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Bir dünyadır siyahlar.

Henri Michaux1

Fizik alanında siyah, bir renk tonu olmaktan çıkarak bir yokluk 
hâline gelir. Işığı emen veya yansıtmayan, dolayısıyla çıplak gözle 
gözlemlenemez şeyleri nitelendirir. Kara cisimler, kara delikler, 
karanlık enerji, karanlık madde, çıplak gözümüzden kaçtıkları 
için karanlık olarak tanımladığımız tüm bu fenomenler, siyahın 
madde ile gizemi birbirine bağlayan şeylere/bilinmeyene 
atfedilen bir sıfat olduğuna dikkat çekerler.

Arter’in gün ışığının girmediği, -1 katındaki sergi mekânında, 
henüz yeni doğmuş ama şimdiden sayısız deneyimle, birçok 
anlatıyla, geçmişten ve gelecekten sayısız devrimle, ufacık ve 
devasa ölçekte çokça dönüşümlerle ve irili ufaklı nice yıkımlarla 
yüklü bir dünya şekil alıyor. Ahmet Doğu İpek’in Başımızda 
Siyahtan Bir Hâle sergisi için 2020-2022 yılları arasında ürettiği 
yapıtlar, bizleri çeşitli mekânlar, zamanlar, kuvvetler, ölçekler, 
alanlar ve hızların kesişme bölgesinde konumlandırıyor. 
Yürüyerek kolayca katedilebilen bu fiziksel mekânda bir araya 
gelen yapıtlar, hem kendi mantığına sahip hem de zamanımızın 
gerçekliğine nüfuz eden bir dünya oluşturuyorlar. Burada, 
hayali ile gerçek, meydana gelen ile meydana gelmeye devam 
eden bir arada ikamet ediyor; maddenin hâlleri toplumların 
seyrini olduğu kadar duyguların akışını da yansıtıyor. Burada, 
genellikle duvarların dışında, şehirlerden ve sır gibi kapalı 
odalardan uzakta yaşayan şeylere rastlıyoruz. Taşlar, kayalar, 
güneşler, yanardağlar, sıvı ve göksel uzamlar, yeraltı âlemleri 
ve uzak diyarlar. Burada, sadece birkaç adım atarak sonsuz 
mesafeleri ve sınırsız zamanları katetmek, jeolojik çağları, 
siyasal dönemleri ve birbirini takip eden gündüzlerle gecelerin 
rutin zamanını aşmak mümkün.

Işıksızlık durumundan yola çıkan Başımızda Siyahtan Bir Hâle, 
sistemlerin bozulmasına, düzensizliğine veya daha kapsayıcı bir 
ifadeyle dönüşümüne sebep olan entropik kuvveti de merkezine  

1 Henri Michaux, L’infini turbulent (Paris: NRF/Gallimard, 2018), s. 40.

Ahmet_Dogu_Ipek_Rehber.indd   2Ahmet_Dogu_Ipek_Rehber.indd   2 11.05.2022   12:3811.05.2022   12:38



3

alıyor.2 İpek’in yapıtları çoğunlukla figüratif olmakla birlikte, 
yaşadığımız çağın iklimini soyutlama yoluyla yansıtırken 
yaşamlarımızı derinden etkileyen küçük ve büyük ölçekli 
olaylara örtük bir şekilde dikkat de çekiyor. Bu yapıtlar, daha 
genel bir ifadeyle, ellerimizin veya gözlerimizin kavrayamadığı 
olguları –gökleri, karanlıkları, yeraltı güçlerini, tektonik 
hareketleri, gömülü hatıraları, sonsuz küçük, sonsuz büyük, 
çok uzak ve fazla yakın olanı– görünür kılıp erişebildiğimiz bir 
ölçeğe taşıyorlar. Sergi alanının sınırları içinde gözler önüne 
serilen formlar, kuvvetler ve hareketler, İpek’in kozmolojisini 
oluştururken sanatçının daha önce ürettiği yapıtlarla bağlar 
da dokuyorlar. Buraya gözlerimiz açık girsek dahi görünenle 
yetinmememiz gerekir. Çünkü burada yer alan somut her 
şey, elle tutulamaz birçok duyguyla, unutulmuş ya da henüz 
doğmamış birçok yaşamla bağlantılıdır. Çünkü var olan her şey 
aynı zamanda başka bir şeydir de. Havadan daha hafif olan, 
ışıksız günlerin ağırlığıyla yüklüdür. Kordan daha sıcak hâldeki, 
karanlık ve soğuktan-da-öte bir çağdan geçtiğimizi haber 
verir. Nihayet, burada hareketsiz ve suskun durmakta olan, 
aslında bin yılların dilini konuşuyor ve yitip gidenin bazen geri 
geldiğini açığa vuruyor. Eski Yunanlar, tanrılara ve insanlara, 
yaşayanlara ve ölülere tahsis edilmiş alanlar arasındaki düzenli 
ve hiyerarşik dünyayı kozmos diye adlandırıyorlardı. Kozmosun 
karşısına da, henüz hiçbir şeyin ayırt edilmediği, hiçbir şeyin 
henüz adının konulmadığı, dolayısıyla hiçbir şeyin henüz 
anlam taşımadığı, karmaşanın hüküm sürdüğü başlangıçtaki 
kaosu yerleştiriyorlardı. Asırlık anlatılarda kozmos ve kaos 
gece ve gündüz gibidir: hem düşman hem müttefiktirler. 
Ve insanların tüm çabası da, dil, teknik veya siyaset yoluyla 
kaosun geri dönmesini engellemekten ibarettir. İpek ise, 
Başımızda Siyahtan Bir Hâle sergisinde, kaos ve kozmosun 
akrabalığını vurgular. Yapıtların dile getirdiği dünya bir kaosmos 
oluşturur3: Yaratım ile yıkımın omuz omuza geldiği, doğan her 
şeyin değişken hızlarda/bazen sessizce bazen de görkem ve 

2 İlk kez 1865 yılında fizikçi Rudolf Clausius tarafından termodinamik 
alanında kullanılan entropi kavramı, daha sonra enerjinin kapalı 
bir sistemdeki düzensizlik ve dağılım derecesini belirtecek şekilde 
genelleştirildi.

3 Bohça-kelime “kaosmos” (chaosmos) James Joyce tarafından 
Finnegan’s Wake (1939) adlı romanında üretilmiş olup, daha sonra 
düzen ile düzensizliğin akrabalığını vurgulayan Félix Guattari ve Gilles 
Deleuze tarafından teorileştirilmiştir. 
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gürültüyle/ kaçınılmaz olarak kendi yitimine doğru koştuğu bir 
eşik. Bu eşik bir yerden çok bir duruma karşılık gelir. İpek’in 
yarattığı âlem yaşadığımız âlem ile aynı fizik yasalarına tabidir. 
Dünya, hem güneşin etrafında hem de kendi etrafında döner; 
şeyler, varlıklar ve yaşamlar yerçekimine tabidir; formlar doğar, 
evrilir ve sonra ölür ki böylece yenileri de doğabilsin, evrilebilsin 
ve ölebilsin; çekim güçleri varlıkların karşılaşıp çarpışmasına 
neden olur; yaşam ve canlılar sürekli bir değişim içindedir ve 
madde hâlden hâle geçer. Ama burası aynı zamanda başka bir 
yerdir de. Güneş doğmaz/batmaz; ışık engellendiği için renkler 
enderdir. Şeyler belirsiz bir süre için askıdadır. En kötüsü de en 
iyisi de meydana gelebilir çünkü ne olacaksa er ya da geç olur.
 
Farklı yoğunluktaki siyahlar ve farklı 
tondaki karanlıklar etrafında tasarlanan 
Başımızda Siyahtan Bir Hâle sergisi, ismini 
Edip Cansever’in Tragedyalar (1964) 
adlı kitabında yer alan “Tragedyalar III” 
şiirindeki bir dizeden alıyor. Cansever, 
“biz” ve “siz” arasında gidip gelen bu şiirde 
bir dünya düzeninin yıkılışını, değerlerin 
çöküşünü, amansız toplumsal dönüşümler, 
şiddetli sanayileşme ve kentleşme ile 
karşı karşıya kalan bireyi kemiren 
yalnızlığı, kaygı ve sıkıntıyı kelimelere 
döker. İpek, Cansever’in şiirinden kolektif 
bir tutulmanın ve kimseyi esirgemeyen 
varoluşsal bir soğuğun “biz” öznesini 
muhafaza eder. Ayrıca küllerinden 
yeniden doğabilmeleri için ölüleri 
gömmek gerektiğini ve yok oluş karşısında 
geriye kalanlarla yaratmanın mümkün 
olduğunu da ele alır. Sergiyi oluşturan 
yapıtlar dünyayı kavrayabileceğimiz, 
anlamlandırabileceğimiz ve arzularımız 
doğrultusunda ondan istifade 
edebileceğimiz sabit bir konum sağlamıyor 
bize. Daha ziyade, sergiye adım atan herkesi, öznelerin ve 
nesnelerin usanmadan mesafelerini ayarladıkları ve ilişkilerini 
çeşitli şekillerde örerek birbirlerini etkiledikleri elle tutulamaz 
eşikte durmaya; karanlık tarafından istila edilmeye hazır bir 
şekilde gözlerimizi bu karanlığın içinde iyice açmaya; ve her 
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gün, tekrar tekrar ve daima, kendi dünyamızı kaybettiğimizi 
görmeye teşvik ediyor. Victor Hugo’nun ifade ettiği gibi, 
“Gezegenler gibi halkların da tutulmaya hakkı vardır. Işık geri 
geldiği ve tutulma büsbütün geceye dönmediği sürece her şey 
yolundadır.”4 

Çünkü bu kahverengi akşam saatlerinde 
Her şeyi en soğuk ölçülere vuruyoruz 

Bir uzak han kavramına. Hanların 
Rahmindeki bir yolcuya, bir semendere 

Ve soğuk bir çağdan geçiyoruz. Çağlardan 
Başımızda siyahtan bir hâle.5

4 Victor Hugo, Les Misérables, cilt V, Bölüm XX.

5 Edip Cansever, “Tragedyalar III”, Tragedyalar içinde 
 (İstanbul: De, 1964), s. 16.

Sanatçının atölyesi, İstanbul, 2022
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Zephyr I / Zephyr II

Serginin girişinde yer alan video yerleştirmesi Zephyr I, Yunan 
mitolojisinin dört rüzgârından birinin adını taşıyor. Zephyros, 
(yıldızlar titanı) Astraios ile (şafak tanrıçası) Eos’un oğludur. 
Krallığı akşam yıldızının doğduğu, güneşin son ateşlerini 
söndürdüğü yerlere kadar uzanır; adı büyük olasılıkla 
“karanlık” veya “karanlık bölge” anlamına gelen ζόφος 
(zóphos) kelimesinden gelmektedir. Homeros’un İlyada’sında 
şiddetli bir rüzgâr olarak tasvir edilen Zephyros (karayel), 
giderek baharın gelişini haber veren tatlı bir melteme dönüşür. 
İpek’in bu sergi için ürettiği iki video eser, Zephyr I ve II, 
maddenin hâlden hâle kesintisiz geçişinin yarattığı büyüleyici 
gösteriyi seyreylemeye davet ediyor bizi. Bir miktar mürekkebin 
büyük bir bardak sudaki hareketini kaydeden İpek, ölçeklerle 
oynayarak, gerek doğanın, gerek devletlerin ve halkların 
kendi nispetlerinde meydana getirdikleri olayları yapay bir 

şekilde ve mütevazı 
araçlarla yeniden 
üretiyor. Yapıt, adını 
aldığı rüzgârın, mevcut 
düzeni bozma ve değişim 
yaratma kapasitesine 
sahip öngörülemeyen 
hareketlerinin yanı 
sıra itici gücünü de 
muhafaza ediyor. Neden 
göstermeksizin maddenin 
hareketine odaklanan 
Zephyr serisi, soyut 
ve evrensel bir boyut 
kazanıyor: Durmadan 
başkalaşıma uğrayan 
ve gözlerimizin önünde 
devinen bu ele geçmez, 

Zephyr I, 2021
Tek kanallı video
10’35”
Kompozitör: Ah! Kosmos 
Prodüksiyon: Onur Kolkır, Emre Başak
Post-prodüksiyon: Onur Kolkır

Ahmet_Dogu_Ipek_Rehber.indd   6Ahmet_Dogu_Ipek_Rehber.indd   6 11.05.2022   12:3811.05.2022   12:38



7

dinamik form, bir arzuyu, bir hengameyi veya bir isyanı 
somutlaştırabileceği gibi, kurak bir ortamda baş gösteren bir 
kasırgayı veya bir kum fırtınasını da çağrıştırabilir. Sergilenen 
diğer yapıtlar gibi, Zephyr serisi maddi olan ile duygusal olan, 
fiziğin alanı ile metafiziğin alanı arasında bağlantı kuruyor. 
Dünleri ve yarınları, umutları ve olası trajedileri iç içe geçiren 
katmanlı bir görüntüyle karşı karşıyayız. Bu bakımdan yapıt, 
Aby Warburg’un kavramsallaştırdığı ‘pathos formülleri’ni 
(pathosformeln) edimselleştirir: İpek’in görüntülediği form 
kültürden kültüre göç eden ve tarihin belirli dönemlerinde 
yeni anlamlar yüklenerek tekrar ortaya çıkan (korku, iktidar, 
bilinmez olan veya acıma ile bağlantılı) jest veya ifadelerin 
figürlerine ve imajlarına katılır. Zephyr I ve Zephyr II bizlere, 
hem geri dönüşü olmayan yıkımlara hem de özgürleştirici 
dönüşümlere neden olabilecek afetlerin gösterisine 
bakma imkânı sunuyor. “Değişim dışında hiçbir şeyin kalıcı 
olmadığını”6 hatırlatan bu ehlileştirilemez güç, bedenler ve 
bireyler arasındaki etkileşimlere ve güzelliğin tezahürlerinin 
barındırdığı trajik riske de ışık tutuyor.

6 Efesli Heraklitos’a atfedilen söz.

Zephyr II, 2021
Tek kanallı video
10’
Kompozitör: Ah! Kosmos 
Prodüksiyon: Onur Kolkır, Emre Başak
Post-prodüksiyon: Onur Kolkır
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Çok uzaktan ve hep serisi

“Öyleyse şu karanlık kış sabahında, asıl gerçek dünya solup 
gitmişken, gözün bizim için neler yapabileceğine bir bakalım. 
Bana güneş tutulmasını göster, diyoruz göze; şu büyük 
gösteriyi bir daha görelim.”7 29 Haziran 1927’de, sabahın erken 
saatlerinde, tıpkı gözlerini gökyüzüne dikmiş binlerce Britanyalı 
gibi, yazar Virginia Woolf da bir güneş tutulmasını deneyimlemek 
üzereydi. Bir yıl sonra, güpegündüz inen gecenin oluşturduğu 
“tuhaf gösteriyi” hatırlayarak şunları yazacaktı: “Bu, güneşin 
burada mağlubiyetiydi.”
 
İpek’in iki yıllık bir zaman zarfında ürettiği Çok uzaktan ve hep 
serisi, ayın güneşle aynı hizaya gelmesinin neden olduğu bu 
döngüsel fenomen yoluyla ışığın yokluğunu tercüme ediyor. Bir 
bütün oluşturacak şekilde –onlarcası– duvarda yan yana dizili 
duran İpek’in tutulmaları, minimal ve soyut bir dil kullanıyor. 
Uzaktan bakıldığında, her biri bir kâğıdın yüzeyine boyanmış 
opak siyah bir daireden oluşuyor. Yakından bakıldığında ise, her 
biri birçok ayrıntıyı ve kendine has renk paletini ortaya çıkarıyor. 
İpek, güneşi değil, güneşin ışığının karartılmasını resmediyor; 
siyah yağlıboya bir daireden oluşan her bir tutulma, kâğıdın 
üzerinde yavaş yavaş yayılan yağın oluşturduğu yarı saydam 
bir hâle ile çevrili. Sanatçının bu jesti ikili bir süreç doğuruyor. 
Örtme ve açığa çıkarma eylemlerini, opaklık ve saydamlığı bir 
arada barındıran eser serisi, böylelikle sakladığı güneşe aynı 
zamanda can da veriyor. Siyahın yolunu izleyerek gecenin ve 
karanlığın âlemine giriyoruz, fakat bu çizimler tek renk değil yine 
de. Her tutulma biçim ve renk tonları çeşitliliği sunuyor. Tekrara 
dayalı kesin jestler uygulayan İpek, ardından malzemelerine 
birbirleriyle etkileşime girme, zamanla evrilme ve dairenin 
konturları tarafından belirlenen sınırları ihlal etme özgürlüğü 
tanıyor. Böylece Çok uzaktan ve hep, performatif boyutu olan 
bir “açık yapıt” hâline geliyor: Her tutulma, sergi süresince 
sanatçının jest ve müdahalesinin ötesinde şekillenmeye ve 
dönüşmeye devam edecek. Yapıt, İpek’in 2015–2017 yılları 
arasında, belirli bir dönemin sosyo-politik iklimini soyutlama 
yoluyla kaydetme arzusu doğrultusunda, benzer esaslara göre 
ürettiği Günler serisiyle biçimsel ve kavramsal yakınlıklar taşıyor. 

7 Virginia Woolf, Benlik Üzerine Denemeler, çev. Esra Çakıruylası 
(İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2017), s. 122.
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Bir yandan tekrar ve farkı bir araya getirerek, diğer yandan 
belirlenemez olanı kucaklayarak, yaşamlarımızın ve toplumların 
yaşamının içkin parçası olan bilinmezliği gün ışığına çıkarıyor. 
Serinin adından da anlaşılacağı gibi, İpek’in yaklaşımı, tekrarı 
ve mesafeleri somutlaştırmayı olduğu kadar süreyi temsil etmeyi 
de hedefliyor. Evrenin mekân-zamansal mesafelerine erişim 
imkânı sağlayan yapıt, güneşi, başımızın üzerinde asılı duran ve 
bedenlerimizin asla yanına yaklaşamayacağı bu nihai uzaklığı, 
erişebileceğimiz bir konuma indiriyor.

“Güneş bizi terk ediyor, ışık tarafından terk edildik.”8 Tutulmayı 
bir kehanet olarak gören düşünce geleneği ve onu dünyanın 
sonu ya da melankoliyle ilişkilendiren inançlarla yeniden 
bağlantı kuran Çok uzaktan ve hep, bizi aynı zamanda 
eşsiz bir karanlıkla karşı karşıya getiriyor. Nitekim İpek’in 
siyahları kozmosun karanlığına yakın duruyor, hem renklerin 
yokluğunu hem de ışığın geçmesine izin veren saydamlığı 
cisimleştiriyorlar. Her şeyden önce, Çok uzaktan ve hep güneşin 
temsilini görmenin himayesi altına sokarak derin bir tersine 
çevirme işlemi gerçekleştiriyor. Seri, kocaman açılmış bir gözü 
çağrıştıran bir form sayesinde, âdeta kendi körleşmemizi 
olduğu kadar toplumların seyrini ve bireysel yaşamlarımızı 
yöneten entropik mantığı da daha iyi görmemizi sağlamak 
istercesine bize sayısız göz/sayısız güneş temin ediyor. Virginia 
Woolf’un dile getirdiği güneşin 
mağlubiyeti, İpek’in jestiyle, 
tam karşıdan bakabileceğimiz 
ve kanatlarımızı yakma 
riskine girmeden yanına 
yaklaşabileceğimiz çoğul ve 
dünyevi yeni güneşlerin zuhur 
edişine dönüşüyor. Serginin 
girişinde ise, aynı seriye ait 
ancak tekniği ve ölçüleri 
bakımından serinin diğer 
eserlerinden ayrışan “albino” 
bir güneş tüm çıplaklığıyla  
bizi karşılıyor.

8 Anne Carson, “Totality: The Color of Eclipse”, Cabinet Magazine, 
sayı 12, Güz/Kış 2003. https://www.cabinetmagazine.org/issues/12/
carson.php.
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Çok uzaktan ve hep, 2020–2022
Kâğıt üzerine yağlıboya, keten yağı ve kuruboya
142 adet; her biri 76 x 56 cm
6 adet; her biri 76 x 108 cm
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Albino Island / Caecus Volcano

Eski zamanlardan beri, insanların ürettiği mitlerde ve 
sembollerde siyah ile beyaz çatışmaktadır. Siyaha cehalet ve 
dehşet verici karanlık atfedilirken, beyaz bilgi ve güven veren 
aydınlıkla ilişkilendirilir. Yine de, bizi el yordamıyla ilerlemeye 
zorlayan karanlık, gözlerimizi kör eden aşırı beyazlıkla 
akrabadır.
 
Bir varmış bir yokmuş, bir zamanlar Güney Pasifik Okyanusu 
açıklarında kimsenin asla ayak basmayacağı bir ada varmış. 
İpek’in hayalini kurduğu Albino Adası, durmadan kesif siyah 
dumanlar püskürten aktif bir yanardağa evsahipliği yapar. 
Yanardağın antik tınılara sahip adı, “kör” anlamına gelen 
Latince “caecus” sıfatından gelmektedir. Albino Island ve 
Caecus Volcano, meydana geldiği ânı bilimsel bir doğrulukla 
tasvir ettikleri felaketten bizi başka bir yere ve başka bir 
zamana fırlatarak korurlar sanki. Bu toprak parçasında 
belli bir anda meydana gelen bir olay, şeylerin olağan seyrini 
bozmuştur. Kraterden çıkan siyah duman, ada topraklarının 
üzerinde süzülerek güneş ışığını engelleyen karanlık bir tabaka 
oluşturur. Bu adada doğan, büyüyen ve ölen her şey beyazdır. 
Albinizme9 gönderme yapan adanın adı, sözkonusu beyazlığın 
aslında beyaz olanın niteliğinden çok daha fazlasını ifade 
ettiğini gösterir: Renkleri ortadan kaldırırken aynı zamanda 
farklılıkları da yok eden, ışıksızlıktan dolayı oluşan bir 
“anomali”yi dile getirir.
 
Albino Island ve Caecus Volcano isimli yapıtlar bize görüş 
için gerekli mesafeyi sağlar; körleşme sonucu kör olmuş bu 
adada, gözlerimizi ne kadar açarsak açalım çabalarımızın 
beyhude olduğuna, neticede orada bir sis perdesinden 
başka bir şey göremeyeceğimize işaret eder. Her iki eser 
de, serginin ana temalarından biri olan ışıksızlık durumunu 
bir coğrafya ölçeğine taşır. Aynı zamanda Edip Cansever’in 
Tragedyalar’ında gözler önüne serdiği monotonluk ve yavanlık 

9 “Albinizm”, “beyaz” anlamına gelen Latince “albus” ve İspanyolca 
“albo” kelimelerinden türetilmiş bir terimdir. İnsanlarda ve 
hayvanlarda melanin (derinin pigmentasyonundan sorumlu 
maddenin) eksikliğinden, bitkilerde ise klorofil eksikliğinden 
kaynaklanan, modern tıbbın “anomali” olarak nitelendirdiği bir 
olguyu ifade eder.
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Albino Island, 
2021–2022

Kâğıt üzerine füzen,  
mürekkepli kalem,  
yapışkanlı harfler

370 x 125 cm
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Caecus Volcano, 
2022
Kâğıt üzerine füzen, 
mürekkepli kalem, 
yapışkanlı harfler
370 x 125 cm
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çağı da olan tek renklilik çağına girmiş bulunuyoruz. Bu başka 
yer, hem hiçbir yerde hem her yerde, hem belli bir zamanda 
hem tüm zamanlarda, günlerin birbirini takip ettiği ve birbirine 
benzediği, bir şeyin varlığını yokluğundan ayıran hiçbir şeyin 
bulunmadığı her yerde olabilir. İki çizim, aynı konuda birbirini 
tamamlayan iki farklı bakış açısı sunar. Topografik haritaların 
bilimsel dilini benimseyen Albino Island, adanın toprakları ve 
yüzeyiyle, yani şeylerin görünen kısmıyla ilgilidir. Kuşbakışı 
bir açıyı benimseyen yapıt, adanın topografik özelliklerini, yer 
adlarını ve belirli noktalar arasındaki mesafeleri göstererek 
bölgeyi küçültülmüş bir ölçekte temsil eder. Jeolojik kesitlerin 
dikey çizgilerini benimseyen Caecus Volcano ise, yanardağın 
kendisiyle, derinlikle, yani şeylerin görünmeyen kısmıyla 
ilgilidir. İpek bu eserde, toprağın farklı katmanlarına işaret 
eder ve yanardağın yeraltı faaliyetine ışık tutmak üzere işin 
içine rengi sokar. Her iki çizimde de duman aynı teknikle 
resmedilmiştir; gökyüzü ile yeryüzünü birbirine bağlayan ve 
bükümlü hareketi Zephyr serisindeki kasırgayı anımsatan bir 
sütun formundadır. İpek, duman kütlesini “imal etmek” için bir 
bakıma dumanın kendi ürününü kullanır: Organik maddelerin 
yanmasıyla doğal olarak ortaya çıkan karbon ailesinden bir 
minerale, grafite başvurur. Albino Island, siyah renk aracılığıyla 
bizi beyazlığın kalbine götürerek yaşamlarımızın iki kutbunun 
karşılıklı aidiyetini mühürler. Fiziğin alanında siyah olmak, 
tespit edilemez olmak, yani gözden kaçmak demektir; ama 
varlık âleminde siyaha bürünmüş olan çoğu zaman diğer her 
şeyden daha fazla varlığa sahiptir. Albino Island ve Caecus 
Volcano, var olmayanı var etmek ve hayali olana yoksun olduğu 
gerçekliği sağlamak üzere bilimin araçlarını kendilerine mal 
ederler; bununla birlikte eserler gerçeğin sadık ve nesnel bir 
tercümesi olmaktan uzaktırlar. İpek’in haritaları, insanların 
mümkün dünyaları daima onlara inanmanın yollarıyla birlikte 
icat ettiklerini, içinde yaşadıkları dünyayla baş etmek, ondan 
kaçmak veya sadece onu yansıtmak amacıyla pek çok başka 
yer inşa ettiklerini hatırlatır. Hayali adasındaki yer isimlerini, 
Türkiye’nin doğusunda bulunan, çocukluğunun geçtiği 
yerlerden hareketle kurgulayan İpek, olan ve olmayan, olmuş 
olan ve olacak olan arasındaki aralığın, sonsuz küçük ile 
sonsuz arasında değişiklik gösterebileceğini tasdik eder. 
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İkinci Hasat, V8, 2020
Kâğıt üzerine kurşunkalem 
170 x 125 cm
Art in Embassies, U.S. State Department izniyle
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Suretler serisi / Maruz serisi 

Şayet “taş” dersem, onu engel olarak görüp etrafından 
dolanabilir veya bir fırsat olarak değerlendirebilirim. Dile 
getirdiğim taş makul büyüklükteyse onu avucumda tutabilir 
veya yere koyabilirim, bir başkası/hemcinsim onu engel 
olarak görüp etrafından dolanabilsin veya bir fırsat olarak 
değerlendirebilsin diye. Ayrı varlıklarımızı birbirine bağlasın, 
kaderlerimizi bir el sıkışması gibi birbirine düğümlesin diye de 
bu taşı bir başkasına verebilirim.
 
Her zaman sevdiğimiz şeyleri temsil etmeyiz ama İpek taşları 
seviyor ve onları resmediyor. Yaşları, boyutları, renkleri, 
ağırlıkları ve kökenleri ne olursa olsun. Çoğu zaman onları 
doğal ortamlarında gözlemliyor. Bir dostun İpek’e taş hediye 
ettiği ya da kendisinin atölyesine taş getirdiği de oluyor. Şehrin 
merkezinde konumlanan atölyesinin etrafında İpek’in onları 
illa sevmese de uzun süre çizdiği şantiyeler ve gökdelenler 
türedi. Asfalt ve beton, taşları gitgide şehrin dışına sürdü; 
artık medenileşmiş-olmayanlarını bulmak için uzaklara gitmek 
gerek. Atölyede doğal taşlar ve yapay taşlar İpek’in yarattığı 
tutulmalar, yıldızlar, 
dumanlar, gündüzler, 
geceler, böcekler, 
düğümler, noktalar, 
çizgiler, daireler ve 
karelerle yan yana 
duruyor. Duvarlara 
asılı, raflarda duran, 
çizim çekmecelerinde 
muhafaza edilen bu 
taşların boyutları ve 
şekilleri çeşit çeşit. 
Başımızda Siyahtan  
Bir Hâle sergisi için 
İpek, siyah suluboya  
ile birçok taş betimledi.  

Suretler: Taş I, 2021–2022
Kâğıt üzerine suluboya

200 x 137 cm
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Bu taşlar karanlığı kendi tarzlarında ifade edebilmek için 
onu içmişler, içlerine çekmişler sanki. Beş tanesi, taşların 
ikamet etmeye alışkın olmadığı bu kapalı alana kadar olan 
yolu katetti. İnsan boyutunda beş çizim. Romen rakamlarıyla 
numaralandırılmış beş taş. Ve bir o kadar da suret. Her biri 
kendine has özelliklere sahip; birer yüz veya avuç içi olsalardı, her 
birinin kendine has bir “karakteri” var derdik. Yan yana durdukları 
bu duvarda taşlar sanki birbirlerine arka çıkan bireyler. Bir 
toplum, bir topluluk veya bir ordu kaç bireyden oluşur? Bazıları 
uzun bir ömür sürmüş veya çok mücadele etmiş kişilerin derisine 
sahipken, bazıları ise uzak gezegenlere benziyor. Bunun sebebi 
bu sabit ve yeni doğmuş taşların çok görmüş geçirmiş, çok işitmiş, 
çok yaşamış, çok badireler atlatmış, çok yol katetmiş olmaları 
muhtemelen. Kâğıdın beyaz yüzeyinde boşlukta asılı kalmış 
gibi duruyorlar; lakin yere yakın yerleştirilen yapıtlar, onların da 
yerçekimine tâbi olduğunu düşündürüyor. Her biri bir opaklık 
kütlesi. İnsanlığın nezdinde, taşların kusuru veya ayrıcalığı, ne öne 
ne arkaya, ne alta ne üste, ne içe ne dışa sahip olmak, “dünyanın 
hiçbir pratik düzeninde anlam taşımamak”tır.10 İpek, yarattığı 

10 Francis Ponge, “Le galet”, Le parti pris des choses içinde (Paris: NRF/
Gallimard, 1972), s. 98. 

Suretler: Taş II, 2021-2022
Kâğıt üzerine suluboya
230 x 137 cm

Suretler: Taş III, 2022
Kâğıt üzerine suluboya
230 x 137 cm
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taşları ehlileştirmiyor, onlara konuşmayı öğretmiyor, yine de 
onlara kulak kabartmaya teşvik ediyor. Yarattığı “suretler” 
zamanın muhafızları, meydana gelenin/meydana gelecek 
olanın tanıklarıdır. Üzerlerindeki çizikler ve barındırdıkları 
katmanlar, hiçbir şeyin ilerlemediğini veya geri gitmediğini, 
her şeyin çökeldiğini ve biriktiğini teyit eder. Şair Paul Celan, 
hâlâ taşların dilsiz, dünyadan ve iradeden yoksun olduğunu 
düşünenlere11, taşın konuştuğunu ama kimseye hitap etmediğini 
söyleyerek karşılık verirdi.

11 Filozof Martin Heidegger’e göre, insan “dünya-kuran”ken 
(weltbildend), hayvan “dünya yoksulu” (weltarm), taş ise “dünyadan 
tamamen yoksun”dur (weltlos). Martin Heidegger, Les concepts 
fondamentaux de la métaphysique: monde-finitude-solitude, 
Fransızcaya çev. Daniel Panis (Paris: Gallimard, 1992), s. 267.

Suretler: Taş V, 2022
Kâğıt üzerine suluboya
230 x 137 cm

Suretler: Taş IV, 2022
Kâğıt üzerine suluboya
230 x 137 cm
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Maruz: 75 kPa / 1130 kg, 2022
Sünger, doğal taş
80 x 350 x 200 cm

Newton’un evrensel çekim yasasını fark etmesini sağlayan 
elmadan önce de her şey düşüyordu: yenilmez oldukları 
düşünülen taşlar, ebedi oldukları düşünülen güneşler ve 
tanrılar, sağlam oldukları düşünülen yapılar; kelimeler, 
duygular, kesinlikler, teoriler ve ideolojiler dahil her şey düşüyor 
ve düşmeye devam ediyor. Maruz isimli yerleştirmenin iki 
taşı, kimse nasıl ve neden olduğunu bilmeksizin yumuşak, 
sentetik bir yüzey üzerine kondu. Onları İpek tasarlamadı, 
bu işi doğa üstlendi. Her bir taşın baskı uyguladığı iki sünger 
kütlesini de o yaratmadı, endüstri onları seri hâlde üretti. İpek 
ise bu iki hazıryapım “nesne” arasındaki çarpışmayı tetikledi; 
böylece, Zephyr serisinde de sözkonusu olduğu gibi, evrenin 
ve yaşamın kendi yöntemleriyle ve farklı ölçeklerde doğurduğu 
şeyi yapay olarak üretti. Maruz, doğal bir malzeme ile sentetik 
bir malzemenin karşılaşması aracılığıyla, ayrı zamanları 
yan yana getiriyor: Taşın, binlerce yıl süren oluşumunu 
kapsayan katmanlı zamanı, mekanik olarak üretilmiş süngerin 
zamanıyla temasa geçiyor. Neticede Maruz, sergide sessiz 
sedasız iş başında olan dönüşüm süreçlerini devam ettiriyor: 
Çok uzaktan ve hep serisi örtülme/karartma ile ilerlerken, 
Maruz serisi ağır ve sert bir nesneyi yumuşak ve daha hafif 

Maruz: 75 kPa / 1490 kg, 2022
Sünger, doğal taş
80 x 400 x 235 cm
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bir nesnenin üzerine yerleştirerek basınç ve sıkıştırma yolunu 
tutuyor. Yerleştirmenin her bir parçasının başlığından da 
anlaşılacağı üzere, bu karşılaşmanın sonuçları fiziksel bir 
ölçekle nesnel olarak ölçülebilir ve matematiksel olarak 
niceliklendirilebilir; bunlar, taşın hacmi ve (kg olarak ölçülen) 
ağırlığı ile süngerin yoğunluğu ve (kPa olarak ölçülen) direnç 
kuvveti arasındaki orana tekabül eder. Ancak bu iki adanın/bu 
iki etkileşim alanının sınırları içinde meydana gelen görünür ve 
ölçülebilir her fenomen, hayatımızı yakından etkileyen tarifsiz 
dönüşümleri ve ölçüye gelmez felaketleri tercüme eden birer 
soyutlamadır da aynı zamanda.

Selen Ansen

Kapak: Çok uzaktan ve hep (detay), 2020–2022

Fotoğraflar:
Hadiye Cangökçe [kapak ve 6-23]; Sena Nur Taştekne [4-5, 24, 26-27].

Fransızcadan çeviren:
Murat Erşen [2-25]

Teşekkürler
ABD Ankara Büyükelçiliği
ABD Dışişleri Bakanlığı
Galeri Nev İstanbul
Nevzat Sayın
Nilüfer Şaşmazer
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Ahmet Doğu İpek atölyesinde, İstanbul, 2022
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