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Danışmanlar
Berke Baş, Can Candan docİstanbul - Belgesel Araştırmaları Merkezi
Refik Akyüz, Serdar Darendeliler Geniş Açı Proje Ofisi (GAPO)
İrem İnceoğlu, Zeynep Gönen, Gökçe İnce

Proje ve Sergi Koordinasyon Ekibi 
Eylem Ertürk, Latife Uluçınar Anadolu Kültür
Övgü Gökçe Yaşa, Mukadder Ezel Yılmaz Diyarbakır Sanat Merkezi 

Video Projeleri Kurgu Gökçe İnce
Fotoğraf Projeleri Sergi Tasarımı Serdar Darendeliler 
Fotoğraf Projeleri Kurgu Gökçe İnce, Murathan Sırakaya
Video Post-prodüksiyon ColorUp
Fotoğraf Baskıları LamArts Fineart Print 
Grafik Tasarım Vahit Tuna Tasarım ve Danışmanlık
Grafik Tasarımcı Ece Eldek
Sergi Kurulum Kubilay Özmen, Ahmet Aküzüm, Ümit Durak
Sergi Teaser Yapım UKA Film
Proje Videosu Yapım  Murathan Sırakaya 
Altyazı Çeviriler Kawa Nemir (Kürtçe), Ayşegül Koç (İngilizce) 
Çeviriler Kawa Nemir (Kürtçe), Nazım Dikbaş (İngilizce) 
Basın ve İletişim Mehtap Doğan, Sevil Gedik
Dijital İletişim PAZ Film Ajansı 

Teşekkürler
Anahit Hayrapetyan, Serra Akcan, Serpil Polat, Sevgi Ortaç, Koray Kesik, 
Şeyhmus Diken, Şahin Sonyıldırım, Funda Erkal, Dilek Kurt, 
Şengül Ertürk, Derya Bozarslan, Özlem Yılmaz, Roza Erdem, Aslı Ildır, 
Eceworx, Nadan Özcan, Gamze Toksoy, Ezgi Bakçay, Bahar Çuhadar, 
Gökhan Halitoğulları   

Fotoğrafçılar ve Yönetmenler
 

Aliye Erkurtulgu (İzmir) 
Aram İkram Taştekin (Diyarbakır) 

Atahan Eker (İzmir) 
Ayberk Ersürmeli (Çanakkale) 

Barış Can Ayata (Batman)
Berîvan Akelma (Diyarbakır)

Derya Gümüş (Batman) 
Gizem Demirtaş (İzmir) 

Gözde Özkurt (İzmir)
Melikenaz Yalçın (Aydın-İzmir) 

Mert Gözmen (Diyarbakır-İstanbul) 
Mesut İslah (Balıkesir) 

Murat Kartal (Diyarbakır)
Murat Yüksel (Mardin)
Onur Tekin (Çanakkale)

Osman Sadi Temizel (İzmir)
Özgür Hiçyılmaz (İzmir)

Özlem Avunç (Diyarbakır)
Recep Seyhan (Diyarbakır)

Recep Susem (İzmir) 
Refiq Dildar (Batman)

Serdar Nas (Şırnak-Van)
Yağmur Cihan (Balıkesir)

Zehra Güzel (Urfa) 



Şehre açılan bir dam, içe oturan bir taş, görünmeyen 
insanlar, saklı kalanlar, göçenler, hatırlayamayanlar, tene 
yazanlar, hayatla akanlar, hayatı yapanlar… Hatırlamak ve 
Anlatmak için Şehre BAK sergisi birbirlerini ve yaşadıkları 
coğrafyaları keşfetmek üzere bir araya gelen 24 gencin 
gözünden yaşadığımız ülkeye, şehirlere, insanlara, 
mekânlara, dönüşüme, bugüne, geçmişe, hafızaya, 
uzaklıklara ve yakınlıklara dair hikâyeler anlatıyor. Farklı 
şehirlerden hikâyelerin peşinden giden fotoğrafçı ve 
yönetmenler, bir yılı aşan bir süre boyunca atölyelere 
katıldılar, fotoğraf ve video projeleri için ortak çekimler 
gerçekleştirdiler, geldikleri şehirleri ve kimliklerini 
kolektif üretimin bir parçası yaptılar.

Türkiye’nin batısından doğusuna farklılıkların derinleştiği 
ve ortak yaşam umudunun gölgelendiği bir dönemde, 
burada ve bir arada yaşamaya dair pek çok mesele 
gençlerin projelerine konu oldu. Şehirlerde yaşanan 
dönüşümler, meydanların gizli özneleri, Batı’ya sürgün 
edilen kuşakların toplumsal ve kişisel hafızası, Doğu’da 
çatışmasız dönemlerde gündelik hayat, alternatif yaşam 
alanı yaratan kadınlar, bedenleriyle farklı hikâyeler 
anlatanlar, şehrin kültürel eşiklerinde yaşayanlar...  
Gençlerin tüm bu hikâyelerin arasından duyulan sesi, bize 
geçmiş ve bugünün geleceğe dair ne söylediğini tartışma 
imkânı sunuyor. 
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KIRILGAN 
HAYATA BAKIŞ -  
Bağ Kurmak  

 Bağ kurmak, bir yerden başka bir yere gitmek, 
orada kendinden bir şeyler bulmak, taşlarına dokunmak, 
sokaklarında dolaşmak, kentin seslerini duymak, kokusunu 
hissetmek, kendinde olanla karşılaştığın arasında bağ kurmak. 
BAK sergisi bizi geçmişimizle, şimdimizle, uzak kılınıp, aslında 
yanıbaşımızda olanla kurulan bağlara götürüyor. Etrafımızı 
saran onca ayrıştırmaya, uzaklaştırmaya yönelik söylem 
ve pratiklerin içerisinde birbirimizle, kentlerle, eşyalarla 
bağlarımızı hatırlıyoruz. İzler, sesler, renkler kapıları aralıyor. 
Kurulan bağlar bize hangi kapıları açıyor? Bu bağlarla aynının 
bir aradalığından söz etmiyoruz, bütünleştirmekten de. 
Birbirinin yaşamlarına dahil olanlar, bir yerden başka bir 
yere yönelmemizi sağlıyor, başka hayatlarla karşılaşarak, 
dinleyerek, geçiş kanalları açarak, buradan çoğalıyoruz belki 
de. BAK sergisi yaşam alanlarımızla kurduğumuz bağların 
deneyimlerimizle sıkı sıkıya örülü olduğunu hatırlatıyor. 
 Bu anlamda sergide, bir yerden alınan görüntülerin, 
anlatıların görsel işitsel araçlarla taşınmasının ötesine geçen 
bir sunumla, deneyim alanının kendisiyle karşılaşıyoruz. 
İşleri üretenler, bedenleriyle dolaşımda oluşlarının öyküsünü 

aktarmayı deniyorlar. Bir yerden bir yere gitmek sadece fiziki 
mekanın aşımı değildir, karşılaşma anlarının yaratılması, yüz 
yüze gelmek, birbirini dinlemektir de, kokuları hissetmek, 
taşlarına dokunmaktır. Kentsel alana dair öykülerimiz, 
dolaştığımız sokaklar, girip çıktığımız evler, dokular, sesler 
kokularla, o kenti deneyimlediğimiz oranda yazılıyor ve bir 
sınır aşımından söz edebiliyor oluyoruz. Bir tecrübe alanı 
olarak kente bakmak, orada olmak, bazen yıkımın izleriyle, 
bazen yeniden kurulan yaşamlarla öykü yaratmak, birbirine 
bu öykü içinden bakmak, oradan hatırlamanın araçlarını 
kullanarak anlamaya çalışmak, gündelik yaşamın kendisini 
yaratıcı etkinlik alanı olarak kavrama olanağı sağlıyor. Bu 
yaşamsal deneyimin gücünü tekrar tekrar hatırlamak, şiddetle 
çevrelendiğimiz, şiddetin doğrudan temsili görüntülerine 
maruz kaldığımız bugün, her zamankinden daha önemli 
görünüyor. Anlamak ve anlatmaktan söz ediyorsak, sınırların 
fiziki ve duygusal olarak aşılabilir olduğunu, gittiğimiz yerlere 
kendimizden bir parça bıraktığımız kadar eklediğimizi de 
hatırlamak gerekiyor.
 Belli bir coğrafyayı sadece acının evi olarak sunmak, 
orada yaşama dair olanı, yaşamın döngüselliği içinde varlığını 
sürdürmüş, sürdüren öteki her şeyi göz ardı ederek oradaki 
hayatların da aslında hatırlamaya değer hayatlar olmadığını 
söyler. Bugün artık hakim söylemin araçlarına dönüşmüş 
savaşlara ve şiddet olaylarına ait görüntüler, şiddetin temsili 
olma iddiasındaki görüntüler, yaşananları anlamamızı 
sağlayabilir mi? Baktığımız mesafeden şiddete maruz kalanları 
anlamamızın yolu olabilir mi? Hiç yaşanmamış, hiç haz 
vermemiş, acının kader olduğu yaşamların yasını gerçekten 
tutabilir miyiz? Bu görüntüler bağ kurmamıza izin vermezler, 
onlarla uzaktan baktığımız hayatlara daha da uzaklaşırız, 
yıkıntılar içerisinde bile olsa yaşama dair izleri, onların 
dönüştürme potansiyellerini görmez oluruz. 

Gamze Toksoy - Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Üniversitesi, 

Sosyoloji Bölümü 

Ezgi Bakçay - Öğr. Gör., Marmara Üniversitesi, 

Güzel Sanatlar Fakültesi
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           Olağan Haller başlıklı çalışma tam bu bağlamda 
önem taşıyor. Diyarbakır’da ve Mardin’de insanların boş 
zamanlarını geçirdiği, dinlendiği, eğlendiği, rahatladığı, 
birbirine değdiği çeşitli mekânlara ve olağan anlara çeviriyor 
bakışı. Böylece olağanüstü halin kural, istisnanın kaide 
kılındığı yaşamlara tüm duyusal çeşitliliğini iade ediyor. 
Özellikle medyanın sistemli olarak yeniden ürettiği, görsel 
temsil çerçevelerini sarsarken; acı, kötü çalışma koşulları, 
yoksulluk ve yoksunluğun bazı toplumların ve halkların kaderi 
olduğu algısını bozuyor. Aynı etki Doğu’nun Sayfiyesi: Hazar 
başlıklı işte de ortaya çıkıyor. İlk bakışta izleyici, Elazığ’ın 
Sivrice ilçesinde göl kenarında dinlenen insanların, Ege’de 
ya da Akdeniz’de olduğunu düşünebilir. O anda fark eder ki; 
bakış inşa edilmiş bir görsel dilden konuşur. Burada yetenek 
ve yatkınlıklar, hazlar, arzular, duyarlılıklar eşitsiz biçimde 
paylaştırılmıştır. Bakış, optik olmadan önce politiktir. Sanatın 
işlevlerinden biri bakışı güvensiz bir alana, egemen görsel 
dilin kıyılarına çekebilmesidir. Böylece haz alan beden, yaşamı 
değerli, öldürülmesi suç olan beden, belli bir sınıfsal, kültürel 
özneliğin tekelinden kurtulur. Bu andan itibaren, bedenin 
kırılganlığında eşitlenen insanların oluşturacağı bir toplumsal 
yapı tartışmaya açılabilir. Belki de bu fikir “barışın görsel dili”ni 
konuşmanın ilk adımlarından biridir. 

Kırılgan Hayatlar
 Belli coğrafyaların sürekli olağanüstü hal koşulları 
üzerinden sunulması, şiddetin de belli bir çerçevede 
tanımlanmasına, şiddetin ölme, öldürme, bombalama, yıkım 
anlamlarıyla kabulüne neden olmakta ve hayatlarımızın 
içerisinde sürmekte olan öteki şiddet türlerinin üzerini 
örtmektedir. Oysa, sermayenin dönüşümünün, kentlerin 
değişiminin yarattığı şiddet her yerdedir. Birbirinden uzak 
coğrafyalarda Son Bakkal öykülerinin bir araya gelmesi 

gibi, kentsel mekânın dönüşümünün yarattığı kayıpları, o 
kayıpların birbirine benzerliğini görebilir ve bunlar üzerinden 
ortaklıklar kurabiliriz. Şiddetin farklı veçhelerinin her 
yerdeliğini hatırlamak, bütün hayatların kırılgan olduğunu 
tekrar düşünmemiz için olanak sağlar. Judith Butler, Kırılgan 
Hayat’ta “Yaralanmış olmak demek, insanın yara üzerine 
düşünme, hangi mekanizmalar aracılığıyla paylaştırıldığını 
öğrenme, başka kimlerin hangi şekillerde geçirgen sınırlardan, 
beklenmedik şiddetten, mülksüzleştirmeden ve korkudan 
mustarip olduğunu anlama şansı elde etmesi demektir” 
der1. Muktedirin şiddet araçlarını, savaş makinelerini belli 
bir coğrafyaya yöneltmiş olduğu gerçeğiyle yüz yüzeyken, 
bütün hayatların kırılgan olduğunu hatırlatmak, her birimizin 
yaralanabilirliğini düşünmek, yasın, acının, kayıp duygusunun 
her yerdeliğini bilmek, bize diğerlerini anlamak için bir imkan 
sunar. Zîlan, İmbpo∑ (İmroz), Veger (Dönüş) işlerinde farklı 
coğrafyalarda, farklı kimliklerin kırılganlığı tanıklıklarla 
aktarılırken, birbirinin içinden geçen yaşam öyküleri 
aracılığıyla, mekânlarla koparılan bağlar, yer değiştirmeler, 
yerinden edilmeler, her birimizin içinde kendini bulduğu 
anlatılara, yaralanabilirliğimizin ortak kayıtlarına dönüşür. 

Taş ve Bellek
 Geçmişin öykülerini şimdi içinde yeniden kurmak, 
çoğu zaman yaşam deneyimlerinin de egemenlerin çizdiği 
çerçeveden bakarak aktarılmasıyla sonuçlanır. Hatırlama 
araçlarını egemen söylemin hizmetinde kullananlar, neyin 
bugüne çağrılırken neyin geride bırakılması gerektiğine karar 
vererek bellek siyasetini örerler. Bu siyasetin hatırlama ve 
unutturma stratejileri, belli coğrafyaları belirli imgelerin 
içerisine sıkıştırdığı kadar, nesneleri de tanımlayıp 
çerçevelemek ister.  
              Oysa, Taş işi, bize gösterildiği haliyle “taş atan çocuk” 
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çerçevesinden sıyrılıp kurtuluyor, bizi taşla birlikte geçmişi 
düşünmeye, buradan belleği yeniden ele almaya zorluyor. Taş 
oralıdır, yerinde ağırdır, dünyanın neresine giderseniz gidin, 
hangi coğrafyada olursanız olun taş oraya ait belleğin kaydını 
tutar, katman katman öyküler biriktirir. Sizin varlığınızdan 
çok önce yaşanmışlıklara şahitlik etmiştir. Bakanın, yani 
bakış taşıyıcısının özne ve bakılanın nesne olma durumu 
düşünüldüğünde, bakan ve bakılan arasındaki ilişki bir çeşit 
tahakküm ilişkisidir. İnsan doğaya ve tüm diğer canlılara 
bakar, görür, tespit eder, temsil eder ve hükmeder. Peki ya bu 
kez taş size baksaydı ve binlerce hükümdarın yok oluşunun 
hikayesini anlatsaydı? Taşın tanıklığı uygarlığın kibir, cehalet 
ve barbarlıkla akrabalığını gün gibi ortaya sererdi. 
 Taş mekânları kurmuş, dönüşümlere katkı sunmuştur, 
bugün taş taş üstüne bırakmasanız da taşlar “orada” ifade 
aracı olarak, direnme yolu olarak varlık bulmaya devam 
eder. Sesleri, söz olarak duyulmayanlar, dev bir kitaptaki 
sözcükler gibi kentten taşları koparıp alır. İlginçtir, Latincede 
çocuk “infans” yani sözü olmayan anlamına gelir. Küfür 
olarak, soru olarak, söz olarak taş, ana dillerinde konuşmaları 
meşru kabul edilmemiş çocukların kelime oyununa dönüşür. 
“Helikoptere taş atmak” öncelikle sembolik bir eylemdir. “Taş” 
işinde etkileyici olan bir diğer unsur, karşılıklı yerleştirilmiş 
iki videonun, koşulsuz şartsız, birbirini dinliyor, birbirine 
söz veriyor olması. “Taş” videolarındaki anlatılar, taşın farklı 
coğrafyalardaki kültürel kodlarını teslim ederken, bu kodları 
şimdi içerisinde yeniden anlamlandırıp farklı coğrafyaların 
belleğinin ortak kesenine dönüştürüyorlar. 

Gizli Özne
 Mardin Kapı Keçi Burcu ve Konak Saat Kulesi’nde 
her gün yüzlerce insan hatıra fotoğrafı çektirir. Bu 
özel anlarda insanlar kendilerini tüm görsel dünyanın 

merkezinde konumlandırır. Sanki tüm kent onların bakışı için 
hazırlanmıştır. Kısa süreli varlıkları mekanın tek anlam kaynağı 
gibidir, adeta onlar görmeden önce bu manzara varlığa 
gelmemiştir. Onlar ayrıldıklarında tüm turistik mekânlar gibi 
karanlığa gömülecektir. Peki ya orada, o güzelim sahneye 
siz çıkmadan önce yerleşmiş birileri varsa. Tüm turistleri 
görmüş ve görecek olan, geçici varlığı ile turistik bakışın 
ganimet topladığı yerde ikamet eden birileri varsa? O, siz 
ona bakmadan önce sizi çoktan görmüştür. Hitchcockvari bu 
bakış, kuş yemi satıcısının, çaycının, kimsenin görmediği “gizli 
öznelerin” bakışıdır. Bakış taşıyıcısı özne ve nesnesi bir anda 
yer değiştirir. Kent gizli öznenin gözünden bakıp, röntgenciyi 
yakalar. Bu tekinsiz bakış oyunu, sanat tarihinde pek çok 
büyük yapıtta ifade bulmuştur. Fakat Hans Holbein’in bir 
kuru kafayı gizleyen “Elçiler” tablosu ilk akla gelecek örnektir. 
Gizli Özne işi yerleşik bakışı tersyüz ederken, alışılagelmiş 
turist pratiğinde fotoğrafların gittiğimiz yerlerden aldığımız 
“ganimet”lere dönüşmesini de sorgulatır. Biz yokken de orada 
süren yaşamlar, o mekânların sahipleri, yerleşikleri oradan 
koparıp aldığımız parçalar olmaya direnirler. 

Mekânların ve Zamanların Paylaşımı 
 Koma Dam Batman’da bir apartmanın damında 
“kendilerine ait bir dünya” kurmuş kadınların yaşamından kısa 
bir kesit sunuyor. Paylarına düşmüş zaman ve mekân parçaları 
ile yetinmeyip, yaşamı yeniden örgütlemenin, estetik ve 
politik deneyimini yaşıyor kadınlar. Aynı damda, Antik Yunanlı 
kız kardeşleri, saksılara marul tohumları ekerdi. Marullar 
filizlendikten sonra, bu filizleri Temmuz güneşi altında ölüme 
terk ederlerdi. Filizler ölmeye başlayınca tanrı Adonis’e 
adanan şenlik başlardı çatılarda. Erkek dünyasının dışında, 
kamusal ve özel, iç ve dış, kent ve doğa arasında, Batman’daki 
damda, “kadının ebedi kahkahası” yankılanmaya devam 
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ediyor. Kadınların performanslarıyla özne olarak kendilerini 
inşa ettikleri bu yerçekiminden azade mekânı ancak böyle 
filme almak mümkün olabilirdi. Kayıt başlıyor. Yönetmen 
kamera arkasından önüne geçiyor. Bir kez daha özne nesne 
pozisyonları istikrarsızlaşıyor. Filmdeki, özgürlük hissi içerik 
kadar biçim sayesinde de somutluk kazanıyor. 

Onarma Olanağı
 Şiddetin arttığı coğrafyalarda, her geçen gün öznesi 
olamadığımız, özne olarak kabul edilmediğimiz, müdahil 
olma hakkımızın elimizden alındığı hayatlar yaşamaya 
zorlanıyoruz. Hangi coğrafi sınırlar içinde yaşayacağımız, 
fiziki olarak nerelere geçip nerelere geçemeyeceğimiz bizim 
dışımızda kararlaştırılıyor, bize dayatılıyor. Coğrafyaları 
“olağanüstüleştiren” şiddet pratiklerini kabul etmemiz, 
tabi olmamız bekleniyor. Bunlar sizin elinizde değil diyor 
muktedir, gündelik yaşamınıza önceden çizilen çerçevenin 
dışında müdahale edemezsiniz diyor. Şiddet büyüdükçe, 
coğrafya kadere dönüştürüldükçe düşünme, hissetme, 
anlama, hatırlama, yeniden bakma, bir ganimet avcısı 
olarak değil, anlamak için yeniden bakma pratiklerinden de 
gittikçe vazgeçiriliyoruz. Bu, bedenlerin de oradan oraya 
savrulan et parçalarına dönüştürülmesinin zeminini sağlıyor. 
Oysa bedenler, acının izini taşıyan bedenler, Tene Yazmak 
işinde olduğu gibi, o izleri dövme aracılığıyla yaşamın 
parçasına, bedenlere yazılmış imgesel ortak dilin aracına 
dönüştürebilirler. Bize sunulan yerleşikleşmiş acıların 
temsilinde o hayatların varolduğunu, o hayatların da yasının 
tutulmaya değer olduğunu, hatırlamaya değer olduğunu 
hissettiren hiçbir işaret yoktur. Çaresizlik duygusunu, 
mağduriyeti tekrar tekrar sunan imgeler bize ne yaşanmış 
olanı hatırlama olanağını ne de birbirini duyma, hissetme ve 
onarma olanağını sunar. Birbirimizle karşılaşma, ortak öyküler 

biriktirme, kentleri, sokakları, yaşam alanlarını deneyimleme, 
yüz yüze gelme olanaklarının daraltıldığı durumlarda, 
yaşamlarımızı onarma imkânlarımız da elimizden alınır. 
Hayıt işinde olduğu gibi, kimliklerle ötekileştirilerek sunulan 
imgelerin ötesinde karşılaşma, birbirini tanıma, birbirine 
konuk olma, birlikte eyleme olanağı yaratarak karşılaşma... 
Emeğin, evin paylaşıldığı, gündelik yaşamın kendisinin sepet 
örgüsü gibi birlikte örüldüğü yaşam ortaklıkları kurma.

Fail nerede ? 
 BAK projesindeki işlerde bellek kavramı, mekân 
ve zamanın da ortak keseni olarak zihinlerimizi harekete 
geçirmeye çalışıyor. Neden peki? Bugün neden belli anlatılara 
tekrar dönme arzusu içerisindeyiz, neden acının bedendeki 
izlerini su yüzüne çıkarmalıyız, neden bir Koçerin öyküsü, sesi 
duyulmalı, sesler ne zaman, neden duyulmaz oldu? Bu sorular 
yaşadıklarımızın faillerine ilişkin temsillerin de hatırlama 
ve unutturma stratejilerinin ters yüz edilmesi için elzem 
olduklarını gösteriyor. Bütün bu yaşadığımız acıları, o acılara 
maruz kalanlar üzerinden sunmak, yine belli coğrafyaları, belli 
toplumsal grupları acının yeri haline mi dönüştürüyor? Failin 
görünmezleştirilmesi, şiddetin sürdürülen pratiklerindeki 
sorumluların temsil edilmemesi, toplumsal belleğin 
aktarımında önemli bir boşluğun kalmasına neden oluyor, 
bu boşluğun bizden uzak zamanlarda nasıl doldurulabileceği 
meçhulüyle birlikte.

1 BUTLER, Judith (2004) Kırılgan Hayat, 
Çev. Başak Ertür, İstanbul, Metis, s.10
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Fotoğrafçılar Atahan Eker, Murat Kartal

48 adet pigment baskı fotoğraf (çeşitli ebatta), anı fotoğrafları, 
folyo baskı göl çizimi, American Bristol’e baskı 5 çeşit 1000’er adet kartpostal, 2015
Hazar Gölü ve çevresi (Elazığ)

Atahan Eker 1988 yılında İzmir’de doğdu ve hâlâ burada 
yaşıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümü son sınıf öğrencisi. 
Fotoğraf çekmenin yanı sıra, doğaya ve bisiklet sporuna 
ilgi duyuyor. Murat Kartal 1987 yılında Diyarbakır’da 
doğdu, Diyarbakır’da yaşıyor. Kocaeli Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Ana Sanat Dalı mezunu. 
2013’te Diyarbakır’a geri dönen Murat, ilgilendiği 
hikâyeleri kolektif sanatsal üretim aracılığıyla aktarmaya 
yöneldi. Diyarbakır’da Bağlar Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nde fotoğraf öğretmeni olarak çalışıyor. Atahan 
ve Murat, daha önce çalışılmamış bir konu üzerine 
yoğunlaşmayı tercih ederek doğudaki sayfiye hayatını 
fotoğraflamaya karar verdiler ve Hazar Gölü’ndeki 
çeşitli tesislerde yaz ayları boyunca farklı kesimlerden 
insanların tatil alışkanlıklarını kayda geçirdiler. 

Hazar, Elazığ’ın Sivrice ilçe sınırları içinde yer alan bir 
göl. Aynı zamanda bölgede yaşayanlara şehir hayatından 
uzaklaşıp nefes alma fırsatı veren büyük bir sayfiye alanı. 
Doğu’nun Sayfiyesi: Hazar, Diyarbakır ve bölgede yaşayan 
farklı sosyal ve ekonomik geçmişlerden insanların, 
dünden bugüne Hazar Gölü çevresinde oluşturdukları tatil 
alışkanlıklarına odaklanıyor. Gölün çevresinde şu anda 
yirmiden fazla dinlenme tesisi, tatil köyü, otel, kamp, piknik 
alanı ve yazlık site bulunuyor. Bu çalışmada balıkçılıktan 
su sporlarına farklı uğraşların, villalardan çadır kamplarına 
farklı tatil alışkanlıkları ve ilişkilerin öne çıktığı hayat 
tarzlarıyla karşılaşıyoruz. Hazar, aile albümlerinden alınmış 
hatıra fotoğrafları ile güncel fotoğrafları bir arada sunarak, 
Doğu’nun gündelik yaşamına ve sayfiye anlayışına bir 
pencere açıyor.

doğu’nun 
sayfiyesi: 
hazar

https://vimeo.com/172305759
https://vimeo.com/172385714
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Koma Dam, Batman’da bir apartman damını kendi 
mekânları kılan kadınların hikâyesi. Bölgenin kültüründe 
ayrı bir yeri olan, özellikle yaz aylarında sohbetin, birlikte 
vakit geçirmenin ve açık havada uyumanın mekânı olan 
dam, plansız şehirleşen Batman’da kadınların alternatif 
yaşam alanına dönüşüyor. Dışarıdaki muhafazakâr 
dünya, tıpkı erkekler gibi buraya giremez! Gündüzleri 
annelerin ve çocukların, geceleri ise genç kadınların 
kullandığı bu mekân, yemek yemekten sohbet etmeye, 
halaydan film izlemeye kadar pek çok gündelik pratiğe ev 
sahipliği yapıyor. ‘Kendine ait ortak bir mekân’ kurmanın 
keyfini merkeze alan, diğer damlardaki yaşamın hafifçe 
kadraja girmesiyle şehre bir pencere açan Koma Dam, bizi 
beklenmedik bir mekânda yaşamı yeniden örgütleyen 
heyecanlı genç kadınların dünyasına dâhil ediyor. 

Berîvan Akelma 1990 yılında Dicle, Diyarbakır’da doğdu 
ve hâlâ burada yaşıyor. Dicle Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu. Mardin Artuklu 
Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde yüksek lisans eğitimi 
alıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Proje Ofisi’nde 
mimar olarak çalışıyor. Kadın çalışmaları alanında 
özel olarak kadın, emek ve şehir ilişkisine ilgi duyuyor. 
Yağmur Cihan 1992 yılında Bursa’da doğdu, Balıkesir’de 
yaşıyor. Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Matematik Bölümü mezunu. Balıkesir Üniversitesi 
Kadın ve Yaşam Topluluğu ve Balıkesir Kadın Yaşam ve 
Özgürlük Platformu’nun kurucu üyesi. Amatör fotoğrafçı 
olan Yağmur kadın, mekân ve kadın emeği arasındaki 
ilişki üzerine kafa yoruyor. Kadın mekânları kavramından 
yola çıkan Berîvan ve Yağmur, Batman’da bir apartman 
damında alternatif bir mekân yaratan genç kadınların 
hikâyesini filme aldılar. 

Yönetmenler Berîvan Akelma, Yağmur Cihan 

Kısa metraj video, 12’27’’, Şubat 2016
Batman

koma
dam

https://vimeo.com/163275173
https://vimeo.com/172133579
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Son Bakkal, Diyarbakır ve İzmir şehir merkezlerinde kentsel 
dönüşüm sebebiyle yıkıma maruz kalan mahallelerde 
değişen hayatı bakkallar üzerinden anlatıyor. Çalışma 
Diyarbakır’ın tarihî Sur ilçesindeki Ali Paşa ile İzmir’in 
Konak ilçesinde ağırlıklı olarak Romanların yaşadığı Ege 
ve ‘küçük Mardin’ olarak anılan Kadifekale mahallelerinde 
yaşayanların deneyimlerine odaklanıyor. Yıkılmakta 
olan üç farklı bölgede yaşayan ve dükkân işleten, aynı 
zamanda mahallenin belleğini oluşturan son bakkalların 
hikâyelerinde; binalar, evler, dükkânlar kadar, yerel 
dayanışma kültürünün de dönüşümüne tanık oluyoruz. 
Son Bakkal’da sadece yıkımla değil, büyük bir belirsizlikle 
yaşama ve mücadele deneyiminin yansımalarını 
görüyoruz.
* 2015’te Suriçi’nde başlayan ve şiddetlenen çatışmalar, bu bölgede yaşanan 
deneyimi çok farklı bir boyuta taşıdı. Çatışma, yıkım ve kitlesel göçler 
sonucunda bugün kentte ve insanlarda oluşan tahribat geri dönülmez bir 
noktada...

Melikenaz Yalçın 1988 yılında İstanbul’da doğdu. 
Van’da büyüdü, Ankara’da okudu, Aydın’da yüksek 
lisans yaptı. İzmir’de yaşıyor. Ege Üniversitesi Klinik 
Psikoloji Anabilim Dalı’nda doktora yapıyor. Amatör 
olarak fotoğrafçılıkla ilgileniyor ve şehirdeki sıradan 
insanların hikâyelerini merak ediyor. Recep Seyhan 
1987 yılında Suriçi, Diyarbakır’da doğdu ve burada 
yaşamaya devam ediyor. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp 
Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği Bölümü mezunu. 
Özel bir şirkette muhasebecilik yapıyor. Diyarbakır 
Fotoğraf Amatörleri Kulübü (DİFAK) üyesi olan Recep, 
kentsel dönüşüm ve Hewsel Bahçeleri ile ilgileniyor. 
Melikenaz ve Recep, BAK’ın ilk atölyesindeki sokak 
egzersizi sırasında ilgilerini çeken fikrin peşinden 
gittiler; kentsel dönüşümün mahalle hayatını ve kültürel 
değerleri değiştirme biçimini bakkalları fotoğraflayarak 
anlatmaya çalıştılar. 

Fotoğrafçılar Melikenaz Yalçın, Recep Seyhan 

58 adet pigment baskı fotoğraf (13,3 x 20 cm.), 
12 adet aydıngere baskı fotoğraf ve harita (çeşitli ebatta), 3 adet duvar kağıdına baskı 
panoramalar (çeşitli ebatta), 2 adet defter, 2015
Diyarbakır, İzmir

son
bakkal

https://vimeo.com/172259378
https://vimeo.com/176303453
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Çalışma, adını Akdeniz bölgesinde bolca bulunan, 
‘beşparmak otu’ olarak da bilinen, sapı sepet ve şemsiye 
yapımında kullanılan ‘hayıt’ ağaççığından alıyor. 1970’te 
Çanakkale’den Aydın’ın Söke ilçesine göç eden Purçu 
ailesi, geçimini hayıttan plaj şemsiyeleri yaparak sağlıyor. 
Uzun süredir şemsiye yapımıyla uğraşan ailenin büyük 
oğlu Özcan Purçu ise farklı bir yol izleyerek, 2015 yılında 
meclisin ilk Roman milletvekili oldu. Hayıt, Purçu ailesinin 
fertleri ve ürettiklerine odaklanarak Roman bir ailenin 
gündelik yaşantısını fotoğraflarla aktarıyor. Ekonomik 
özgürlük ve emeğe dikkat çeken çalışma, Romanların yerel 
ekonomideki yerini de bir aile hikâyesiyle birleştiriyor.

Aliye Erkurtulgu 1991’de İzmir’de doğdu ve burada 
yaşamaya devam ediyor. Dokuz Eylül Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü son sınıf 
öğrencisi olan Aliye, gündelik hayat alışkanlıkları, farklı 
kültürler, modern hayat gibi konulara ilgi duyuyor. 
Mert Gözmen 1994 yılında Diyarbakır’da doğdu ve 2015 
yılında İstanbul’a taşınana kadar Diyarbakır’da yaşadı. 
Türk Telekom Anadolu Teknik Lisesi’nden mezun. Güzel 
Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’ne hazırlanıyor. İnsan 
hikâyelerini merak eden Mert, özellikle Roman kültürüne 
ilgi duyuyor. Aliye ve Mert, Roman kültürüne duydukları 
ilgide ortaklaşarak, Aydın’ın Söke ilçesinde yaşayan ve 
hayıttan şemsiye yapımı ile uğraşan Purçu ailesinin 
hayatını ve üretimlerini fotoğrafladılar. 

Fotoğrafçılar Aliye Erkurtulgu, Mert Gözmen 

41 adet pigment baskı fotoğraf (çeşitli ebatta), anı fotoğrafları, 
2 adet arşivsel baskı illüstrasyon, 2015
Söke (Aydın)

hayıt 
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https://vimeo.com/172277139
https://vimeo.com/172414851
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Derya Gümüş 1986’da Van’da doğdu, Batman’da yaşıyor. 
Van depreminin ardından ailesi ile birlikte Batman’a 
göç etti. Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen ve 
Teknoloji Bölümü mezunu olan Derya, Batman’da bir 
ilköğretim okulunda fen ve teknoloji öğretmeni olarak 
çalışıyor. Geçmişte yaşanan katliamlar ve bu katliamların 
bellekte bıraktıkları ile ilgileniyor. Özgür Hiçyılmaz 
1992’de Rize’de doğdu, İzmir’de yaşıyor. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü 
son sınıf öğrencisi. Rize’nin bir köyünde büyüyen Özgür, 
Türkiye’nin geçmişindeki büyük toplumsal olayları 
hatırlamanın ve onlarla yüzleşmenin önemli olduğunu 
düşünüyor. Zilan Katliamı üzerine çalışmaya karar veren 
Özgür ve Derya, birkaç kuşak önce Batı Anadolu’ya 
sürgün edilmiş ailelerin katliama ilişkin hafızalarını 
kayda almak üzere yola çıktılar. 

1930’da Van’ın Erciş ilçesinin Zilan bölgesindeki Kürtlere 
yönelik yapılan katliamdan sağ kurtulan ve Batı illerine 
sürgün edilenlerin hafızasının izini sürmeye yönelik bir 
çaba Zîlan. Katliamdan 85 yıl sonra biri Vanlı diğeri Rizeli 
iki genç, sürülen ailelerin katliama dair hafızalarını kayda 
almak ve sürgünün onlar üzerindeki etkisini görmek 
için Batı Anadolu’daki bu şehirlerden birini ziyaret 
ediyor. Bütünüyle kaybedilmiş bir geçmiş, nesiller arası 
aktarımın olamadığı, kabullenmek üzerine kurulu bir 
bugünle birleşiyor Zîlan’da. Film, kulak verdiği insanlar ve 
kaydettiği mekânlara hem yakın hem mesafeli durmaya 
çalışırken, hatırlayamamanın ve konuşamamanın şiirsel bir 
ifadesi haline geliyor.

Yönetmenler Derya Gümüş, Özgür Hiçyılmaz 

Kısa metraj video, 16’43’’, Şubat 2016
Batı Anadolu

zîlan

https://vimeo.com/163275342
https://vimeo.com/172533656
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Tene Yazmak Batman, Diyarbakır ve İzmir’de, hayatlarını 
belirleyen olaylar ve insanlara dair izleri bedenlerine 
nakşeden üç karakterin dövmeleri üzerinden bu hayatların 
bağlandığı diğer hikâyelere açılıyor. Batman’da Dicle 
Anter’in bir aile simgesi haline gelen dövmesinden babası 
Musa Anter’in kaybına, Diyarbakır’da barış dövmesi 
yaptıran Helin’den 15 Şubat’ta kendini yakan yakın 
arkadaşı Mustafa’ya ve İzmir’de Tayfun’un dövmelerinden 
genç yaşta hayatını kaybeden ve kalbi Tayfun’a nakledilen 
Oliver’e varıyoruz. Kişisel hafızanın ve kimlik algısının 
bedende nasıl ifade edildiğini gösteren Tene Yazmak, 
insanları birbirine bağlayan ve birbirinden ayıran 
hikâyelere dair kısa bir bakış sunuyor. 

Barış Can Ayata 1988 yılında Ovacık, Tunceli’de doğdu, 
Batman’da yaşıyor. Dicle Üniversitesi Veterinerlik 
Fakültesi mezunu. Dicle Üniversitesi Tiyatro Topluluğu 
(DÜNİT) ile başlayan tiyatro serüvenine çeşitli gruplarda 
devam etti. Batman İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü’nde veteriner hekim olarak çalışıyor. 
Siirt Üniversitesi Zootekni Bölümü’nde yüksek lisans 
eğitimi alıyor. Barış Can, kimliğini şekillendiren asıl 
unsurların, yaşadığı şehirler -Dersim, Diyarbakır ve 
Batman- olduğunu düşünüyor. Gizem Demirtaş 1992 
yılında Çanakkale’de doğdu, İzmir’de yaşıyor. Dokuz 
Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü 
son sınıf öğrencisi olan Gizem’in önceleri yalnızca 
şehirlerdeki tarihî binalar ile sınırlı olan ilgisi, artık insan 
hikâyelerini de kapsıyor. Gizem ve Barış Can hafızanın 
ve kimliğin bedendeki izlerinin peşinden giderek, dövme 
yaptıran üç karakterin hikâyesi üzerinden bireysel ve 
toplumsal hafızanın katmanlarını aralayan Tene Yazmak 
projesini ürettiler.

Fotoğrafçılar Barış Can Ayata, Gizem Demirtaş

19 adet pigment baskı fotoğraf (çeşitli ebatta), anı fotoğrafları, 
gazete ve dergi kupürleri, folyo baskı dövmeler ve stensil uygulamaları, 2015
Batman, Diyarbakır, İzmir

tene 
yazmak

https://vimeo.com/172287426
https://vimeo.com/172135665
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Murat Yüksel 1988’de Osmaniye’de doğdu, Mardin’de 
yaşıyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Gıda Teknolojisi 
Bölümü mezunu. Mardin Dargeçit İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nde memur olarak çalışıyor, çeşitli web 
sitelerinde yurttaş haberciliği yapıyor. Dersimli, göç 
hikâyeleri olan bir ailenin üyesi olan Murat, devlet 
tarafından sürgüne gönderilen insanlar ve kimlik 
sorunları ile ilgileniyor. Onur Tekin 1990’da İstanbul’da 
doğdu, Çanakkale’de yaşıyor. Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Seramik Bölümü öğrencisi. Çeşitli kültür 
sanat projelerinde yer aldı. Sesini kaybetmiş insanların 
hikâyelerinin anlatılmaya değer olduğunu düşünüyor. 
Zehra Güzel 1988’de Urfa’da doğdu ve burada yaşamaya 
devam ediyor. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Resim-İş Öğretmenliği mezunu. Bir ortaokulda resim 
öğretmenliği yapan Zehra, resimleri ile birçok sergiye 
katıldı. Mülteciler ve göç konuları ile sıradan insanların 
hikâyelerine ilgi duyuyor. Ekip İmroz’la, yakın tarihiyle 
Gökçeada ve sakinlerinin hafızalarındaki izlerin peşine 
düştüler.  

Yönetmenler Murat Yüksel, Onur Tekin, Zehra Güzel 

Kısa metraj video, 16’42’’, Şubat 2016
Gökçeada (Çanakkale)

IMBPO∑ (İmroz), bugün Gökçeada olarak bilinen coğrafyada 
yaşayan insanların hikâyelerini paylaşmayı amaçlayan 
kısa bir belgesel. Film, Türkiye’de Rumlara yakından 
bakarak hem iktidarın toplumu yaralayan acımasızlığının, 
hem de her türlü kimliğin ötesine geçen güçlü bir aidiyet 
duygusunun izlerini takip ediyor. Aynı zamanda ‘cezaevi’ 
olmanın reva görüldüğü bir adanın da hikâyesi olan 
IMBPO∑, adadaki mekânların görüntüsüyle, yaşanan 
kayıplara rağmen birbirine tutunan insanların tanıklıklarını 
röportajlar aracılığıyla bir araya getiriyor. Toplumsal ve 
kişisel hafızanın ancak bu insanların hatırladıkları ve 
anlattıklarıyla, mekânda halen görülebilen izlerden ibaret 
olduğu notunu düşerek...

imbpo∑
(imroz)

https://vimeo.com/163541932
https://vimeo.com/172435593


31

Kamera arkasını 
izlemek için tıklayınız

Fotoğraflar için 
tıklayınız

Osman Sadi Temizel 1991 yılında Denizli'de doğdu, 
İzmir'de yaşıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Fotoğraf Bölümü öğrencisi. Ağırlıklı olarak 
belgesel fotoğraf çalışmalarına yoğunlaşan Sadi’nin 
işleri çeşitli sergi ve dergilerde yer aldı. Liseyi bitirdikten 
sonra Şırnak’ta yaptığı askerliği sırasında doğuyu görme 
fırsatı oldu. Özlem Avunç 1987 yılında Diyarbakır'da 
doğdu ve burada yaşamaya devam ediyor. Mersin 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve 
Rehberlik Bölümü mezunu. Diyarbakır’da bir ilkokulda 
rehber öğretmen olarak çalışan Özlem, 3 yıldır tango 
dans eğitimi alıyor. Doğunun medyadaki temsilinin 
bölgenin gerçeğini yansıtmadığını düşünüyor. Sadi ve 
Özlem doğunun her yönüyle ele alınıp gösterilmesi 
gerektiğine inanarak, insanların gündelik hayattan keyif 
aldıkları anlara odaklanan bir çalışma tasarladılar ve 
hayatın ‘olağan halleri’ni fotoğrafladılar. 

Olağan Haller, Türkiye’de çatışma ve acıyla anılan 
coğrafyalarda halkın gündelik yaşamını fotoğrafla 
aktarmak üzere, çatışmasızlık devam ederken tasarlanmış 
bir çalışma. Su kenarları, havuzlar, sokaklar, alışveriş 
merkezleri, sanat atölyeleri, festivaller, pazarlar, düğünler, 
kafeler, parklar, kamplar... Diyarbakır’da ve Mardin’in 
Midyat ilçesinde insanların boş zamanlarını geçirdiği, 
dinlendiği, eğlendiği, rahatladığı, birbirlerine değdiği 
çeşitli mekânlara bakarak, hayatın akışı ve olağanlığına 
tanıklık ediyoruz fotoğraflarla. Bununla birlikte 2015 yılı 
içinde yoğunlaşan çatışmalar, buradaki hayatı bütünüyle 
durdurarak bölgede yaşayan insanların yaşamını 
derinden etkiledi. Çalışmaya konu olan mekânların bir 
kısmı çatışmalarda tahrip oldu. Olağan Haller, şehirlere 
ve insanlarına bakmanın bütünlüklü yollarını fotoğrafla 
araştırırken, çatışmasız dönemlerdeki olağan hayata 
devam etme arzusunun da bir ifadesi.

Fotoğrafçılar Osman Sadi Temizel, Özlem Avunç 

33 adet pigment baskı fotoğraf (çeşitli ebatta), 2015
Diyarbakır, Midyat (Mardin) 

olağan
haller

https://vimeo.com/172293245
https://vimeo.com/172459300
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Kamera arkasını 
izlemek için tıklayınız

Gözde video için 
tıklayınız

Aram video için 
tıklayınız

Taş, birbirinden uzak coğrafyalarda yaşayan ve farklı 
yaşam deneyimlerinden gelen iki genç yönetmenin ortak 
bir kavramdan yola çıkarak kendi dünyalarını yansıttıkları 
iki video çalışmasından oluşuyor. Çalışma, tarih boyunca 
çeşitli amaçlar için kullanılmış, dile türlü şekillerde dâhil 
olmuş ve kavramlaşmış bir nesnenin anlam sınırlarını farklı 
açılardan ele alıyor. Bu sınırların bir ucunda, Kürtlerin 
çocukluklarından itibaren yaşadıkları coğrafyanın fiziksel 
özellikleri ve onun üzerinde yürüyen mücadeleden ayrı 
düşünemedikleri taş imgesi var. Diğer uçta ise hafızanın, 
bedenin ve onları çepeçevre saran kültürün ve dilin içinde 
bilinç ve bilinç dışı arasında salınan binlerce imgeden biri 
olarak ‘taş’ var.

Aram Taştekin 1988 yılında Diyarbakır’da doğdu ve hâlâ 
burada yaşıyor. Cegerxwîn Kültür Merkezi Oyunculuk 
Bölümü mezunu. Şanoya Yekta Hêvî Tiyatro Grubu’nda 
oyuncu. Ayrıca tiyatro ve drama eğitmenliği yapıyor. 
Her şehrin ve kültürün kendi hafızası olduğunu ve 
farklı kültürlerin bir arada yaşayabilmesi gerektiğini 
düşünüyor. Gözde Özkurt 1989’da Amasya’da doğdu, 
İzmir’de yaşıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Film Tasarımı ve Yazarlık Bölümü mezunu. 
Kısa ve orta metraj kurmaca film senaryoları üzerinde 
çalışan ve yaratıcı drama eğitimleri alan Gözde, şehir 
mekânlarının tarih boyu farklı kullanımları ve şehir 
efsaneleriyle ilgileniyor. Aram ve Gözde, “taş”ın farklı 
anlamları ve kendilerindeki yansımalarıyla ilgili iki 
bağımsız video ürettiler. 

Yönetmenler Aram İkram Taştekin, Gözde Özkurt 

Kısa metraj video, 7’40’’, Şubat 2016, Diyarbakır
Kısa metraj video, 3’45’’, Şubat 2016, İzmir   

taş 

https://vimeo.com/163275208
https://vimeo.com/163275259
https://vimeo.com/172457514
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Kamera arkasını 
izlemek için tıklayınız

Video için 
tıklayınız

Diyarbakır ve İzmir’de sıklıkla ziyaret edilen iki mekân: 
Mardinkapı Keçi Burcu ve Konak Saat Kulesi. Uzun 
yıllardır bu iki mekânda çalışan ve başkaları tarafından 
çekilen anı fotoğraflarında farkında olmadan görünmeyi 
başaran birileri var! Gizli Özne, sosyal medyada dolaşan 
anı fotoğraflarında görünen bu ‘birileri’ni daha yakından 
tanımak üzere yola çıkıyor ve onları kendi fotoğraflarıyla 
buluşturuyor. Böylelikle, büyük kalabalıkların ziyaret ettiği, 
şehrin simgesi haline gelmiş tarihî ve turistik mekânlarda 
çalışan insanların dünyasıyla tanışıyoruz. Gizli Özne, hep 
‘orada’ olduğu halde görünmeyen bu insanlara ve onların 
görünmeyen emeğine dair küçük izlenimler toplarken, 
şehrin göbeğindeki saklı hikâyelerin kapısını aralıyor.

Ayberk Ersürmeli 1994’te İstanbul’da doğdu, 
Çanakkale’de yaşıyor. Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde 
okuyan Ayberk üniversitenin sinema topluluğunun aktif 
bir üyesi. Kısa film çalışmalarında yer alıyor. Serdar Nas 
1991’de İdil Şırnak’ta doğdu, Van’da yaşıyor. Hacettepe 
Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Öğretmenliği mezunu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde aynı 
alanda yüksek lisans yapıyor. Sosyal medya yönetimi, 
mobil uygulamalar, yapay zeka algoritmaları, grafik 
tasarımı ve yaşadığı bölgenin sosyolojik yapısı ile 
ilgileniyor. Ayberk ve Serdar “dünyanın en çok fotoğrafı 
çekilen adamı” başlıklı bir gazete haberinden hareketle 
şekillendirdikleri filmlerinde, İzmir ve Diyarbakır’da en 
fazla anı fotoğrafı çekilen mekânlardan ikisinde arka 
planda yer alan ve çalışan insanları anlattılar. 

Yönetmenler Ayberk Ersürmeli, Serdar Nas 

Kısa metraj video, 12’40’’, Şubat 2016
Diyarbakır, İzmir  

gizli
özne 

https://vimeo.com/163275054
https://vimeo.com/172399719
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Kamera arkasını 
izlemek için tıklayınız

Video için 
tıklayınız

Hacı Selahattin 104 yaşında bir Koçerdir. Bu yaşına kadar 
göçebe hayatı sürdürmüştür. Yaşından dolayı artık 
yükseklere çıkamayacak hale gelen Hacı, genç Koçerlerin 
hayvanları yaylalara çıkarttıkları süre zarfında, altı ay 
şehirde çocuklarının evinde kalır. Veger (Dönüş), arzuladığı 
topraklardan uzakta olan Hacı’nın şehrin kasvetini 
üzerinde taşıdığı, kendisini yaşlı ve kimsesiz hissettiği loş 
odalarda başlıyor. Koçerler hayvanlarla birlikte yayladan 
indiklerinde, bir an önce Kozluk Ceznê’ye kavuşmayı 
uman Hacı’nın da özlediği topraklara adım atma vakti 
geliyor. Böylelikle film, küçük kapalı odalardan çıkarak, 
geniş alanlarda çalışan ve çadırlarda yaşayan Koçerlerin 
yaşamına çağırıyor bizi. Veger, Koçerlerin nesilden nesile 
aktarılan yaşam biçimlerine ve toprakla kurdukları ilişkiye 
bir an için misafir olmamızı sağlıyor.

Mesut İslah 1994 yılında Eskişehir’de doğdu, Balıkesir’de 
yaşıyor. Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü son 
sınıf öğrencisi olan Mesut, Balıkesir Sinema Amatörleri 
Derneği üyesi. İlgi alanları arasında şehirler ve 
şehirlerdeki eşikler, kimlik kaybı ve göç var. Refiq Dildar 
1992 yılında Batman’da doğdu ve burada yaşamaya 
devam ediyor. Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Sinema ve TV Bölümü son sınıf öğrencisi olan 
Refiq şehirlerdeki gündelik hayat, göçebe kültürü ve 
sıradan insan hikâyeleri ile ilgileniyor. Kurgu alanında 
çalışmalarını sürdürüyor. Mesut ve Refiq filmlerinde, 
eşikte yaşayan 104 yaşındaki Koçer Hacı Selahattin’e, 
şehirdeki yalnız hayatından çıkarak genç Koçerlere 
katılması sırasında eşlik ettiler. 

Yönetmenler Mesut İslah, Refiq Dildar 

Kısa metraj video, 13’45’’, Şubat 2016
Batman, Kozluk (Batman), Güroymak (Bitlis)

veger
(dönüş)

https://vimeo.com/163275286
https://vimeo.com/172377217


39

Video için 
tıklayınız

BAKarken, Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK proje 
gruplarının 2015 yılı boyunca farklı şehirlerde gerçekleşen 
atölye, buluşma ve üretim süreçlerindeki deneyimlerini 
kayda alıyor. Bu kısa videolarda, katılımcıların ekip 
arkadaşlarıyla olan diyalogları ve beraber ürettikleri 
fotoğraf ve video çalışmalarına ilişkin yaklaşımları 
çekimler sırasındaki küçük anlarda açığa çıkıyor. 
BAKarken’de, farklı geçmişlerden ve kültürlerden gelen 
gençlerin, ortak bir sanatsal üretim pratiği içinde, 
hikâyelerini anlattıkları insanlar ve şehirlerle nasıl bir ilişki 
kurduklarını izliyoruz. Yeni insanlar ve mekânlar keşfeden 
ve kendi ifade alanlarını yaratma çabası içinde olan 
gençlere kulak verirken, bir yandan da Türkiye’nin değişen 
siyasi ve toplumsal gündeminin onları nasıl etkilediğine 
tanıklık ediyoruz.

Recep Susem 1991 Bitlis doğumlu. 2004 yılından 
beri İzmir’de yaşıyor. Yaşar Üniversitesi’nde Radyo, 
Televizyon ve Sinema Bölümü’nü bitirdi ve aynı bölümde 
yüksek lisans eğitimine devam ediyor. Çeşitli projelerde 
kameramanlık ve yönetmen asistanlığı yapan Recep’in 
kısa film çalışmaları ve senaryoları bulunuyor. Şehirlerin 
çeperlerindeki yaşamlar, şehir ve taşranın kesiştiği, farklı 
hayatların birbirine geçtiği mekânlar ilgisini çekiyor. 
Recep, atölye çalışmaları ve yapım dönemi boyunca 
ekipleri takip ederek BAK’ın belleğini kayda aldı ve ortak 
üretim sürecine bakmamızı sağlayan kısa videolar yaptı. 

Yönetmen Recep Susem 

11 adet kısa metraj video, 2’-4’, Şubat 2016
Aydın, Batman, Çanakkale, Diyarbakır, İzmir, Gökçeada, Hazar Gölü, Mardin  

BAKarken

https://vimeo.com/176119769
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Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK, Türkiye’nin farklı 
şehirlerinden gençleri buluşturan bir ortak kültürel 
üretim projesi. BAK, programa dahil olan gençleri bir araya 
getirerek birbirlerini ve yaşadıkları şehirleri tanımalarını 
ve birlikte çalışarak şehirlerine dair hikâyeleri fotoğraf ve 
video projeleriyle aktarmalarını amaçlıyor. 

İlki 2013-2014’te dört şehirden 24 katılımcıyla 
gerçekleştirilen BAK, 2015-2016’da yürüttüğü ikinci 
döneminde coğrafi kapsamını genişleterek çağrısını 
Aydın, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Diyarbakır, İzmir, 
Mardin, Muğla, Şırnak ve Urfa’dan 20-28 yaş arası, video ve 
fotoğrafa ilgi duyan gençlere yaptı. Belirlenen katılımcılar 
ile birlikte ilk atölye çalışması Mart 2015’te İzmir’de, 
ikinci atölye çalışması ise Mayıs 2015’te Diyarbakır’da 
gerçekleştirildi. Atölyeleri takiben yürütülen çekimler ve 
yapım sonrası süreçleri sonucunda farklı coğrafyalardan 
24 genç, şehir ve hafıza teması etrafında ortak 5 fotoğraf 
ve 6 video projesi ürettiler. Projeler Mart – Haziran 2016 
tarihleri arasında İstanbul DEPO, Diyarbakır Amed Sanat 
Galerisi ve İzmir K2’de Türkçe, Kürtçe ve İngilizce olarak üç 
dilli sunuluyor. 

Anadolu Kültür ve Diyarbakır Sanat Merkezi tarafından 
yürütülen BAK projesi, docİstanbul – Belgesel Araştırmaları 
Merkezi ve Geniş Açı Proje Ofisi (GAPO) ile işbirliği içinde 
gerçekleştiriliyor. Proje Charles Stewart Mott Vakfı, 
Açık Toplum Vakfı ve İsveç Başkonsolosluğu tarafından 
destekleniyor.



BAK Proje Süreci

Çağrı ve Katılımcıların Belirlenmesi

Kasım 2014 – Şubat 2015

1. Atölye Çalışması | İzmir                                           

9 – 15 Mart 2015

Araştırma Dönemi 

Mart – Mayıs 2015

2. Atölye Çalışması | Diyarbakır               

23 – 29 Mayıs 2015

Çekimler ve Post-prodüksiyon              

Haziran 2015 – Şubat 2016

 İstanbul Sergisi

5 Mart – 10 Nisan 2016

Diyarbakır Sergisi

16 Nisan – 8 Mayıs 2016

İzmir Sergisi

27 Mayıs – 25 Haziran 2016

Etkinlikler    

Nisan – Haziran 2016

Yürütücüler ve Ortaklar 

Anadolu Kültür 

Anadolu Kültür 2002 yılında, kültür ve sanatın farklı alanlarından ve sivil 

toplumdan kişilerin, Türkiye’nin farklı şehirlerinde ve yurtdışında kültürel ve 

sanatsal projeler yürütmek amacıyla bir araya gelmesiyle kuruldu. Sanatın 

paylaşılması ve kültürel işbirliğinin; farklı toplumsal geçmişlere, ulusal veya etnik 

kimliklere sahip bireyler arasında diyalog ve karşılıklı anlayış gelişmesine katkı 

sağlayacağına inanarak çalışmalarını sürdüren Anadolu Kültür; sanatsal işbirliği ve 

eleştirel tartışmalara alan açacak mekânlar yaratırken, kültürel çeşitliliğin çatışma 

unsuru değil zenginlik olarak algılandığı, çoğulculuğu önemseyen, önyargılardan 

arınmış bir toplumun gelişimine ve toplumsal değişime katkı sunmayı amaçlıyor.

www.anadolukultur.org  

Diyarbakır Sanat Merkezi (DSM)   

2002 yılında Anadolu Kültür’ün Diyarbakır şubesi olarak kurulan Diyarbakır Sanat 

Merkezi (DSM), sanatın Diyarbakır ve çevresinde üretilmesine ve izlenmesine katkı 

sağlamayı amaçlıyor. Diyarbakır’da sivil toplum ve kültür sanat alanında faaliyet 

gösteren yerel ortaklarıyla, Türkiye’de ve uluslararası alanda geliştirdiği kurumsal 

ve bireysel ortak projelerle çalışmalarını sürdüren DSM, Diyarbakır’ın yerel 

potansiyelinin hem Türkiye’nin diğer şehirleriyle hem de uluslararası mecralarla 

ilişkilenmesinde bir köprü görevi üstlenmeyi sürdürüyor.

www.diyarbakirsanat.org 

docİstanbul – Belgesel Araştırmaları Merkezi 

2007’de kurulan docİstanbul – Belgesel Araştırmaları Merkezi, belgesel sinemanın 

geçmişi, bugünü ve yarınına odaklanarak, tüm açılımları ile ilgilenen ve özellikle 

de Türkiye’de yaratıcı belgesel sinemanın tanınması, anlaşılması ve üretilmesi için 

çalışan bir araştırma, eğitim, politika ve iletişim merkezidir. 

http://docistanbul.blogspot.com

Geniş Açı Proje Ofisi (GAPO)  

Geniş Açı Proje Ofisi (GAPO), Geniş Açı Fotoğraf Sanatı Dergisi (1997-2006) sürecinde 

kazanılan deneyim ve bilgi birikimiyle fotoğraf alanında projeler gerçekleştirmek 

amacıyla 2007 yılında kuruldu. Organizasyonal ve küratoryal bir ekip olan GAPO, 

ulusal ve uluslararası sanat kurumlarıyla işbirliği içinde sergiler, atölyeler, eğitim 

programları düzenlemek ve yayınlar yapmanın yanı sıra fotoğrafçılara danışmanlık 

hizmeti verir, gezici sergiler ve paralel etkinliklerinin koordinasyonunu yapar ve 

fotoğraf alanında ileri seviyede kurslar düzenler. 

www.gapo.org

http://s50.photobucket.com/user/BAK2016/BAK2016%20Atolye%20Calismasi_%20Izmir/story
http://s50.photobucket.com/user/BAK2016/Arastirma%20Donemi/story
http://s50.photobucket.com/user/BAK2016/Diyarbakir%20Atolye%20Calismasi/story
http://s50.photobucket.com/user/BAK2016/BAK2016%20Cekimler%20ve%20Post%20-%20produksiyon/story
http://s50.photobucket.com/user/BAK2016/BAK2016%20Istanbul%20Sergisi/story
http://s50.photobucket.com/user/BAK2016/BAK2016%20Diyarbakir%20Sergisi/story
http://s50.photobucket.com/user/BAK2016/BAK2016%20Izmir%20Sergisi/story
http://s50.photobucket.com/user/BAK2016/BAK2016%20Cagri%20Donemi/story
http://www.anadolukultur.org/images/UserFiles/Documents/Editor/BAK%202016_etkinlikler.pdf
http://s50.photobucket.com/user/BAK2016/BAK2016%20Cagri%20Donemi%20_%20%20Open%20Call/story
http://s50.photobucket.com/user/BAK2016/Izmir%20Atolye%20Calismasi_%20First%20Workhop/story
http://s50.photobucket.com/user/BAK2016/Arastirma%20Donemi%20_%20Research%20Period/story
http://s50.photobucket.com/user/BAK2016/Diyarbakir%20Atolye%20Calismasi%20_%20Workshop/story
http://s50.photobucket.com/user/BAK2016/BAK2016%20Cekimler%20ve%20Post%20-%20produksiyon%20_%20Shootings/story
http://s50.photobucket.com/user/BAK2016/BAK2016%20Istanbul%20Sergisi%20_%20Exhibition/story
http://s50.photobucket.com/user/BAK2016/BAK2016%20Diyarbakir%20Sergisi_%20Exhibition/story
http://s50.photobucket.com/user/BAK2016/BAK2016%20Izmir%20Sergisi%20_%20Exhibition/story
http://s50.photobucket.com/user/BAK2016/Izmir%20Atolye%20Calismasi_%20First%20Workshop/story
http://s50.photobucket.com/user/BAK2016/Diyarbakir%20Atolye%20Calismasi%20_%20%20Second%20Workshop/story
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