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< Bilinmeyen Kod >

Küratör: Ebru Yetişkin
Sanatçılar: Mehmet Ali Boran, Mehmet Çeper

13 Kasım 2014 – 11 Aralık 2014
42Maslak Art!Space, İstanbul

# Bu yavan hayatın karşıtını 
# inşa eden bir kod yazmaktan başka seçeneğimiz kalmadı

sar DİKKATE::ALMA;
kullan kurallar; kullan uyarılar;
yerine koy sahip olmak istemek {

benim $sınıf = YOKSUL;
benim $istenen tip = VARLIKLI_OL;

benim $sahip olmak istenen = 
“$sahip olmakistenen_tip.pm”;

benim $sınıf = “YOKSUL:
:$sahip olmak istenen_tip”;
gerek $sahip olmak istemek;

sınıf $iade- >yeni(@_);
}

1;

Graham Harwood, Sınıf Kitaplığı, 2008.

< Code Unknown >

Curator: Ebru Yetiskin
Artists: Mehmet Ali Boran, Mehmet Ceper

13 November 2014 – 11 December 2014
42Maslak Art!Space, Istanbul

# We are left with no option but to construct code that
# concretizes its opposition to this meager lifestyle.

package DON’T::CARE;
use strict; use warnings;

sub aspire {
my $class = POOR;

my $requested type = GET_RICHER;
my $aspiration = “$requested_type.pm”;

my $class = “POOR::$requested_type”;
require $aspiration;

return $class- >new(@_);
}
1;

Graham Harwood, Class Library, 2008.
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< Bilinmeyen Kod >
Yeni Medya Kültürlerine Eğreti Bir Bakış

Ebru Yetişkin

Kodlar yasadır. Sınırlar yaratır. Kodlar bizi belirler. Bugün yeni 
medya teknolojilerini kodların hayatımızı nasıl dönüştürdüğünü 
ve bizi nasıl belirlediğini bilmeden kullanmaktayız. Bu 
tehlikeli bir durum olabilir. Artık oyunun kurallarını tamamen 
kavrayamıyoruz. Kodları yazmadan ve bilmeden yaşıyoruz.

Her ne kadar teknikle ilgili birçok karar almak zorunda 
kalsak da, ne dijital teknolojilerdeki kodlarla tam olarak ne 
oynandığını, ne de onlarla birlikte tam olarak neyin dönüştüğünü 
kavrayabiliyoruz. Teknolojik dönüşümün ve bu teknolojik 
dönüşümle ilgili yönetim zihniyetinin yol açtığı sonuçların 
giderek bizim sorumluluğumuzdan uzaklaştığını hissediyoruz.

Birebir gündelik gerçeklikte teknolojik, siyasi, ekonomik 
ve toplumsal dönüşümlerin uzun vadeli sonuçlarının ne 
olacağını ayırt edemiyoruz. Bu, bizim için bir bilinmeyen 
kod. Bugün zamanımızın dilini tam olarak bilmeden yaşıyoruz. 

Bilinmeyen Kod, İstanbul’un yükselen tarafında düzenlenen ve 
yeni medya toplumlarına eğreti bir bakış sunan bir fotoğraf 
ve video sergisi. Medya teknolojilerinin gündelik yaşamımızda 
ortaya çıkardığı ironik durumlara ve paradoksal ruh hallerine 
odaklanan sergi, veri toplumlarının güncel hallerini inceliyor. 

Bilinmeyen Kod, dijital teknolojilerin yüceleştirilmesini 
içselleştirerek gerçekçi bir yaklaşım öneriyor.

Haneke’nin başyapıtlarından biri olan “Bilinmeyen Kod: Bazı 
Gezilerin Tamamlanmamış Hikayeleri” (2000) adlı filmden ilham alan 
sergi, gündelik hayatın içindeki mikro-zamanlara ve mikro-mekanlara 
sızmış çelişkili durumların nasıl deneyimlendiğine odaklanıyor. 

Kod yaratmak, toplumsal ve iletişimsel bir eylem. İşbirliği, 
uzlaşma ve sorun çözme süreçlerini içeriyor. Kodların nasıl 
çalıştığını bilmediğimiz takdirde işbirliği, uzlaşma ve sorun 
çözmeye dair çağdaş süreçlerin nasıl işlediğini kavrama 
ve bu süreçleri yaratma yöntemlerimiz de kısıtlanıyor.

Tam olarak bilmediğimiz ve ancak yaparken deneyimlediğimiz güncel 
yaşamın akışında, “Bilinmeyen Kod”, tamamlanmamış hallere odaklanıyor. 
Nitekim bu tamamlanmamışlık halleri, bugün ancak birbiriyle ilişkiye 
geçtiğinde başkalık yaratma potansiyelini harekete geçirebiliyor. 
Bu yüzden bir diğeriyle nasıl etkileşime geçtiğimizi belirleyen 
kodlar ile kodların nasıl yazıldığını ve çalıştığını bilmek önemli.

Sergideki sanatçılar, işte bu bilinmeyen kodlar üzerine kurulu 
güncel yaşam fragmanlarını ancak birinin diğeriyle karşılaşarak 
başka bir şeyi açığa çıkardığı anlık durumlarla kesiyor. 

Böylelikle sergide, bilinmeyen ancak tam da sanatsal eylem koşuluyla izi 
sürülen siyasi, ekonomik ve toplumsal kodlarla birlikte çalışılıyor. 

Günümüz koşullarında bilgi-iktidarın nasıl yeniden üretildiğini, hatta 
kalmaya çalışanların ve hatta kalamayanların eylem yolları izlenerek 
keşfedilmeye çalışılıyor. Sanata, sanatçıya ve sanat eleştirmenine 
atfedilmiş güncel işlevler güncel kodlarla yeniden sorgulanıyor.  
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<Code Unknown>
A Precarious Perspective on New Media Cultures

Ebru Yetiskin

Codes are laws. Codes determine. They create borderlines. We 
use new media technologies without knowing how codes make 
our life work and determine us. We cannot fully grasp the 
rules of the game anymore. We live by transiting borderlines.

We do not immediately understand what is being played out with codes 
in digital technologies, nor what is being profoundly transformed 
therein, even though we unceasingly have to make decisions regarding 
technics, the consequences of which are felt to escape us more and more. 

In day-to-day technical reality, we also cannot spontaneously 
distinguish the long-term processes of transformation from spectacular 
but also fleeting technical innovations. This is code unknown, 
for us. Today we act without knowing the language of our time.

Installed in the rising side of Istanbul, “Code Unknown” is 
a video and photography exhibition about new media cultures. 
The exhibition suggests a precarious perspective for the 
everyday uses of media technologies with a focus on some ironic 
and paradoxical situations in contemporary data societies.

Adopting the romantic celebration of digital technologies, 
“Code Unknown” suggests holding a realistic approach. 

Inspired by one of Haneke’s masterpieces, “Code Unknown: Incomplete 
Stories of Some Journeys” (2000), the exhibition focuses on how 
contradictory conditions that leak into the micro-temporalities and micro-
spatialities of everyday life are experienced within digital societies.

Code creation is an inherently social and communicative act. 
It involves processes of collaboration, consensus and conflict 
resolution. If we do not know how the codes work, our possibilities 
for knowing and creating processes of collaboration, consensus 
and conflict resolution as social acts would be restricted.

“Code Unknown” opens up how such states of incompleteness activate the 
potentiality of creating alterities, only if they interact with each 
other within the flow of contemporary life, which we do not exactly how 
it occurs but we can only experience once we live. For this reason, 
knowing how code-work and code-writing is processed is important. 

The artists of the exhibition cut these specific fragments of life, which 
are constructed on some unknown codes, with instantaneous moments, 
in which one reveals something only if it encounters with another. 
  
In this way, the exhibition works with social, economic and 
political codes that can be traced by artistic practice. 

The exhibition also reveals itself as an experiment about how 
knowledge/power is reproduced by collaborating with those who 
cannot access the production lines of new media cultures. 

Within these circumstances, “Code Unknown” questions the 
contemporary tasks attributed to art, artist and art critic today.
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<Bilinmeyen Kod> Üzerine

Emre Zeytinoğlu

Yaşamda birtakım süreçler oluşturmak, akıp giden zamanı başı ve 
sonu saptanmış parçalara ayırmak ve o parçaların her birinden de 
sahneler oluşturmak demektir. Sonraki işlem ise bu sahnelerin her 
birine adlar vermek ve anlamlı öykülere dönüştürmekle gerçekleşir. 

Söz konusu öyküler bize belli biçimlere sokulmuş bir dil ve donmuş 
görüntüler halinde ulaşır; her sürecin bir anlatı dili ve donmuş 
görüntüsü vardır ki onlar süreçleri tanımlamamızda yardımcı olurlar. 

Süreçlerin tanımları ayrı ayrı birer kodlamadır ve ilk planda 
algı, ikinci planda da uzlaşma dili (bu dile görüntüler de 
dâhildir), kodlamaların kendisinden başka bir şey değildir. 

Aslında, çevremizi kuşatan her kod kendisini anlatabilmek, 
kendisinden daha derin anlamlar aktarabilmek için uğraşır. Ne 
var ki bunların anlatabildikleri, bizim anlayabildiğimizin 
ötesine geçmez; çünkü bir kodu nasıl anlayacağımızı, neleri 
içeri alıp neleri dışarıda bırakacağımızı çoktan saptamışızdır. 

Algımıza durmadan taarruzlarda bulunan sayısız süreç ve onların kodları 
çoğaldıkça, algı da kendisine bir savunma duvarı örer; taarruzların giderek 
artmasının yol açabileceği tek sonuç, duvarın da giderek yükselmesi 
ve kalınlaşmasıdır. O halde bu durumda algı, “korunma talebi” ile 
önyargılara başvurur ve önyargılar da algının bu talebini geri çevirmez.

Süreçlere yakıştırılmış kodlar aracılığıyla kolayca bir 
yargıda bulunmak, yani önyargılara başvurmak, yalnızca algının 
yetersizliğinden kaynaklanmaz elbette. Bir savunma duvarını ne 
zaman, hangi durumda ve hangi biçimde öreceğimiz ve bunu hangi 
koşullarda yükseltip kalınlaştıracağımız öğretilmiştir; yıllar 
süren bir eğitim, algımızı sıkı bir denetim altına almıştır. 
Böylece kodların taarruzları karşısında bir siper oluşturma 
yetisinin yanı sıra, o kodları çözüp çözmeme ya da nereye kadar 
çözme ve ne kadarını olduğu gibi bırakma yetisini de öğrenmişizdir. 

Kod çözme arzusunun köreltilmesi, doğallıkla, algımızı kuşatan 
duvarların arkasında da “bir şeyler”

olabileceğinin düşünülmesine engel olur ve bunun eğitimi, 
bizim kodlar ile “kader birliği” kurmamızı sağlar. 

Yaşam, bundan böyle rahat geçecektir, bu açıktır; her 
süreç, ancak kodlar aracılığı ile birbirine anlam verecek, 
o anlam da bize verilmiş eğitim doğrultusunda, derinliği 
olmayan tek bir ses halinde kulağımıza yansıyacaktır. 

Oysa yaşam böyle midir? Daha farklı bir soru ile: Zaman acaba 
kişisel açıdan adlandırdığımız, öyküleştirdiğimiz ve bunu yaparken 
de bir dil biçimine ve donmuş görüntülere dönüştürdüğümüz sahneler 
halinde mi akıp gitmektedir; o sahnelerden duyduğumuz baskın 
ses, gerçekten tek bir ses midir? Ve yaşama dair oluşturduğumuz 
her kod, yalnızca bize ait bir savunma duvarı ile mi sınırlıdır?

Ebru Yetişkin’in küratörlüğünü yaptığı ve Mehmet Ali Boran ile Mehmet 
Çeper’in sanatçı olarak katıldıkları “Bilinmeyen Kod” adlı bu sergi, 
tam da bu sorularla ilgilidir ve referansını da Michael Haneke’nin 
2000 yılında çektiği o muhteşem filmi “Bilinmeyen Kod: Bazı Gezilerin 
Tamamlanmamış Hikâyeleri”nden (“Code Unknown”) alır. Söz konusu film, 
farklı işler yapan, farklı sınıflara ve kimliklere sahip olan, tümüyle 
birbirlerinden kopuk insanların kısa ve basit serüvenlerini konu eder. 

Bu serüvenlerin hiçbirinin şaşırtıcı bir yanı olmadığı gibi, 
başı ve sonu da yoktur ya da bir film için ilginç değildir. 
Fakat bunlar kendi aralarında son derece bulanık “değme 
noktaları” oluşturdukça, “ara yer”ler önem kazanmaya ve o 
bağımsız sahneler (süreç kodları) yeni anlamlar üretmeye başlar. 

Olağan yaşamımızda pek de alışık olmadığımız bir duygudur bu: 
Kodları aşmak, önyargı duvarını yıkmak ve o kodlar arası boşluklarda 
yeni anlamlar üretmeye doğru ilerlemek… Sahneler arası “yer”lerde 
gezindiğimiz sırada ise kodlanmış dilin ve görüntülerin dayattığı 
donmuş ve “anemik” hale gelmiş anlamların yerini, üzerinde 
yeniden ve yeniden düşünmemiz gereken bir yaşam alacaktır.

Haneke’nin filminin son on dakikası, ancak bir dâhinin başarabileceği 
metaforlarla yüklüdür. Bu filmin başında ve son bölümünde iki sahne vardır 
ki bunlar sanki ilk bakışta filme gereksizce eklenmiş “süs” gibi durur: 
Bir grup çocuk trampetler ve davullar çalmakta, tutturdukları monoton 
bir ritmi sürekli tekrarlamaktadırlar; işte çocukların bu monoton 
ritmi, son on dakikada bir “fon ses” olarak kullanılır. Kadın caddede 
bir süre yürür, evinin önüne geldiğinde şifreyi yazarak sokak kapısını
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açar ve içeri girer. Birkaç dakika sonra evin önünde kadının sevgilisi 
belirir, o da şifreyi yazar, ama kapı açılmaz, şifre değişmiştir. 
Adam şaşkınlıkla bir süre bekler, eve telefon eder, telefon da 
yanıt vermemektedir; kadının sevgilisini artık görmek istemediğini, 
ondan ayrıldığını anlarız. Hemen her filmde rastlayabileceğimiz, 
son derece sıradan bir sahnedir bu. Fakat “fon ses”, bize hemen 
çocukların trampetler ve davullar çaldıkları o iki sahneyi anımsatır: 
O sahnelere geri dönüp yeniden ve dikkatle izlediğimizde, çocukların 
hiçbirinin aynı hareketi yapmadığını, yani trampetlere ve davullara 
aynı biçimde vurmadığını fark ederiz. Oysa ortaya yayılan ses, sanki 
aynı tip vuruşlardan doğuyor gibidir. Ortada bir monotonluk varsa 
da o monotonluğu eş hareketler yaratmamaktadır. İşte bu aldatıcı 
ritm, sıradan son sahnenin içinde yalnızca “o sahne” olmadığını, 
gerçeğin bu kadar kolay görülemeyeceğini işaret eder. Derinde, diğer 
sahnelerin asla birbirinden ayrıştırılamayacak kodları yatmaktadır. 

Sergide yer alan sanatçıların videoları ve fotoğrafları, onların 
kendi kurgu-sahnelerinin bir yansımasıdır. Özellikle de kendi 
coğrafyalarının koşullarından oluşturdukları sahneler ile tanınan bu 
iki sanatçı, ellerindeki malzemeler yardımıyla kesinlikle izleyiciye 
bazı kodlar aktaracaklardır; buna karşın izleyicinin de o kodları 
engelleyecek ya da dönüştürecek duvarları mevcuttur (önyargıları, 
en azından edinilmiş alışkanlıkları devreye sokmak kaçınılmazdır). 

Bu noktada izleyiciye yardımcı olacak şey, bu serginin bir referans 
olarak açıkladığı Haneke’nin filmi olmalıdır: Bildik kodların 
aralarındaki boşluklarda dolaşan bir algı biçimi… Kodlar, görüldüğünün 
ötesinde, derininde ve daha derininde diğer kodlar ile karıştığında, 
algının savunma duvarları işlevini yitirecektir. Hatta bu kodlar, 
olmadık bir yerde izleyicinin benimsediği kodlara bile değebilir: 

Sergide sunulan tek ve bağımsız bir sahne, bir olasılıkla izleyiciyi 
de içeriyordur; trampetlere ve davullara vururken değişik 
hareketler yapmak, her zaman farklı seslere yol açmıyor ve bazen 
hareketler birbirini tamamlayarak mevcut kodları büyütebiliyor. 

Önemli olan, mevcut kodların birbirleri ile ilişkilerini düşünmek ve hiçbir 
kodun saf biçimde var olmadığını sezebilmekse, o durumda Haneke’nin filmini 
defalarca izlediğimizde, yeni saptamalar yapma şansına da erişebiliriz. 

Sahneler “kendileri” değildir; dahası, dil biçimleri ve görüntüler 
de kendilerinden öte anlamlara yönelmektedir.

Ama yaşam da zaten böyle bir şeydir ve bizim acımızı hafifleten 
diğer şey de her olayı gerçekten önemsizleştiren o kodlardır. 

Dikkat: Lütfen sergideki yapıtlara bakarken kodları terk 
etmeyiniz, çünkü “ara yer”lerde acı çekmenizi istemiyoruz. 
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On <Code Unknown> 

Emre Zeytinoğlu

Creating a number of phases in life means breaking the time 
into fragments that their beginning and end is determined. 
It also means making scenes from each one of those fragments.
 
The next process realizes with naming each of these scenes 
and transforming them into meaningful stories. Such stories 
come to us as a language in certain forms and frozen images. 

Each phase has its own narrative language and frozen image to 
help us identify the phase. The definitions of these phases are 
all in different codes. Perception in the first place and the 
language of compromise in the second (images are also involved 
in this language) is nothing other than the codes themselves.
   
In fact, each code surrounding us tries to explain itself and 
transmit deeper meanings than it’s self. However, what they can 
tell us doesn’t go beyond what we can understand since we have 
already determine how to understand a code, and what to take and 
what to leave out. As the number of processes in continuous attack 
on our perception and their codes increase, perception constructs 
a defense wall for itself; the only possible consequence of this 
increasing number of attacks is a higher and thicker defense wall. 
In this case, perception applies to prejudices with a “preservation 
request”, and prejudices do not reject this request of perception. 

Making an easy judgment with the codes attributed to the processes, that is, 
referring to prejudices, is not only due to the lack of perception, of course. 

We are taught when, in which case, and in what form to build a 
defense wall, and under what conditions to raise and thicken this 
wall; years of education keeps our perception under strict control.
 
Thus, we learn the ability to create a shield against the 
attacks of the codes as well as the ability to decode or not to 
decode, to what extent to decode or how much to leave as it is. 

To blunt the desire for decoding, naturally, prevents us 
from thinking that there may be “something” behind the

walls surrounding our perception, and the training of 
this allows us to have a “unity of faith” with codes. 
It is obvious that life would be very easy from that moment on; 
each process would make one another meaningful only by means 
of codes, and that meaning would be reflected in our ears as 
one shallow voice in accordance with the training given to us. 

But is this how life really is? In other words, is time really 
flowing in forms of scenes that we name from a personal point of 
view, that we fictionalize, and in doing so, that we change into a 
language format and frozen images?  Is the dominant voice that we 
hear in those scenes really a single voice? And is each code that we 
create regarding life limited by a defense wall, only belong to us?

Curated by Ebru Yetişkin and participated by Mehmet Ali Boran and Mehmet 
Çeper as artists, this exhibition, entitled “Code Unknown” is exactly 
about these questions, and it is based on the magnificent film “Code Unknown: 
Incomplete Tales of Several Journeys” shot in 2000 by Michael Haneke. 

The film is about short and simple stories of several people with 
different jobs, in different social classes, and completely detached 
from one another. None of these stories have any surprises, and 
they don’t have a beginning or an end, at least an interesting 
one. However, as they start to have extremely blurry “crossroads” 
among themselves, the “intersections” gain importance and those 
independent scenes (process codes) start producing new meanings. That 
is a feeling that we are not very familiar with in our ordinary life: 
going beyond the codes, breaking down the walls of prejudices, and 
moving towards generating new meanings in gaps between those codes…  

While we wander around the “spaces” between scenes, frozen and 
“anaemic” meanings imposed by the coded language and images will 
be replaced by a life that we need to think over and over again. 

The last ten minutes of Haneke’s film is full of metaphors that 
can only be achieved by a genius. At the beginning and the end 
of the film, there are two scenes that look as if they were 
unnecessary “ornaments” added to the film at a first glance: A group 
of children play trumpets and drums, and repeat the monotonous 
rhythm; this monotonous rhythm of the children is used as
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“background music” in the last ten minutes. The woman walks down the 
street for a while. When she comes in front of her house, she types 
the password and opens the front door. Then she gets in the house. 
A few minutes later her boyfriend appears in front of the house. 
He also types the password, but the door does not open because the 
password has been changed. Being surprised, the man waits for a 
while. He calls home, but the phone does not respond; we understand 
that the woman does not want to see him anymore, and she leaves him. 
This is a very ordinary scene that we may come across in almost 
any movie. However, the “background music” reminds us those two 
scenes in which children play trumpet and drums: When we go back 
to those scenes and watch again carefully, we realize that none 
of the children makes the same movement, so they do not play the 
trumpets and drums the same way. However, it sounds as if they do. 

If there is monotony, it is not created by co-movements. This deceptive 
cadence indicates that there is not only “that scene” in the ordinary 
last scene and that the truth cannot be seen so easily. The codes of other 
scenes lie underneath, and they cannot be separated from each other. 
 
Videos and photos of the artists in the exhibition are a reflection 
of their own fiction-scenes. Known by the scenes they create out 
of their own geographical conditions in particular, these two 
artists will certainly transmit some codes to the viewer with 
the help of their materials; however, the viewers have their 
own walls to shield or transform those codes as well (it is 
inevitable to activate prejudices or at least acquired habits). 

At this point, the thing that will help the viewer should 
be Haneke’s film that this exhibition gives as a reference: 
A form of perception wandering in gaps among known codes… 
 
When codes are mixed with other codes beyond sight, in deeper and deeper, 
the defense walls of perception will lose their functions. These codes may 
even unexpectedly reach the codes that the viewers have already adopted: 

A unique and independent scene in the exhibition is likely to include 
the viewers. Making different movements while playing trumpets 
and drums does not always lead to different sounds, sometimes 
movements generate the existing codes by completing each other.  

If the thing that matters is to think about the relationship between the 
existing codes and to perceive that no codes can exist in pure form, then we 
can have a chance to reach new findings when we watch Haneke’s film many times. 

Scenes are not only ”themselves”. Moreover, language forms and 
images also tend towards to have meanings beyond them. 

In the final scene, the war photographer, who is not allowed to enter the 
house by his girlfriend and has to leave, returns to Paris from the war 
in Kosovo in another scene. He is shown while eating at a restaurant with 
his friends. There goes the following conversation with his friend:

So you need to take photographs of the war to tell me what it is. 
And the photographs of children suffering from hunger in order to 
explain hunger… 
For you it may be a theory, but for me, it’s an experience.
But you cannot explain this experience with photographs.
True.
Then what is the use of these photographs
The war photographer does not respond because his friend tells the 
truth; war photographs do not reflect a war experience. However, 
after a while, there comes another scene, which completes this
conversation:  A letter that he wrote from Kabul to Paris is voiced 
showing the photos taken by him: “I think a life in time of peace 
is not for me. At least what you call peace...” So, even if those 
photos cannot explain war to others, they can teach that the word 
“peace” (the code “peace”) does not mean “peace” all the times. 

Lastly, the following has to be said for this exhibition: The 
processes that we name, define, put into language forms or visualize 
are shared as some codes. And if we have to do this for the sake 
of communication, then it is easy to start a war between codes: 

What we prefer and what we do not prefer… Yet, to wander around in 
gaps between codes, “in betweens”, will put us into serious trouble.

Each time you watch the film leads us to find new code intervals, 
and life turns into an unbearable pain. Each scene in front of 
our eyes reappears with a thousand kinds of details previously 
unrecognized. For example, all the “unimportant” events in two-to-
three-minute scene just at the beginning of the film (coincidental 
encounters of the people in the background, a car passing by, 
a child coming out of the corner and so on) are thought to be 
suspicious data, which is likely to reach a meaning later on. 

However, this is what life is. And another thing, which relieves 
our pain, is the codes, which make each event really unimportant.  

Attention: Please don’t abandon the codes while looking at the 
works in the exhibition. We don’t want you to suffer “in-betweens”.

Translated by Eylem Altuntaş
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DEVRE ARASI, 2010
Mehmet Ali Boran
Fotoğraf Yerleştirme
70x100

= sayımız 1’den +fazla+
: artık grup olmaktan öteye giden bir halimiz var
( kendine ) ( dikkat et )
_tehlikeli_ olmaya başladı 
Hadi köşeye sıkışalım!

HALF-TIME, 2010
Mehmet Ali Boran
Photograph Installation
140x260

= we are becoming more than ‘1 
: becoming even more than a group…
it’s getting _precarious 
(WATCH)
(yourself)!
     - let’s jam into the corner!
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: bir (çorak) mevzi
~~ aşırı tetikte ~~ olma 
+ ona eşlik eden
sürekli bir @keyif_ alma 
@rahatlama_arzusu
~~aşırı uyarılmaların yarattığı @kaygı2014
< çelişki > 
< bilinmezlik > 
< paranoya > 
< tehlike >
STR€$ 
_stres_altındaki 
# boş zamanlar //
# boş mekanlar //

: an exposed defense position 
~~ in a desert rural zone
Full < alert >
@anxiety2014
of super_stimulations 
// the desire of having pleasure
& >run at the same time
< incompatibility >
< 0bscurity > 
< paranoia >
< danger >
Our being out of sync…
under stress…
# free time…
# free space…

ALAN SAVUNMASI, 2011
Fotoğraf Yerleştirme
80x120

ZONE DEFENSE, 2011
Photograph Installation
80x120

Mehmet Ali Boran
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KAPI, 2013
Mehmet Ali Boran
Video 
2’57”

THE GATE, 2013
Mehmet Ali Boran
Video 
2’57’’

€şikler ve €şik bekçileri:
= neyin bilinebileceğini
ve nasıl yargılanacağını belirleyenler
< çıkış yok > 
seçen & katan & yönlendiren
& biçim veren & manipüle eden
sürekli önümüzde açılan 
€şikler, €şik bekçileri
_uyum(suz)+ ilgi(siz) + oyun (gösteren)
biri ardından sürekli açılan 
€şikler, €şik bekçileri
>> kodlanmış içerikler // 
>> kodlanmış biçimler_
>> kodlanmış yapı_
))

: the gat€s & the gat€keepers:
= those determine 
what we < know > and how we < judge >
( no exit )
: the gat€s & the gat€keepers:
selection & add & reuse & remix
& withhold & channel & reform & manipulation, 
(dis)integrate, (dis)regard, (dis)play
: the gat€s & the gat€keepers:
< open >
one after another…
>> coded contents
>> coded forms
<< coded structure
))
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≈ sınırı geçmek  
isteyen bir _sanatçı_
(sanatçı)yı sınır”ın ötesine geçiren 
_kaç_akçı
<kaçarken> + <pazar_lık ederken 
yapılan @muhabbet@
: sanatçı neden öte yerlere: 
~ ~ gitmek ister?
: sınır hatlarında gezinenler
= günümüz sanatçısına 
^sınırlar ile ilgili ne der?
®sanatçı buna nasıl karşılık verir?

SINIR, 2014
Mehmet Ali Boran
Video
5’

IN THE MIDST OF THE BORDER, 2014
Mehmet Ali Boran
Video
5’

_an _artist_ 
wants to pass the borderline
a _trafficker_ smuggles (an artist) 
to the other side of the border
a @chat while 
< fleeing > + < negotiating >
: why would an artist ~~depart to other $paces?
= those who roam around the borderlines, 
?? what do they say to the artists, 
and art critics of our times
^about the borderlines? 
# how does the a®tist respond?
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İP ÜSTÜNDE, 2014
Mehmet Ali Boran
Video Yerleştirme
2’20”

† ip üstünde †
_denge_nin nasıl 
muhafaza edilebileceğini
kontROL’’ ederken 
keşfetmeye çalışırken ^
_ yükseK gerilim _ üstünde
<< oku >> 
: ltf, hatta kalın!

WIRE WALKER, 2014
Mehmet Ali Boran
Video Installation
2’20’’

∑ wire walker ≈
>> Explore
How to conTROLL 
the _balance_ 
on ‘high-tension lines 
<< Copy>>
: Pls, hold the line
!
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OKUNAMAYAN GAZETE, 2014
Mehmet Çeper
Yerleştirme 
43x28
www.okunamayangazete.org

ILLEGIBLE PAPER, 2014
Installation and Online 
Mehmet Ceper
43x28
www.illegiblepaper.org

< okunamayan >
<< kodlanmış dünyalar >>
! bu bir yabancı dil değil
: bu dil bize yabancı
= artık okuma da bir sorun gibi durmuyor
_ yabancı olan_ ile kurduğumuz ilişkiler değişiyor
“her an” -ne oldu?”ğunu 
anlamaya çalışma ∆ 
∫∫ peşinde _sürüklenme_ yerine
kendi tekil kodunu yazarak
^ßaşka dünyalar^ yaratmak

< illegible >
<< coded worlds >>
! this is not a foreign language 
: this language is foreign to us
§ reading seems to be not a problem anymore
our inter+action with the un/known is changing
†instead of trying to grasp 
what’s going on in every instant 
< why not> 
† write your own singular code ∂
∆ create other worlds?
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TEORİK PATLAMA, 2013
Fotoğraf 
Mehmet Çeper
80x120

- tutturulmuş -
@denetim kodları 
“kavramlar” “kuramlar” “düşünürler”
: mevcut sorunlara yanıt verebiliyor mu?
! patlamaya hazır!
ƒƒƒünyelere dönüşmüşler
_kımıldanmıyor_ (cansız)
& ne yapmalı?
∆ belirli ∆ bilgilere / yaslanarak
= aynı iktidar = yapılarının
(otorite)sini ve (tahakküm)ünü 
yeniden üreten aracılara dönüşmüyor muyuz? 
>> tutunduğunuz kodları
> bırakabilir ve geri verebilir misiniz?

THEORETICAL EXPLOSION, 2013
Photograph 
Mehmet Ceper
80x120

“concepts” “theories” “thinkers”
operating as / codes of @control
(net)tached (as attached)
to our (coded) :minds :bodies
= can they really <respond> 
to the current problems?
or/ do they rather turn into 
¬ loads of bombs ∆
: ready to explode ?
- can’t move (inanimate)
^ leaning on some specific knowledge,;
(the authority) and (dominance) 
of same power structures
= are reproduced 
<< do not be/moan >>
>> can you give up and give back
> (the codes that you are attached)?
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YATAY DİKEY, 2014
Mehmet Çeper
Yerleştirme

† miyadı dolmuş 
2 televizyon tüpünün
^ medya arkeolojisi

: biri yatay † diğeri dikey
“2’linin etkileşimi
_kara kutu_ kodlanmış devreleri

< AÇ >
: ya bu çağda bizler yeni medyaya dönüşmüşsek?

~~ bir diğerine 
fikirleri, duyguları, modları ve enerjileri 
: acaba hangi kodlarla aktarıyorsunuz?
: kodlanmış devrelere dönüşüyorsunuz?

HORIZONTAL VERTICAL, 2014
Mehmet Ceper
Installation

† a media archeology of 
2 expired tv tubes

: the interaction of 
black box_ed 
vertical & horizontal mechanisms

< CUT >

: what if we become the new media of our age?

^ how do you transmit 
ideas, affects, moods and energies 
§ to one another by (which) codes?

// what kind of codes do you 
> reuse, 
> reappropriate 
> reproduce 
?
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OYUN YOK, 2010
Mehmet Çeper
Fotoğraf
80x120

NO GAME, 2010
Mehmet Ceper
Photograph
80x120

: ne oyun
+ ne de oyunun kuralları
= bilinmiyor 
= tamam-layamıyoruz birbirimizi
öylece birbirimizi 
izliyor < GİZLİ >
g/özetliyor > 0
<1> birbirimizi <<kontrol>> altında 
tut_ma_ya çalışıyoruz
& peki ya şimdi ne olacak?
< BAŞLA >
: başka oyunlar nasıl oynarız?

: both the game
† and the rules of the game 

unknown
cannot complete with each other

Keep watching < creeptic
< control > 1 another

= what now? 
No game x 0= is game?

< START >
: how can you < play > something else?

when fragmented 
with the _code unknown?
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ÇETELE, 2014
Mehmet Çeper
Fotoğraf 
80x150

RAW DATA, 2014
Mehmet Ceper
Photograph 
80x150

† Spekülatif bir <VERİ> görselleştirme:
< Spekülatif bir gerçeklik >
@ Mardin, @Kızıltepe 
“ataerkil” arazi paylaşımı nedeniyle
bitmek bilmeyen kavga ve ihtilafların 
bir çetelesi †
¥ bilgi üretme yöntemlerimizi 
güncellesek de
: bugün kodları ne için kullanıyoruz?
<ßarı$> ?

† speculative <DATA> visualization:
< A speculative reality: >
of the fights and murders 
@Mardin @Kızıltepe 
: never-ending fights over 
^patriarchal^ spaces

¥ despite 
the updated version (3.0) 
of > hegemonic 
∆ knowledge 
production_methods :/

today, for what?
do we write & use the codes?
<p€ac€>?
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Sanatçılar

Mehmet Ali Boran

Mehmet Ali Boran, lisans eğitimini 2007 yılında Sakarya Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünde tamamladı. İlk 
üretimlerini 2009 yılında üreten sanatçı, çalışmalarına fotoğraf, 
video ve yerleştirmeler üzerinden devam etti. Kalabalıklar üzerinden 
ve yaşadığı coğrafyadan hareketle, militarist baskının yarattığı 
travmayı ve bu travma ile yaşamanın sıradanlaşması üzerine işler 
üretti. Sanatçı, iktidar alanının insanların sıradan yaşantısına 
müdahalesi ile geliştiğine ve bu genişlemenin devamlılığı için insan 
davranışlarına müdahale ettiğine değinirken bu tür bir ortamda bireysel 
olandan bahsedilemeyeceği gerçekliğini dile getirmeye çalışmakta.

Mehmet Çeper

Sanatçı, toplumsal meselelerin sahip olduğu makro dilin tüm 
argümanlarını bireysel bir dille eleştirip sorgulayarak yapıbozumuna 
uğratır. Bu eleştiriyi keskin ve aynı zamanda estetik bir yolla 
yaparken reel bir form görünümünündeki olayları ters yüz ederek yeni bir 
görüntü ortaya koymaya çalışır çünkü var olan tüm sorunların toplumsal 
meselelerle bir nevi zorunluluk hali vardır. Sanatçı, izleyiciye  bu 
olaylar zincirine farklı bir şekilde bakmasına olanak sağlayarak katı 
göstergeler olarak figürleri bir tür oyun mantığıyla geçirgen bir hale 
getirir. Mehmet Çeper ‘’Karakutu’’, ‘’Trambolin’’, ‘’Çok ayaklı’’ 
ve ‘’İki kale’’ gibi işleri ile kişiyi özneden feragat ettiriyor, 
tanımlanmış alanları gerçeküstü ve  düşsel bir  yoruma bırakıyor.

Küratör
Ebru Yetişkin

Ebru Yetişkin lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi, İletişim 
Fakültesi, Radyo-TV-Sinema bölümünde tamamladı. Université 
Louis Pasteur ve İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından 
yürütülen Bilim, Teknoloji ve Toplum programı kapsamında yüksek 
lisans eğitimini Fransa’da bitirdi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde doktora derecesini alan Yetişkin, 
2005 yılında Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, 
Centre Sociologie de L’Innovation’da Bruno Latour ve Antoine

Hennion ile misafir araştırmacı olarak çalıştı ve 2008’de ‘B(ağ)
sal Düşünce: Toplumbilimin Gündelik Pratikler Üzerinden 
Sorunsallaştırılması’ başlıklı doktora tezini savundu. 11 yıldır 
İTÜ’de araştırmacı ve öğretim görevlisi olarak çalışmaya devam 
eden Yetişkin, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’nde sosyoloji ve 
medya derslerini, Işık Üniversitesi’nde ise yarı-zamanlı olarak 
çağdaş sanat, bilim ve teknoloji dersini vermeyi sürdürüyor. New 
York Üniversitesi ve Inholland Üniversitesi’nde de misafir öğretim 
üyesi olarak dersler veren Uluslararası Sanat Eleştirmenleri 
Derneği (AICA) üyesi Yetişkin’in sanat yazıları ulusal ve 
uluslararası dergilerde yayınlanmakta. New York, Berlin, Londra ve 
İstanbul’da yeni medya sanatçılarıyla birlikte performans-dersler, 
paneller ve atölye çalışmaları düzenleyen Yetişkin, 2013 yılında 
Açıkekran Yeni Medya Sanatları Galerisi’nde “Kakofoni” başlıklı 
bir serginin küratörlüğünü gerçekleştirdi ve Transmediale Dijital 
Kültür ve Sanatlar Festivali’nin konuşmacıları arasında yer aldı. 
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Artists

Mehmet Ali Boran

Mehmet Ali Boran completed his bachelor’s degree in Fine Art, with a 
concentration in ceramic at Sakarya University in 2007. Creating his 
first works in 2009, he continued his productions through photos, videos, 
and placements. Inspired by the crowds and the geography he lives in, he 
has produced works on the trauma created by the militaristic repression 
and the fact that living with this trauma has become ordinary. The 
artist shows that the ruling government grows with the interference 
in the lives of ordinary people and controls the human behaviors for 
the continuity of this growth, while he tries to express the fact 
that the individuality cannot be mentioned in such an environment.

Mehmet Ceper

The artist deconstructs all the arguments of the macro language 
in social issues by criticizing and questioning them with an 
individual language. While making this criticism in a sharp and 
an aesthetic way at the same time, he turns the events in a real 
form upside down and tries to create a new image because all 
existing problems are a kind of societal issues. The artist allows 
the audience to look at this chain of events from a different 
point of view and makes the figures, the solid indicators, permeable with 
a kind of game logic. With his works such as “Blackbox”, “Trampoline”, 
“Multi-legged” and “Two castles”, Mehmet Çeper makes the person release 
the subject being, and leaves the defined areas 
to asurreal and imaginary interpretation.

Curator
Ebru Yetiskin

Ebru Yetiskin is an Istanbul based sociologist, art critic and curator. 
She studied Radio-TV-Cinema as a bachelor degree in Istanbul University. 
Then she attended the master program on Science, Technology and Society 
in Istanbul Technical University and Université Louis Pasteur. She 
completed the PhD program in sociology in Mimar Sinan Fine Arts University 
in 2008. She conducted the preliminary phase of her thesis research 
in Centre Sociologie de L’Innovation in Ecole Nationale Supérieure

des Mines de Paris as a visiting scholar with Bruno Latour and 
Antoine Hennion. Since 2002, she has been working as a researcher in 
ITU and teaching sociology and media in The Department of Humanities 
and Social Sciences. She also teaches part-time in Işık University 
on contemporary arts, new media arts, science and technology. She 
also gave classes in New York University and Inholland University 
as a guest teaching staff. She is a member of International 
Association of Art Critics (AICA) and has edited a special volume 
of Toplumbilim on postcolonial thought, which is the first edited 
volume on the subject in Turkey. She has recently curated an 
exhibition, Cacophony, in Acikekran New Media Art Gallery in Istanbul.
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