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Yüzyıllardır evimiz olan gezegenimizde son dönemde meydana gelen ekolojik dengesizliğin yarattığı yıkım,
iktidarların savaşları, politik ve ekonomik krizler, salgın hastalıklar gibi felaketler nedeniyle birlik olmaktan
gittikçe uzaklaştığımız zor zamanlardan geçiyoruz. 

Yüzyıllardır edinilen tecrübelerin kişiden kişiye aktarılması ve ortak bir bilinç ile oluşan kolektif hafızamız ise
art arda yaşanan felaketleri arşivleyen bir depo gibi kendini yapılandırıyor. Peki bu yaşadığımız olumsuz
durumları depolayan hafızamızı tersine çevirmemiz mümkün mü? İyiliğin iyilikle tamamlanacağı bir zincir
oluşturabilir ve bunu gelecek nesillere aktararak daha “iyi bir yer” yaratabilir miyiz?

Bu soruların cevaplarını bulmak üzere Kolektif “Hafıza” sergisi ile çıkacağımız yolculuktan önce size Türk
Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) İstanbul Şube Mina’nın Çocukları Projesi’ni anlatmak isterim.

Geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan Mina Başaran ve on arkadaşının anısını yaşatmak üzere TÜKD
İstanbul Şube dayanışması ile hayata geçirilen ve her yıl on bir başarılı gencin eğitim hayatını destekleyen
oluşum yaşanılan bir felaketi, kolektif olarak iyileştirmek ve dönüştürmek üzere çok değerli insanların
yüreğini ortaya koyması ile meydana gelmiştir.

İnsan hafızasının unutkanlıktan muzdarip olduğu söylenir; anlık heyecan, sevinç, üzüntü gibi doğasında
bulunan eylemleri gerçekleştirebilmek için unutmak zorundadır. Bir başka deyişle beynimiz sadece
öğrenme değil aynı zamanda unutma organımızdır. Peki beynimiz kötülükleri silebilecek güçte midir?
Hafızamızı yapılandırabilir miyiz?

KOLEKTİF "HAFIZA"



Kolektif olarak hafızamızı iyi düşünce ve mitlere temellendirilerek daha insancıl ve olumlu koşullarda
yaşanabilir bir toplum tasarımına ulaşılmasını sağlayabiliriz. 

Birlik olursak geçmişin kötü anılarının dönüştürülerek iyileştirildiği ve geleceğe aktarıldığı yeni dünyamızı
yaratabiliriz. Ve bu yeni dünyamızın kesişim kümesinde en başta sevgi ve hoşgörü olmak üzere cinsiyet
eşitliği, çevre ve doğa sevgisi, çok katmanlı kültürlerin bir aradalığı, yeni açılımlara saygı ve merak, sanata
tutku, bilgiye iştah, bütün ve birlik olmaktan türeyecek gelenekler yer alıyor.

Tüm insanların birbirine bağlanabilme ve kocaman bir ağaç gibi kolektif bir hafıza
oluşturabilme ihtimali var…

Bireyler bir anıyı canlandırmakta yetersiz kaldığında kolektif hafızaya başvurulur. Serginin hazırlık sürecinde
tesadüfen ya da planlı bir şekilde bir araya gelen herkesin ortak birikimi ve anıları serginin iskeletini,
kavramsal çerçevesi ve ruhunu oluşturuyor. Sergide yer alan on bir sanatçının resim, heykel,
enstalasyon, video ve veri görselleştirme temelli eserleri disiplinler arası diyaloğun yoğun olduğu, çok sesli
bir seçkide kolektif hafızayı merkeze alarak kamu ile buluşuyor.

Sergi mekanının hafızası ile de bütünleşen eserler bu sonbaharda izleyicileri yarının bugünden daha iyi
olacağına dair umutla, koşulsuz sevgi ve iyilikle ortak bir hafıza oluşturmaya davet ediyor.

                                                                                                                                                                  Küratör
                                                                                                                                                                 Ayça Okay



Sanatçı isimleri sergi gösterim sırasına göre yazılmıştır.
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Serg� Rotası
1- Leyla Emad�
2- Mert Ege Köse
3- Erd�l Yaşaroğlu
4- Pınar Akkurt
5- Ardan Özmenoğlu
6- Mar�o Kl�ngeman
7- Y�ğ�t Yazıcı
8- Ramazan Can
9- Ouchhh
10- Erd�l Yaşaroğlu
11- Fırat Eng�n
12- D�dem Erk



Leyla Emad�, I Am Go�ng To Start Aga�n , 2020, beton üzer�ne kalıp harfler, 320 x
72cm
Leyla Emad�, I Am Go�ng To Start Aga�n, 2020, words on concrete , 320 x 72cm

Leyle Emad�,  I am go�ng to start aga�n

Sanatçının yıllar süren araştırmaları sonucu sıklıkla odaklandığı
kavramlar arasında çocukluk ve gençl�k dönem�nde a�les� ve
toplumun farklı grupları dah�l olmak üzere yüklenen değer
yargıları yer almaktadır. Söz konusu değer yargıları hep�m�z�n
alışkın olduğu duruma göre değ�şkenl�k gösteren    ; sevd�kler�m�z
tarafından b�zler� eğ�tmek, d�s�pl�ne etmek ve çoğu zaman h�zaya
sokmak amacıyla söylenen pek çok söz kalıbıdır. Bazıları beton
g�b� kaskatıdır, hareket ett�r�lemez, yer�nden sökülüp atılamaz.
Bu sözler� yüreğ�m�ze taş oturmuşçasına s�nd�rerek bugün
olduğumuz k�ş�lere dönüşürüz.



Mert Ege Köse, 
A�n’t No Sunsh�ne When She’s Gone

Mert Ege Köse varoluş kavramlarını farklı
kültürler�n perspekt�f�nde �nceler ve sanat 
prat�ğ�ne yansıtır. Evrensel varoluş felsefes�
başlıca odaklandığı konular arasındadır.
K�m� zaman kend�s�n�n yaşamındak�
konumunu sorguladığı, zaman ve mekândan
bağımsız, hayal gücünün sınırlarını zorlayan,
farklı malzeme d�l�n�n egemen olduğu
yapıtlarınıformun köken� arayışında rehber
olarak kullanır. Bodrum B�tez’de güneş tüm
kızıllığı �le �zleyenler� büyüleyerek
batmaktadır. Sanatçının yapıtı gün batımını
�ç�ne alarak kes�n ve net formların
rastlantısal şek�lde tekrar ederek b�r araya
gelmes� �le mekâna özgü üret�lm�şt�r. 



Sanatçı kolekt�f hafızamızda yaşamı, canlılığı ve enerj�y� s�mgeleyen ve aydınlanmayı mümkün kılan güneş�n,
doğması ve batması g�b� döngüsel hareketler� herhang� b�r anlam �le sınırlandırmaksızın üret�m süres�nce
�çselleşt�rd�ğ�, M�na’nın Çocukları Projes�’n�n ana kahramanı, projen�n kolekt�f hafızasına kazınan M�na
Başaran’a atfeder. Bunu yaparken her zamank� üslubunun yanında yapıtın �sm� ve kavramsal yanı arasında
b�r tezat oluşturur. Güneş hep oradadır, g�tmem�şt�r, etrafındak� her şeye aydınlık ve hayat ver�r, tıpkı 4603
m�lyar yıldır yapmaya devam ett�ğ� g�b� hayat vermeye devam edecekt�r. O    nu görürüz, �ç�m�z ısınır, b�ze
hayat ver�r, b�z�m yaşamımıza devam edeb�lme enerj�m�z� sağlar ancak b�z O’nun yanına g�demey�z.

Mert Ege Köse, 
A�n't no sunsh�ne when she's gone, 2021, alüm�nyum,

250x150x60 cm

Mert Ege Köse, 
A�n't no sunsh�ne when she's gone, 2021, alüm�nyum,
250x150x60 cm



Erd�l Yaşaroğlu, Den�z Kızı

Den�z Kızı efsaneleşm�ş düşsel b�r varlık mı
yoksa şu an süs havuzunun merkez�nde
�zley�c�ye aldırış etmeyen alaycı b�r tavırla
“akıllı” dünyasında meşgul olan k�tlelerden
uzaklaştırılıp b�l�mleşt�r�lm�ş b�r fenomen
formu mu? Ortak belleğ�m�z�n z�nc�r�n�n
halkası Küçük Den�z Kızı �s�ml� romanında
sevd�ğ� prense kavuşmak �ç�n b�llur g�b�
güzel ses�nden vazgeçerek su cadısına
vermey� yeğleyen Den�z Kızı’nın h�kayes�n�
em�n�m hatırlamışsınızdır. Ancak bu Den�z
Kızı başka… Küçük Den�z Kızı güneş
doğduğunda kend�n� sulara bırakmış ve
sonsuza kadar b�r den�z köpüğü olarak
yaşamıştı. Buradak� �se Bodrum güneş�n�n
tadını çıkarıyor ve masalın sonu mutsuz
b�tm�yor. Bu masalda s�z �zley�c�ler�n ortak
hafızasına mutlu sonu �le yerleş�yor ve
nes�ller sonrasına aktarılıyor.

Erd�l Yaşaroğlu, Den�z Kızı, 2019, Polyester ve beton kaplama,
150x120x170cm, Ed�syon 2+1AP

Erd�l Yaşaroğlu, Merma�d, 2019, Polyester and concrete coat�ng,
150x120x170cm Ed�t�on 2+1AP



Pınar Akkurt, K�l�m

Şu an Anadolu k�l�m ve dokumacılarına �thafen, onlardan �lham
alarak gel�şt�r�len yen� b�r dokuma tekn�ğ� ve bu tekn�k �ç�n
gel�şt�r�len özel el alet�yle üret�len, günlük atık malzemelerle
oluşturulmuş çağdaş b�r k�l�m vers�yonuna bakıyorsunuz. Yapıt,
dokuması çok zor ve b�r hayl� emek �steyen geleneksel k�l�m
dokumacılığının, gel�şen teknoloj�ye rağmen hala önem�n�
koruduğuna d�kkat çekmekted�r. Sah�p olduğumuz kültürel
zeng�nl�klere sah�p çıkıp gelecek nes�llere aktarab�lmen�n b�r
yolunun �ler� dönüşümden geçt�ğ� b�r dünya tasarımı hayal
etmem�z� sağlayan eser, aynı zamanda kolekt�f atıklarımızın �şe
yarayab�lme �ht�mal�n� sorgulamamızı sağlamaktadır.

Pınar Akkurt, K�l�m, 2017, Kavanoz kapakları, 140 x 205 cm
Pınar Akkurt, K�l�m, 2017, Jar l�ds,140 x 205 cm



Ardan Özmenoğlu, İlelebet

Ardan Özmenoğlu �şler�nde, herkes�n her
gün hatırlatma amaçlı veya küçük mesajlar
bırakmak �ç�n el�n� attığı b�r araya gelm�ş
post-�t kağıtlarını, çoklu deste hal�ndek�
yapıları, parça bütün �l�şk�s�n� �ncelemek �ç�n
sanat prat�ğ�nde sıkça kullanmaktadır.
Günümüzde b�rb�r�nden farklı �nsanların,
bambaşka sebeplerle kullandıkları post-�t
kağıtları aracılığıyla b�rl�k, beraberl�k,
dayanışma, parçalanma ve dağılmayı
resmed�yor. Bu değerler�n tümünü tek b�r
f�gür �le yansıttığı Atatürk portres�nde
kolekt�f hafızamızda yer alan en değerl�
anımızı geleceğe taşımanın önem�n�
vurguluyor.



M�na’nın Çocukları Projes�’n�n destekç�s�
Türk Ün�vers�tel� Kadınlar Derneğ� İstanbul
Şubes�, Atatürk İlke ve Devr�mler�’n�
ben�mseyen, ün�vers�te mezunu ve yaşamın
her alanında yüksek ahlak �lkeler�ne bağlı,
�nsan haklarından eş�t olarak yararlanab�len
kadınların, kadını her alanda güçlü ve eş�t
konumda kılarak ülke kalkınmasına katkıda
bulunmaları ve Türk kadınını yurt �ç� ve yurt
dışında en �y� şek�lde tems�l etmeler�
amacıyla kurulmuştur. M�na’nın Çocukları
Projes� de aynı amaçlar çerçeves�nde
planlanmıştır.Sanatçının eser� bu bağlamda
serg�n�n kavramsal çerçeves�n� oluşturan
kolekt�f hafızanın �y� düşünce ve gelenekler
�le gelecek nes�llere aktarılması bölümüne
mükemmel şek�lde eklemlenerek ortak
hafızamızdak� en güzel f�gürü b�r kez daha
anmamızı sağlar.

Ardan Özmenoğlu, İlelebet, 2021, Post-�t kağıtlarına baskı, 233x210cm
Sanatçı ve Uğur Ayık Koleks�yonu İzn�yle
Ardan Özmenoğlu, İlelebet, 2021, Pr�nt on post-�t notes, 233x210cm
Courtesy of the Art�st and Uğur Ayık Collect�on



Mar�o Kl�ngemann, 
S�ren Exper�ments 

Üret�mler�nde s�n�r ağları, kod ve
algor�tmalara yoğunlaşan Mar�o Kl�ngemann,
geleneksel yaratım süreçler�n� ve estet�k
�lkeler� sorgulamaya ve yıkmaya çalışıyor.
Yapay zekâ, der�n öğrenme, üretken ve
evr�msel sanat, ver� sınıflandırması,
görselleşt�rme ve robot�k kurulumlar g�b�
konulara eğ�len sanatçı aynı zamanda düşük
enerj� tüket�m�yle d�kkat çeken kend�
blokz�nc�r platformuna sah�pt�r. Yapay zekâ
ve sanatı aynı denklemde buluşturan �lk
yaratıcı kodlayıcılar arasında yer alan
Kl�ngemann, sanat hareket�n� “nörograf�”
olarak adlandırıyor ve “S�ren Exper�ments”
adlı çalışmasında önceden eğ�t�lm�ş s�ren
model� �çeren deneysel b�r nöral
gölgelend�r�c�ye yer ver�yor.

Mar�o Kl�ngemann, S�ren Exper�ments No.2, 2021,4 dak�ka v�deo
loop | Fer�de İk�z Koleks�yonu İzn�yle

Mar�o Kl�ngemann, S�ren Exper�ments No.2, 2021,4 m�nutes
v�deo loop | Courtesy of Fer�de İk�z Collect�on



Y�ğ�y Yazıcı, RTU239621

Yaşama adım attığımız �lk andan �t�baren
belk� de bell� olan tüm senaryomuz bas�t b�r
sorunun egemenl�ğ�nde sürer. N�ye varız?
Bu sorunun yarattığı b�l�nmezl�k ve ortaya
çıkardığı fantez� dünyamız b�z� yaratıcı
olmaya �ter.
Soruların varlığında ve cevapların
yokluğunda hayatın muc�zes�n� gören
çel�şk�ler yumağında denge bulan �nsan
mutlu olmayı seçer. Mutluluk b�r seç�md�r. 
Hayat fırsatlarla doludur. Yapmamız
gereken görmek, seçmek, b�rleşt�rmek ve
sonucu ne olursa olsun vazgeçmemekt�r.
Hayaller�m�ze ulaşma çabamız ve anlam
arayışımız b�r ömür sürer. Seçmek kend�n�
sevmey� seçmek, ne yaşarsan yaşa
mutluluğu seçmek... Mutluluk b�r seç�md�r.

Y�ğ�t Yazıcı RTU239621, 2021, Tuval üzer�ne akr�l�k, 180x180cm
Y�ğ�t Yazıcı, RTU239621, 2021, Acryl�c on canvas, 180x180cm



Ramazan Can, I am a stranger of th�s place

Ramazan Can’ın halılarındak� desen ve neon sıradan, geçm�ş ve
ş�md�n�n arasında �nce b�r yarıktan çok �zley�c� cezbeden
malzemeler olmuştur. Neon ve halı yan yana gel�nce sanatsal b�r
�fade aracı olarak bu �k� malzeme arasındak� �l�şk� ve bunlar
arasındak� h�yerarş�y� sorgulamaya başlar. Bunun sonucunda
Der�da’nın logo merkezc�l�ğe get�rd�ğ� eleşt�r�ler arasında
dünyamızı kapsayan kalıplaşmış b�r düşünce b�ç�m�ne
odaklanırız. B�zler hayatımızı Der�da’nın öne sürdüğü g�b�
�çer�/dışarı, erkek/kadın, hatırlamak/unutmak, mevcut/yok g�b�
d�kotom�ler üzer�nden yürüten �nsanlarız.

Ramazan Can, I am a Stranger Of Th�s Place, 2018, ahşap,
halı, neon, 190*134cm
Ramazan Can, I am a Stranger Of Th�s Place, 2018, Wood,
rug, neon, 190*134cm
Courtesy of the Art�st and Anna Laudel Gallery



Bu d�kotom�ler üzer�ndek� her b�r ayrım kend� �ç�nde b�r�nc�n�n
�k�nc�ye üstün görüldüğü b�r h�yerarş�y� s�mgelemekted�r.
Örneğ�n; Dost-Düşman, Varlık-Yokluk, İy�- Kötü, Hayır-Şer,
Konuşmak- Yazmak. Derr�da’ya göre b�r�nc� sıradak� (�y�) ve
öncel�kl� olan kavram d�ğer� olmadan ele alınamaz. Çünkü b�r�nc�
kavram �k�nc�yle anlam kazanmaktadır. Daha doğrusu �k�nc�
kavram b�r�nc�ye varlık kazandırmaktadır. Örneğ�n, hatırlamak
kavramı ancak unutmak varsa b�r anlam �fade eder ya da
dünyada zeng�nl�k ancak fak�rl�k varsa mümkün olab�l�r.
Bu bağlamda zamansal açıdan b�rb�r�ne zıt �k� yapının b�r araya
get�r�lmes�yle oluşturulan çalışmada sağda geleneksel
mot�flerle oluşturulmuş b�r kullanım nesnes� solda �se sağdak�
halıyı tamamlayıcı b�r şek�lde uzanan güncel b�r prat�k yer
almaktadır. Dolayısıyla sağdak� yapı soldak�ne varlık
kazandırmaktadır.



Ouchhh

Ouchhh günümüzde sıkça üzer�nde konuştuğumuz sürdürüleb�l�rl�k
konusuna d�kkat çekmek �ç�n B�rleşm�ş M�lletler’�n “Sürdürüleb�l�rl�k
Gel�ş�m�” üzer�ne hedefler�n� �çeren kaynakları ve anahtar kel�meler�
üret�m�n�n merkez�ne yerleşt�r�r. B�zden sonrak� nes�llere daha yaşanab�l�r
b�r dünya bırakab�lmek �ç�n C�ns�yet Eş�tl�ğ�, İkl�m Aks�yonu, Yeryüzünde
Yaşam, Su Altında Yaşam, Sağlık ve Z�ndel�k g�b� dünyayı daha �y� b�r yer
yapacak olan 17 kavram yapay zekâ yardımıyla görselleşt�r�l�r ve b�r renk
cümbüşüne dönüştürülür. M�lyonlarca fotograf�k p�ksel�n oluşturduğu
hareketl� �mgeler ateş� �zlemek g�b� oyalayıcı ve büyüley�c�d�r. Yapay zekâ �le
ver� boyama tekn�ğ�yle yen� medya sanatında, ülkem�zde ve dünyada en
can alıcı yapıtlarını oluşturan Ouchhh geçt�ğ�m�z haftalarda ülkem�z�n farklı
noktalarında meydana gelen doğal afetlere, günümüzün ekonom�k ve
pol�t�k adalets�zl�kler�ne, eş�ts�zl�k ve ayrımcılık g�b� konulara alternat�f ve
daha �y� b�r toplum tasarımında olması gereken �nsancıl kavramları
renkler�n dansı �le �zley�c�y� etk�leş�me davet ed�yor.

Ouchhh, B�rleşm�ş M�lletler Sürdürüleb�l�rl�k Ver� Görselleşt�rme, 2021, Ver�
Görselleşt�rme Heykel�, 4 dak�ka 
Ouchhh, UN_AI DATA PAINTINGS, 2021, AI Data Sculpture, 4 m�nutes



Erd�l Yaşaroğlu, Tavşan Kules�

Tavşan Kules� günümüzde hala çok popüler b�r çocuk oyunu olarak
karşımıza çıkmaktadır. Kolekt�f hafızamızda çocukluk arkadaşlarımız �le
b�r araya geld�ğ�m�zde tazelenen ve en �nce ayrıntısına kadar
hatırladığımız b�r anımız. Bu oyun b�r yönüyle de hayata benzer. Küçük
yaştan ber� b�ze d�ret�len ve masum�yet�m�z� büyük ölçüde
kaybetmem�ze neden olan, tab�r-� ca�zse “oyunu bozan” ego ve
hırslarımızın tıpkı “Tavşan Kules�” oyunundak� g�b� en tepeye b�r tavşanın
çıkması �ç�n türlü tuzakları aşma çabasına benz�yor. Tuzaklara
yakalanmamalısınız, eğer yakalanırsanız oyuna yen�den başlamak
zorunda kalırsınız. Erd�l Yaşaroğlu’nun Tavşan Kules� �se oyun �çer�s�nde
en tepeye çıkmak �ç�n öncel�kl� gruplara ve kategor�ze ed�lm�ş hayatlara
referans ver�yor. Ancak b�r yandan da  tüm özgünlüğüyle çocuksu ve
oyunun �y� ve masum tarafını da hatırlatıyor.

Erd�l Yaşaroğlu, Tavşan Kules�, 2019, Polyester ve akr�l�k oto boyası, metal
konstürks�yon, 100*100*380cm Ed�syon 2+1 AP
Erd�l Yaşaroğlu, Tower of Rabb�ts , 2019, Polyester, Acryl�c pa�nt, metal
construct�on, 100*100*380cm Ed�t�on 2+1 AP



Fırat Eng�n,
 Unutma bütün kahramanlar sen�nle

Çalışma,     15 adet    farklı    renkte            keten    
kumaş     üzer�ne    baskı       yapılmış        met�n  
yerleşt�rmeler�n�n toplamından oluşmaktadır. 
Met�nlerde     yer alan   cümleler   , popüler   ve 
kült olmuş  görsel  yapımlarda  yer alan  kurgu 
kadın karakterler�n sözler�n� �çermekted�r. Bu
 karakterler�n  ortak   özell�ğ�;  genell�kle      er�l 
dünya tarafından kurgulanan kurtarıcı, kahra-
man roller�n� üstlenen erkek karakterler�n ak-
s�ne, bu roller� üstlenen kadın karakterler olmasıdır. Kuşaklararası b�r terc�hle seç�len karakterler arasında
She-Ra’dan, Zeyna’ya, Prenses Le�a’dan, Lara Croft’a, Tr�n�ty’den Gamora ve Lexa Heda’ya kadar gen�ş b�r
yelpazede terc�hlerde bulunulmuştur. Çalışmada, Ramada Otel’�n �k� m�mar� yapısını köprü �şlev� görerek
b�rb�r�ne bağlayan açık alanda yer alan b�r kor�dorda, �zley�c�n�n de yürüyerek çalışmanın arasından geçerek
etk�leş�me geçeb�leceğ� b�r çeş�t kahramanlar geç�d� üret�lm�şt�r. Rüzgârda uçuşan rengarenk keten
kumaşlar arasında, kahramanların cümleler�n�n arasından geçen ve çalışma �le ş��rsel ve ep�k b�r �let�ş�m
kurması hedeflenen �zley�c�, kend� h�kayes�n�n kahramanı olduğu gerçeğ�yle yüzleşmeye davet ed�lmekted�r.
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D�dem Erk, S�yah İpl�k Ser�s�

B�lg�ye uzanan sonsuz yol “k�taplar” masada
önümüzde durmaktadır. Yapıtlar D�dem
Erk’�n tar�h boyunca sansüre uğramış
k�tapları kullanılarak 2015 yılından bu yana
sürdürdüğü performans d�z�s�n�n b�r parçası
olarak üret�lm�şt�r. Sansür, çeş�tl�
kavramları çeş�tl� yollarla kontrol almayı
sağlar. Bunu yaparken pek çok kez doğru
b�lg�n�n özünün deforme olmasına neden
olmuştur. Tar�h boyunca hem ülkem�zde
hem de dünyada yüzlerce k�tap k�m�
değerlere aykırı olduğu gerekçes�yle
yasaklanan bazı k�tapların satışı
engellenm�ş, eserler�n çoğaltılmasına �z�n
ver�lmem�şt�r. Çoğu durumda �se eserler
hem yazarını hem okuyucusunu mahkûm
etm�şt�r.

D�dem Erk, S�yah İpl�k Ser�s�,2012, Kağıt üzer�ne d�k�ş �pl�ğ�, Değ�şken
ölçüler | Sanatçı ve Z�lberman Galer�’n�n �zn�yle

D�dem Erk, S�yah İpl�k Ser�s�,2012, Sew�ng on paper, D�mens�ons
var�able | Courtesy of the Art�st and Z�lberman Gallery



D�dem Erk, S�yah İpl�k Ser�s�

Kolekt�f hafıza, her ölçekte toplumsal
gruplar tarafından oluşturulab�l�r,
paylaşılab�l�r ve aktarılab�l�r. Bu aktarım pek
çok zaman k�taplar aracılığı �le de olmuştur.
D�dem Erk kel�meler� d�kerek üstünü s�yah
b�r şer�tle kapar ve böylel�kle k�tabı
okunamaz hale get�r�r. Duygusal d�l�n�n yanı
sıra görsel d�l� ortaya çıkan kel�meler�n
ardında ne olduğunu merak etmeye teşv�k
eder. Sanatçının kel�meler� sütür tekn�ğ�yle
d�kme eylem� ş�fa vermey� anımsatır.
Deforme ed�len kel�meler tekrar �y�leşt�r�l�r
ve hem görünür hem de okunaksız hale
gelen kel�meler bu eylem yoluyla b�rb�r�ne
bağlanır. Tıpkı b�z �nsanların tek b�r ağaç g�b�
b�rb�r�ne bağlanab�lme �ht�mal� g�b�.



MİNA'NIN ÇOÇUKLARI PROJESİ
M�na'nın çocukları projes� 11 Mart 2018'de genç �ş �nsanı M�na Başaran ve arkadaşlarının
aramızdan ayrılışından sonra adını yaşatmak adına TÜKD İstanbul Şubes� �le yaşam
yolunda destek olduğumuz 11 genç kız ün�vers�te öğrenc�n�n Ber�l Başaran’a hed�yes�
olarak Ek�m 2018 yılında başlayan kapsamlı b�r sosyal sorumluluk projes�d�r.

M�na Başaran ve arkadaşlarının anısını yaşatmak amacıyla çıktığımız bu yolda Türk�ye'n�n
dört b�r yanından 10-14 yaş arası �ht�yaç sah�b� çocukların madd� ve manev� gel�ş�mler�ne
destek olmak, kend�ler�ne güven duymalarını, bedenler�n� ve k�ml�kler�n� sevmeler�n�, her
türlü ayrımcılığa karşı durab�lmeler�n� amaçladığımız projem�zde üçüncü yılımıza g�rd�k.

2018 Ek�m ayında başlayan yolculuğumuzda, 11 ün�vers�te öğrenc�s�n�n projey� kend�
memleketler�nde yürütmeler� sebeb�yle Türk�ye’n�n dört b�r yanından 11 farklı çocuğun
hayatına temas etm�ş olduk.D�yarbakır, Ordu, Yalova, Gaz�antep, Man�sa g�b� ülkem�z�n
on b�r farklı şehr�nde �k� sene boyunca projem�z� sürdürmem�ze ves�le oldu.



İk� aşamalı tasarladığımız projem�zde yaşamlarına anlamlı değerler kattığımız çocuklarımıza
daha faydalı olmak adına her yıl  eğ�t�m-öğret�m senes� boyunca ayda �k� defa olmak üzere Prof.
Dr. Zuhal Baltaş ve ek�b�nden, uzman eğ�tmen ve ps�kologlardan; çocuklarla nasıl �let�ş�m
kurulur, çocukların z�h�nsel gel�ş�m basamakları, sosyal ortama uygun davranış modeller�, zeka
gel�şt�r�c� oyunlar oynamayı öğrend�k. Bu doğrultuda aldığımız son derece ver�ml� olan
eğ�t�mlerden başlıcaları; zaman yönet�m�, toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�, davranış modeller�, yeş�l
yakalı olmak, sağlıklı kızgınlık g�b� konulardı. Bu eğ�t�mler� f�lmler ve k�taplarla destekled�k.

Her �k� senede b�r per�yod�k olarak tamamlanan projem�zde 2020 Eylül ayından �t�baren
dezavantajlı grupta yer alan 20 çocukla yolumuza devam ed�yoruz.

Pandem� dönem� sebeb�yle çocuklarımızın eğ�t�m haklarının kes�nt�ye uğramaması �ç�n onlara
tablet tem�n ederek aynı zamanda da hızla d�j�talleşen yen� dünya düzen�ne ayak uydurab�lmeler�
adına Atölye V�zyon’dan almış olduğumuz eğ�t�mler doğrultusunda çocuklarımıza
öğrend�kler�m�z� aktararak kod eğ�t�m� ver�yor, kend� oyunlarının kodlarını yazab�lecek şek�lde
eğlenerek öğrenmeler�n� amaçlıyoruz.



Projem�z� yaşamın tüm alanlarında desteklemek gayes�nde olduğumuz �ç�n bütünsel b�r bakış
açısıyla yürüdüğümüz bu yolculukta sanatsal ve spor faal�yetlere verd�ğ�m�z değer�n
gösterges� olarak çocuklarımızın d�led�kler� kurslardan eğ�t�m almalarına aracılık ed�yoruz. 

Yapacağınız destekler sevg�n�zle büyüyerek yaşamlarında büyük farklar yaratmaktadır.
 

İŞ BANKASI HARBİYE ŞUBESİ
Hesap Sahibi: Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İstanbul Şubesi

IBAN: TR92 0006 4000 0011 0010 5673 76

Kolekt�f Hafıza Serg�s� �le önümüzdek� dönemde desteklenmek üzere sanat öğrenc�ler�ne de
eğ�t�m dönem� boyunca madd�-manev� destek olunarak projem�z�n sosyal, kütürel, teknoloj�k
açıdan gel�şmes�ne b�r de sanatı ekleyerek çok yönlü olarak yolumuza devam edeceğ�z.

“Bilim ve sanatın bir arada yol almasının önünü açmak
ve fayda sağlamak amacılığıyla yolumuza devam ediyoruz” 

Beril Başaran
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