Modern Sanat Müzesi, İstanbul (2019), 
9. Çağdaş Türk Ressamı, Brüksel (2004), Made in Turkey, Frank-
furt (2008), Intersections, Yeni Bağdat Müzesi ve Terrör Fabrika-
sı, Selanik Çağdaş Sanatlar Müzesi (2009), 6 positions in critical 
art from Istanbul, Akademie der Künste, Hanseatenweg, Berlin 
(2009), Contemporary Art From Istanbul, Museo Comunale 
d’Arte Contemporanea, Polignano a Mare, İtalya (2010) bulun-
maktadır.
Önürmen’in eserleri, The Armory Show, Art Dubai (2012), PUL-
SE New York (2013) ve Volta NY (2017) gibi birçok uluslara-
rası fuarda yer almıştır. Sanatçının işleri İstanbul Modern Sanat 
Müzesi ve Birleşik Devletlerdeki Leon Black Koleksiyonu da dahil 
olmak üzere birçok özel ve kamusal koleksiyonda yer almaktadır. 

www.c24gallery.com

Irfan Önürmen (1958, Istanbul, Turkey) graduated from the Istan-
bul Fine Arts Academy (now known as Mimar Sinan Fine Arts University), 
Department of Painting, in 1987. Önürmen who has created series of tulle 
collages, paintings on tulle, newspaper sculptures and installations in 
which he inventively uses different materials, reveals the relationships 
and discrepancies between personal and public experience as seen th-
rough the lens of contemporary media. The artist addresses the impact of 
mass media on human experience and its visual representation through 
collage, painting, and sculpture.
His solo exhibitions include Bust-Head, C24 Gallery, New York (2019); 
Fragments, Layers and Probabilities, Odunpazarı Municipality Contem-
porary Art Gallery, Eskisehir (2019); Border, Galata Rum Okulu, İstanbul 
(2018); Diffusion II, VOLTA New York solo booth (2017); C24 Gallery, 
New York (2016); Pendulum, C24 Gallery, New York (2014); Disorder, 
Katara Art Center, Qatar (2012); İrfan Önürmen, C24 Gallery, New York 
(2012); Otopsi, Pi Artworks, İstanbul (2011). 
Taking part in several exhibitions with the Harfiyat Group, Önürmen’s ot-
her group exhibitions include “The Event of a Thread: Global Narratives in 
Textiles”, Istanbul Museum of Modern Art, Istanbul (2019),  “9 Contem-
porary Turkish Painters,” Brussels, Belgium, in 2004; “Made in Turkey,” 
Kulturdezernat der Stadt, Frankfurt, Germany, in 2008; “New Baghdad 
Museum and Terror Factory,” Thessaloniki Contemporary State Art Mu-
seum, Greece, in 2009; the 10th Istanbul Biennial; “6 positions in critical 
art from Istanbul,” Akademie der Künste, Hanseatenweg, Berlin, in 2009.
Önürmen’s work has been exhibited at several international art fairs inclu-
ding The Armory Show and Art Dubai in 2012, PULSE New York, in 2013 
and Volta NY in 2017. The artist’s works are in numerous private and 
public collections including the Istanbul Museum of Modern Art, Istan-
bul, Turkey and the Leon Black Collection, United States.

www.c24gallery.com





Merve Denizci
Salon | Saloon



Üç Olasılık

Bir paradokstur ki, evin ana odası, bir yaşama alanı olmaktan önce bir müze 
olmaya layık görülür; içindeki objeler ve eşyalar kullanışlılığı yerine estetik 
değerine göre seçilir.

“Oturma odası” (living room, sitting room) yerine “Salon”a referans verdi-
ğimde sizi zamanda yolculuğa, yani 19. Yüzyılda aristokrasi sınıfına, davet 
etmiş olurum. İçeriden dışarıya açılan bu mekan; her zaman hazırda bekle-
yen, süslenmiş, sosyal hayat tiyatrosunun gösterisini selamlamaya ve kar-
şılamaya hazırdır. Mobilyalar, eşsiz ve pahalıdır, mekanı estetik kalitesiyle ele 
geçirirler. Endüstriyel devrimle birlikte aristokratik salonun bu kodları, dü-
şük maaliyetli seri olarak üretilmiş mobilyalarla, yükselen burjuva sınıfının 
salonlarına taşınmıştır. Bu kısa dönemli tarihi değişimlerde estetik seçimler 
süslemeden yoksun değildir, Aynı biçimde mekanın sahibinin zenginliğini, 
gücünü ve zevkini sembolize etmeye devam ederler. Her obje yerinde kalır, 
sübjektif bir hiyerarşiye göre yerleştirilir, yerleri çok nadir değiştirilir veya 
hiç değiştirilmez. Salon evcil mekanın incelikli bir sahnelenmesidir ve ev 
sahibini küratör olarak görebileceğimiz bir sergiye benzetilebilir.

Merve Denizci resimlerinde salon mekanını insan sıcaklığının var olmadığı 
farklı bakış açıları ile kuruyor. Resimsel önermeleri eşyaların fonksiyonel-
liğinin neredeyse imkansızlığıyla bir bağ kuruyor. Merve işlerini aynı za-
manda Türkiyeli orta sınıf salonlarla ilgili yaptığı gözlemlerden oluşturu-
yor; burada 1960lar ve 1980lere kadar güçlü bir Batı etkisi görüyor. Seri 
üretimden gelen mobilyalar ev mekanında bir müzede sergilenir gibi ko-
numlandırılıyor, neredeyse vitrinli bir dolap gibi. Evin içinde hayatın tamamı 
büyüklüğünde bir cam kutu…

Her resim ve çizim serisinde evin salonunundaki gösterişin izini buluyoruz, 
mobilyaların günlük hayattan uzaklaştırıldığı, bir ekran gibi görüldüğü... Bu 
“Bir Resmin Üç İhtimali” işiyle başlıyor, bu eserde üç tuval bir paravan 
formunu oluşturuyor, engelleme ve gizleme özelliğini kaybetmiş, dekoratif 
değeri tarafından ele geçirilmiş bir obje. Bu eser takip edilecek bir mise en 
abyme  olduğunu duyuruyor.

İçinde yaşam barındırmayan sergi mekanı, kodlanmış, müzeleştirilmiş, 
ideal bir evcil iç mekanı sunuyor. Kalıcılık izlenimi veren bu ortama geçici 
olarak yerleşirken, ev ve sergi alanının farkını karmaşıklaştıran bu insansız 
salona kendimizi dahil olurken hayal ediyoruz. Bu kurgulama bölünemez bir 
bütün olarak görülebilir, buradaki her parça materyal olduğu kadar sembo-
lik olan bir toplanmanın temsilini oluşturuyor. Bu planlanmış karşılaştırma, 
ince bir şekilde ayarlanmış, dekoratifliğin resimden dışarı taştığı, salonu-
nun gizemliliğini koruyan, cephesel bir kurulum ile bize ipucuları sunuyor.

Sanatçının eserlerinde ve sergideki kurulumlarında mekanlar tuvalden bu-
lunduğu çevreye dağılıyor. Merve bu geçici kurguyla, kalıcılığın ruhunu dü

zenlemeyi başarıyor. Kendi adıma baktığımda burayı yaşanmış bir hayatın 
mekanı olarak görüyorum; bir dönüşüm mekanı, bir odak noktası ve özel 
hayat ile kamu hayatının bir karşılaşması, ya da daha çok kamu hayatının 
girdiği bir özel alan olarak. Ancak, eğer salon bir sergi mekanının özellikle-
rini paylaşıyorsa ve bu sergi salonun bu özelliklerine katkı sağlıyorsa üçün-
cü bir olasılığı belirlemek gerekli olabilir; Merve’nin işlerinin yerleştirildiği 
mekanda, mobilyanın obje olarak otoritesinin incelendiği, daha geniş bir 
tarihsel çerçeveye koyulduğu, mobilyanın tarihinin ve estetik bir araç olarak 
salonun gözden geçirildiği, arada kalmış bir alanı görebiliriz.

En nihayetinde, resimsel mekanla deney yapmak ve en az sergi mekanı 
kadar burada da yaşamak seyirciye kalıyor. Bırakalım seyirci bu kapı aralı-
ğından geçmeyi denesin, bu hayali, imkansız resmin paralelinde, bir sahne 
ve gösteri mekanı olarak üretilmiş bu salonda dolaşsın. Sonucunda temsili 
mekan ile sahnelenen mekan arasında, resimsel ve mekansal birlikteliğin 
bir bütünü oluşturduğu ve objelerin estetik içinde bir fonksiyonu olduğu 
bir bağ kuruluyor. 
 
Fiona Vilmer



Three Possibilities

There is such a paradox that before being a living room, the main room of the house 
was worthy of a museum, with objects and furniture preferred for their aesthetics 
rather than their functionality. 

By “Before”, I invite you to go back in time, where we are not referring to a living room 
and other sitting room but to a salon. Aristocratic in the 19th century, it embodies 
the interior that opens onto the outside, always in a state of anticipation, all spruced 
up, ready to welcome and receive a demonstration of the theatre of social life, more 
than intimate. The furniture, which is still unique and expensive, dominates the space 
in terms of its aesthetic quality and generates, during the industrial revolution, an 
appropriation of the codes of the aristocratic salon with the emergence of the bourge-
oisie, the notion of comfort and the development of a mass production of similar and 
less expensive goods. In these very brief historical shifts, aesthetic choices are not 
anodyne, if they evolve over time, they codify the wealth, power and taste of the owner 
of the place. Everything reminds in its place, museumized, according to a subjective 
hierarchy, rarely if ever moved. The salon is organized as a meticulous staging of the 
domestic space and would be similar to what is called an exhibition display whose 
owner would be the curator. 

In her paintings, Merve Denizci builds the space of the salon and its multiple pers-
pectives where human warmth has been absent.  Her pictorial proposals engage the 
impossible functionality of furniture, always parasitized by the aesthetic falling into 
its own absurdity. Merve bases her work on observations from Turkish middle-class 
salons, and perceives a strong westernization influence until the 1960s and 1980s, 
where furniture from mass production continued to be treated like museum pieces 
in the domestic space, almost like a cabinet. A life-size glass case in the household.

In each of the series of paintings and drawings we find the apparat of a living room 
where the furniture is kept away from daily life, as a screen to it. It begins with the 
work Three possibilities of a painting in which three canvases are articulated in the 
form of a folding screen (paravent), deprived of its quality of obstruction and dissi-
mulation, overtaken by its decorative value. The work announces the mise en abyme  
to be followed.

The exhibition space, uninhabited, invests the representation of the ideal domestic 
interior, codified, museumized. We then imagine ourselves temporarily taking up re-
sidence in an environment with the appearance of permanence, setting into in the 
space of a depopulated salon that blurs the domestic and exhibition space. This 
staging can be seen as an indivisible whole, where each element participates in a 
representation of the accumulation that is as material and aesthetic as it is symbo-
lic. The orchestrated juxtaposition willingly leaves clues subtly arranged in a frontal 
arrangement that maintains the ambiguity of a living room whose decoration has 
overflowed from the painting.

In her works and in the elements of installations displayed in the exhibition, the

 spaces circulate from the canvas to the environment. Merve temporarily establishes 
the permanence of an eternal arrangement from the interior. For my part, I see it as 
a place of life crossed, a space of transition, a point of focus and encounter between 
public and private life, or rather a private space to which public life enters. But if the 
salon has attributes of exhibition space  and the exhibition invests these elements of 
the salon, it may be necessary to identify a third possibility, a space in between where 
Merve’s work is located as she invests the authority of furniture as an object, inserted 
into a broader historical process, an overview of the history of furniture, of the salon 
as an aesthetic tool. 

Finally, it is up to the viewer to experiment with the pictorial space, to inhabit it 
as much as the exhibition space. Let the viewer take care to cross the doorway, to 
wander through an imaginary, impossible yet disturbing salon, built in parallel of the 
painting, as a stage, a place of sociability and demonstration.

Fiona Vilmer
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isimsiz I untitled (2019) 
tuval üzerine yağlı boya I oil on canvas

120 x 100 cm
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Mexico 1 (2019)
tuval üzerine yağlı boya I oil on canvas
15 x 15 cm



Merve Denizci (d.1987, İstanbul) 2009-2018 yılları arasında, 
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümün-
de lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. Lisans Eğitimi sı-
rasında, bir dönemini Erasmus programı kapsamında İtalya’daki 
Accademia Di Belle Arti Di Cignorali Di Verona’da geçirdi. Ulus-
lararası fuarla birlikte birçok karma sergiye katılan sanatçı, ilk 
kişisel sergisi ‘Söylenmeyen’’i 2015 yılında C.A.M. Galeri’de ger-
çekleştirdi. Biri uluslararası olmak üzere dört ödül kazandı. 2018 
yılında ise New York’ta bulunan School of Visual Arts’ın konuk 
sanatçı programına tam burslu olarak kabul aldı. İstanbul’daki 
atölyesinde üretimine devam etmektedir. 
 

Merve Denizci (b.1987, Istanbul) completed her undergraduate and 
graduate education at Marmara University, Faculty of Fine Arts, and Pa-
inting Department in 2018. She studied for one semester at Accademia 
Di Belle Arti Di Cignorali Di Verona, in Italy as a part of the Erasmus 
program. The artist participated in many group exhibitions and interna-
tional art fairs. She opened her first solo show ‘The Unspoken’ at C.A.M. 
Gallery in Istanbul. She has won four awards, including one international 
award. In 2018, she had a full scholarship from the School of Visual Artist 
residency program. She still lives and works in Istanbul. 





Metin Ünsal
Hasar | Damage



Yaşadığımız dünya çocuklar, ağaçlar, hayvanlar ve kadınlar için gitgide daha 
zor bir gezegen haline geliyor. Metin Ünsal’ın Hasar adlı sergisi yaşadığımız 
dünyanın yarattığı tahribatı önce kadın ruhunun kıvrımları üzerinden okuma gi-
rişimidir. Devamında; 2020 ve 2021 yıllarına yayılan seri sergilerle sanatçının 
hasar tespit süreci devam edecektir.

Hasar bir izdir sadece tende değil aynı zamanda tinde de.. Üst üste yığılan acı 
katmanları şeklinde biriken bu travmatik süreçler, sonsuzu göreceği varsayı-
lan ruhun bozulmasına deformasyonuna ve hatta çirkinleşmesine yol açar. Bu 
çirkinlik kadının bünyesine aslında aykırıdır ve dışsal kötülüklerin açtığı hasar-
ların tezahürüdür. Gerçekliğin çamur örtüsü, önce bedenini silmeye, ardından 
ruhunu ele geçirip kirletmeye soyunur. Bu noktada dişil ruhun yaşanan tahriba-
ta tepkisi canavara, ‘alien’a, ‘heyula’ya, ‘mutant’a dönüşmektir, onu hapseden 
cendereye karşı birer direniş ve kaçış araçları olarak. Artık birer “Hasarlı ruh“ 
haline dönüşen bu tinsel varoluşlar ait oldukları bedenlere ve bulundukları ev-
rene uyum sağlayamayıp; boşlukta yeniden ilk saflıklarına dönecekleri evrenleri 
ararlar.

Rafet Arslan



The world we live in is becoming increasingly difficult for children, trees, animals and 
women. Damage, by Metin Unsal is an attempt to read through the curves of the female 
spirit before the destruction of the world. Subsequently; the artist’s damage assessment 
process continues with a series of exhibitions spreading between 2020 and 2021.

Damage is a mark not only left on skin but also spirit...These traumatic processes, which 
accumulate in layers of pain stacking on top of each other, lead to the deformation and 
even ugliness of the soul that is supposed to see the infinite. This ugliness is in fact cont-
rary to the woman’s body and is also the manifestation of the damage caused by external 
evils. The dirt covering such reality first begins to erase the body, then trap the soul. At 
this point, the reaction of the feminine soul to the destruction is to turn into monsters, 
alien, spook, mutant, through resistance and escape against the oppression. These spi-
ritual beings, which have become “damaged souls’, can not adapt to the bodies and the 
universe they belong to anymore; in the void they seek the universes to which they will 
return to their original purity.

Rafet Arslan





Olympia yanılgısı: Manet o kadar da haklı değildi I delusion of Olimpia:Manet was not that right (2019)  
tuval üzerine karışık teknik I mixed media on canvas

130 x 190 cm



Bizans oyunlarından I Byzatine games (2019) 
papiermache heykel ve akrilik I papiermache sculpture and acrylic
h:30 cm



havadaki ruh I flying spirit
papiermache heykel, manyetolu sistem I papiermache sculpture, magnetic system

r: 35 cm



üç ruhun sohbeti I conversation of three spirits (2019)
papiermache heykel, akrilik, siyah kum, led ışıklandırma 
papiermache sculpture, acrylic, black sand, led lighting
h:3 m



kaçış umudu I hope of escape (2019)
papiermache heykel ve akrilik I papiermache sculpture and acrylic

h:80 cm



acı katmanları I layers of pain (2019)
perde I curtain
240 x 370 cm



Metin Ünsal (d.1958, İstanbul) ilk, orta ve lise öğrenimini Ni-
şantaşı Işık Lisesi’nde tamamladıktan sonra, Boğaziçi Üniversi-
tesi’nde mühendislik eğitimi görmüştür. 1977 – 1980 yılları ara-
sında temel sanat eğitimi aldıktan sonra, çalışmalarını yurtiçi ve 
yurtdışında sürdürmüştür.
İlk kişisel sergisini 15 yaşında gerçekleştiren Ünsal, birçok kişisel 
sergi açmış ve karma sergilere katılmıştır. Çeşitli koleksiyonlarda 
yapıtları yer almaktadır. Ülkemizin önde gelen bazı kuruluşların-
da ‘Sanat ve Tasarım Danışmanlığı’ görevini de üstlenen Ünsal, 
sanatsal çalışmalarını Ortaköy’deki atölyesinde sürdürmektedir.

Metin Ünsal (b.1958, Istanbul) completed his primary, secondary 
and high school education in Nişantaşı Işık High School. Ünsal studied 
engineering at Boğaziçi University. After the completion of primary arts 
education between 1977 and 1980, he continued working in Turkey and 
abroad.
Ünsal, who had his first solo exhibition at the age of 15, opened nume-
rous solo exhibitions, and participated in various other group exhibitions. 
His works have been included in private collections. Ünsal also serves as 
the ‘Art and Design Consultant’ in some of the leading companies of our 
country and continues his artistic works in his studio in Ortaköy.





Numan Okutan
Biçimsizliğin Hissiyatı | Feeling of Deformity



Hayatımızın her anında, beynimiz etrafta algıladığı her şeyi bildiklerimizle birleş-
tiriyor. Yeni tecrübe ettiğimiz her şey beynimizin yaratırken kullanabileceği bir 
ham madde. Kaotik, formsuz görünen her şeyi beynimiz çözümleyemese bile, 
insan beyni estetik algılarını ön planda tutarak kendi beğenisine sunabiliyor. 
Çünkü insan beyni her zaman güzelliği hissetmeye ve bulmaya çabalar. Sergide 
yer alan çalışmalarda günlük yaşamımızda karşımıza çıkan nesnelerin geometri 
ile farklı bir değerlendirilmesi vardır. Amorf ve geometrik olan şeyler biçimsiz-
liğin hissiyatını doğuruyor. Bazı yerlerde geometrik olanın kusursuzluğu, bazı 
yerlerde ise amorf bir yırtılmanın estetiği, bazı yerlerde ise kaotikliğin yarattığı 
heyecan mevcut. Estetik güzelliğin arkasındaki matematik her zaman hepimizi 
etkilemiştir.



In every moment of our lives, our brain combines everything it perceives with what we 
already know. Everything we experience is a raw material that can be used by our brain for 
creation. The brain, while cannot reason every chaotic and formless matter, offers these 
articles to itself prioritizing sense of aesthetics, as human brain yearns for finding and 
feeling beauty. In these series of work, there is a different evaluation of everyday items 
with an eye of geometry; where opposition of amorphous and geometrical subjects gives 
birth to feelings of deformity. One can sense the perfectionism of geometry, aesthetics of 
a deformed tearing and excitement derived from chaos while gazing at different parts of 
the work. Never to forget, mathematics behind the aesthetic beauty has always affected 
each and every one of us. 



sergi görünümü I exhibition view



biçimsizliğin hissiyatı I feeling of deformity (2019) 
video



his I sense (2019) 
enstalasyon detay I installation detail



his I sense (2019) 
enstalasyon detay I installation detail
200 x 50 cm





isimsiz I untitled (2019)
fine art baskı I fine art print

100 X 70 cm



isimsiz I untitled (2019)
fine art baskı I fine art print
100 X 70 cm



Numan Okutan (d.1985, Rize) Erciyes Üniversitesi Güzel Sanat-
lar Fakültesi Resim bölümünden mezun olduktan sonra, 2012 
yılında İzmir Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans 
programıyla çalışmalarına devam etmiştir. Aynı yıl İzmir Kültür 
Sanat Merkezinde düzenlenen karma bir sergide yer almıştır. 
Yüksek Lisans eğitiminden sonra, İzmir’deki atölyesini İstanbul’a 
taşıyan sanatçı atölyesinde yağlı boya çalışmalarına devam et-
miştir. Sanatçı farklı sanat disiplinleriyle açık alan ve galerilerde 
çalışmalarını Sanat izleyicisiyle buluşturmuştur. 2014 yılında dü-
zenlenen İPA SUMMER CAMP etkinliği kapsamında performans 
çalışmalarıyla Mixer Sanat Galerisi’nde yer almıştır. Yine aynı 
yıl içerisinde, Goethe-Institut İstanbul ve Tarabya Kültür Akade-
misi Koordinasyonu ve Nezaket Ekici önderliğinde performans 
çalışmaları yapmıştır. 2017 yılında düzenlenen Nuri İyem Resim 
ödülü yarışmasında sergileme ödülü almıştır. Yağlı boya resim 
çalışmalarının yanı sıra, video performans ve dijital sanat çalış-
malarına İstanbul Beyoğlu’ndaki atölyesinde devam etmektedir.

Numan Okutan (b.1985, Rize) after being graduated from Erciyes 
University Faculty of Fine Arts Painting Department, studied Art and De-
sign for masters at İzmir Yaşar University in 2012. The same year, his 
works became a part of the group exhibition at İzmir Culture and Art 
Center. After his master’s degree, the artist moved his studio from İzmir 
to Istanbul and continued with his oil-painting works, as well as brin-
ging the audience and his works from different art disciplines together 
at open spaces and galleries. His performance work took place at MIXER 
Art Gallery during İPA SUMMER CAMP event in 2014. The same year, he 
displayed other performance work of Nezaket Ekici supported by Goet-
he-Institut Istanbul and Tarabya Culture Academy. The artist received Nuri 
İyem Painting Award in 2017. Besides oil painting, he continues to create 
digital and video performance art works in his studio in Beyoğlu, Istanbul. 





Rafet Arslan
Verev | Oblique



Verev!
Kozmik kutsallığın dişil bedenlerinde

Yıkılmış kentlerin gölgesinde
Çapraz giden filler adına

Verev!
Tüm tanrısal küpleri ying&yang diye bölen

Heraklitosçu nehirlerde sürüklenen
Gnosis’i aniden kuşanan
Aniden bir kuş olup uçan

Verev!
Boşlukta büyüyen kitaplıklarda

Dudak kenarından sızan yara da
Aşkın büyüttüğü korkunç sevinç ya da acıdan ölümlerde

Ruhların tek tek bu diyardan göçündeki

Verev!
            Benim resmim...

RAF-2019



Oblique!
Within the female forms of cosmic holiness
Under the shadow of broken cities
By the power of crisscross elephants

Oblique!
Cuts through all the deific cubes into ying&yang
Floats endlessly by the waters of Heraclitus’ river
Girds the Gnosis all of a sudden
Turns into a bird and  flies all of a sudden
Oblique!
On the athenaeum growing in the void
On the wound leaking from the edge of a lip
In the horrible joy or bitter death that love raises
In the individual migration of souls from this land

Oblique!
My art is...

RAF-2019





sergi görünümü I exhibition view





romantizm çiçekleri – pembe I flowers of romance- pink (2019)
fırın boyaya sokulmuş metal panel üzerine katalog kağıt kolaj ve tasarım çiçekler asamblaj I oven-dying on metal plate, metal pieces and paper collage

80 x 60 x 2,5 cm



karşı kültür ansiklopedisi fasikül I counterculture encyclopedia fascicle (2019) 
alüminyum üzerine uv rölyef baskı I uv relief print on aluminum
100 x 66 cm
e.d.4+2AP



III. dünya savaşı direniş sirki
world war III resistance circus
tuval üzerine uv baskı I uv print on canvas 
42x29 cm 
e.d. 5+1AP



no tears (2019) 
metal plaka üzerine fırın boya, metal parçalar ve kağıt kolaj 

oven-dying on metal plate, metal pieces and paper collage
160 x 115 cm



Rafet Arslan (d.1972, İzmir) sanatı saf şiire ulaşmak için bir 
yol olarak görür, disiplinler arasında gezer; hikâyeler anlatmayı 
sever; ütopya/distopya gerilimini yapıtının merkezine alan sa-
natçı, şair, müzisyen, küratör ve performans sanatçısıdır. Farklı 
kaynaklardan topladığı obje ve imajları adeta bir kütüphaneci 
gibi dikkatlice arşivleyen sanatçı, daha sonra kendisine bu ob-
jeler ve imajlar ile hikayeler oluşturmaya başlar. Arslan, tüketici 
kültürünün, tüketim odaklı yaşamların, büyük ölçüde arttığı bir 
dönemde insanların kenara attığı, kullanmadığı objelere bir ka-
rakter ve ruh yaratmayı amaçlar. Bu amaçla sanatçı kağıt kolaj ile 
dijital imajı, sözcükler ile enstalasyonları yan yana kullanmaktan 
çekinmez. Gerçekliğin sınırsızca yeniden yaratılabildiği bir çağda 
farklı materyalleri vasıtasıyla imgenin ardında perdelenmiş haki-
kat kalıntılarını yoklar. Sürrealist Eylem Grubu ve Periferi Kolektif 
ile birlikte Yıkım 2011, Ubik Project, Gerçeklik Terörü, Howl gibi 
bir çok sergi, performans ve kolektif etkinliğin koordinasyonunda 
ve üretiminde yer almıştır.

Rafet Arslan (b.1972, İzmir) who defines himself as a storyteller, 
shifts between various disciplines, places the problematic of utopian and 
dystopian tension in the center of his works. Apart from his role as an 
artist, Arslan is also a writer, musician, curator and a performance artist. 
For Arslan, the technique of collage is seen as an intersection point where 
commonalities and differences come together, and where the concept of 
‘extreme’ becomes ambiguous. The artist, much like a librarian who care-
fully archives objects and images collected from numerous sources, then 
begins to create narratives with objects and images. Arslan aims to create 
characters and souls in a period where consumerism is predominant in 
the current society, where he mainly uses paper - collage, and digital 
imagery, together with typography and installations. Together with the 
‘Surrealist Action Group’ and ‘Periferi Kolektif’, Arslan has been involved 
in the production and coordination of many exhibitions, performances 
and collective initiatives such as ‘Demolition 2011’, ‘Ubik Project’, ‘Reality 
Terror’ and ‘Howl’.




