


İnsan ve doğa ilişkisinin iklim değişikliği sorunuyla tekrar önem kazandığı 
günümüzde, bilim çevrelerinin bu soruna yönelik yaptıkları açıklamalar, 
insanın bu süreçteki rolüne ve geleceğine dair tehlikelere dikkat çekiyor. 
Bu bağlamda sanat pratiklerinde, çağımız insanının ideal olarak sunulan 
yaşam sürecindeki varoluş ve farkındalık durumlarıyla, bu sürecin doğa 
üzerindeki etkilerini sorgulayan sanatçılar, Selin Balcı, Beyza Boynudelik, 
Nur Gürel ve Erkut Terliksiz “Göbek Bağı/Umbilical Cord” isimli sergiyle bir 
araya geldiler.

Anne karnında bebeğin beslenmesini sağlayan göbek bağı/umbilical cord, 
anneden bebeğe, bebekten de anneye kanı taşıyan çift taraflı bir yoldur. 
Yolun düzenli çalışması bebek ve anne için hayati önem taşır. Doğum son-
rası bu bağ, sağlıklı doğan bebeğin ciğerlerine ilk havayı doldurmasıyla 
kesilir. Artık bebek, anneden sağladığı temel yaşam ihtiyaçlarını, kaynakla-
rını üzerinde barındırdığı tüm varlıklara bir denge (ekosistem) içinde sunan 
doğayla kurduğu bağla sağlar.

Tüm canlılarda olduğu gibi insan da çocuklarını koruma içgüdüsü taşır. 
Diğer canlılardan farklı olarak, anne-baba olmaya karar verip, gebelik 
öncesi, doğum ve sonrası süreçte, sağlıklı bebekler dünyaya getirmek 
amacıyla, bilim ve teknolojinin tüm imkânlarından yararlanır. Haklı bir 
dikkatle takip edilen gebelik sürecinde, genetik sorun veya anomali varsa 
fetüs, tıbbi tahliye dahi edilebilir. Çağımızda gelişmiş olan bilim ve tekno-
lojiyle, sağlıklı yaşayabileceği belirlenen bebeklerin doğabildiği dünyanın 
ise iklim değişikliği sorunuyla bu çocuklara nasıl bir gelecek sunacağı 
endişe vericidir.

Portsmouth Üniversitesi’nden bir grup yerbilimci, 2008 yılında yayımla-
dıkları bildiri ile yerkürenin insan etkisiyle son iki yüz yılda geçirdiği evri-
min, insansız geçen milyonlarca yıla denk olacağını öne sürdüler (1). Bilim 
insanları bu sorunu, insanın tüketim alışkanlıklarının doğada yarattığı 
yıkımla ilişkilendiriyor. Günümüzde etkilerini hissettiren iklim değişikliği 
nedeniyle yakın gelecekte temiz hava-su ve gıda sorunlarının daha da 
artarak devam edeceği bu açıklamalarda vurgulanıyor.



Varlığı doğadan ayrı düşünülemeyen insan, tarihinin başlangıcından itibaren karşısında en 
büyük güç olarak gördüğü doğaya hâkim olmaya çalışmış, yaklaşık iki yüz yıl önce başlayan 
sanayileşme süreci ve beraberinde gelişen kapitalist sistemle bu durumunu güçlendirmiştir.

Modernizmin başlangıcı olan hâkim olma süreci sonrası insan-doğa ilişkisini, yazar Marshall 
Berman, “Katı Olan Her Şey Buharlaşır” kitabında, Alman yazar Wolfgang von Goethe’nin kitabı 
ve aynı zamanda kitabın kahramanı olan Faust üzerinden yorumlayarak, Faustvari gelişim 
olarak tanımlar (2). Goethe’nin kitabındaki Faust karakteri, bir bilim insanıdır ve hayatın anla-
mını yitirdiğini düşündüğü bir dönemde şeytan (Mephisto) ile anlaşma yapar. Anlaşmaya göre 
şeytan, Faust’a istediklerini elde etmesi için yardım edecek, buna karşılık Faust da ruhunu 
şeytanın emrine verecektir.

Hiçbir ebeveyn Mephisto ile anlaşıp çocuklarına karamsar bir gelecek bırakmayı hedeflemez. 
Bununla beraber, toplumsal konumun tüketimle ilişkilendirildiği kapitalist sistemde, çocukla-
rına sosyal, kültürel ve ekonomik olarak güvenli bir gelecek sağlama çabası ve bu sistemin 
yarattığı sonsuz ihtiyaçlarını karşılama arzusuyla, doğanın kaynaklarını daha fazla tüketmesi-
nin ağır sonuçlarını yine çocuklarının yaşayacak olması ise Faustvari gelişimini düşündürür.

Anne ile bebek arasındaki kordon akışının bozulmasının yaşamsal tehlike oluşturması gibi, 
insan ile doğa arasındaki bağın zayıflaması da iklim değişikliği sorunuyla geleceğine dair hayati 
önem taşıyor. Bu bağın zayıflamasıyla doğada gerçekleşen yıkımın geri döndürülemez olduğu, 
sorunun atmosfere fazla karbondioksit ve metan salınımı sonucu ortaya çıktığı, fosil yakıt 
kullanımı ve çimento yapımıyla arttığını raporlayan bilim insanları, tüketim alışkanlıklarını 
değiştirme ve ağaçlandırmanın sürecin yavaşlatılmasına katkı sağlayabileceğini vurguluyor.

“Göbek Bağı/Umbilical Cord” isimli sergi, Selin Balcı, Beyza Boynudelik, Nur Gürel, Erkut Ter-
liksiz’in birbirinden farklı ifade yollarıyla ortaya koydukları çok katmanlı yapıtlarıyla, insanın 
doğa ile olan ilişkisindeki çelişkiye dikkat çekiyor.

Selin Balcı, steril laboratuvar ortamında görmeye alışık olduğumuz mikroorganizmaları meta-
forik olarak insan davranışlarıyla ilişkilendirdiği video işleri, Beyza Boynudelik, tuval üzerine 
gerçekleştirdiği figürlü resimleri, Nur Gürel, hazır görsel imaj üzerine tespitlerini manipülatif 
uyguladığı çalışmaları ve Erkut Terliksiz, buluntu malzemeler ve onların alternatif yüzeyleri 
üzerinde oluşturduğu amorf ve insan formlu yapıtlarıyla, sorgulamalarını gerçekleştiriyor.



Sanatçı, West Virginia Üniversitesinin Güzel Sanatlar bölü-
münden mezun olduktan sonra, 2012 yılında Maryland Üni-
versitesinde stüdyo sanatları alanında yüksek lisans eğitimi-
ni tamamladı. 2008´den beri Amerika’nın Maryland eyaletin-
de sanat çalışmalarını sürdüren Balcı, iki ayrı üniversitede 
sanat tarihi ve dizayn dersleri veriyor.

Selin Balcı’nın çalışmaları, hem sosyal ikilemlere ve varoluşu-
muzun temel prensiplerine gönderme yapmakta hem de 
sosyal çatışmalara ve çelişkilere dikkat çekmektedir. Balcı, 
kavramlarını steril laboratuvar ortamında görmeye alışık 
olduğumuz mikroorganizmaları Petri kabı ortamından ayıra-
rak kanvas üzerinde izleyiciye aktarır.

Mikroorganizmalar resim yüzeyinde izlenilebilir etkileşimler 
ve çekişmeler yaratarak sınırlar ve birbirinden farklı yaşam 
alanları oluşturmakta. Bir diğer anlamda mikroorganizmalar 
Selin Balcı’nın çalışmalarında metaforik olarak insanların 
eylemlerini temsil ediyorlar. Bu aşamadan sonra sanatçı, 
resim yüzeyinde oluşan şekilleri ve biçimleri doğal ya da 
insan etkisiyle oluşan kara parçalarına, ülkeleri birbirinden 
ayıran sınırlara, yeryüzü şekillerine gönderme yaparak bir 
araya getiriyor.

Gözle görülemeyen mikroskobik dünya büyüleyici, gizemli, 
ayni zamanda tehlikeli olabiliyor. Gözle göremediğimiz canlı-
ların davranışları insan eylemlerine ve güdülerine çok yakın. 
Mikroorganizmalar sanatçının çalışmalarında renk, doku ve 
içerik oluştururken ayni zamanda insan eliyle suni olarak 
yaratılmış çekişmelerin ve çatışmaların yer aldığı bir plat-
formdaki oyuncular. Bu tür biyolojik etkileşimler ve bu etki-
leşimlerin oluşturduğu estetik sonuçlar çalışmalarımın te-
melini oluşturmaktadır.
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İstanbul doğumludur. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Resim Bölümü mezunudur. Aynı bölümde yüksek lisansı-
nı tamamlamıştır. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Bölümünde sanatta yeterlik tez 
aşamasındadır. Yurtiçi ve yurtdışı karma ve kişisel sergi etkinlikle-
rinin yanı sıra, sempozyum ve workshoplara da katılmaktadır. Ça-
nakkale Bienali’nin birinci edisyonunda yer almıştır. Resim başta 
olmak üzere baskı resim, yerleştirme, fotoğraf, video vb. alanlarda 
yapıtlar üretmektedir. Bugüne kadar sekiz kişisel sergi açmış, Hır-
vatistan, İngiltere, Amerika, İspanya, Tanzanya, Moldova, Çin, Al-
manya, Yunanistan, Romanya, Letonya, Rusya, Kanada dahil olmak 
üzere çok sayıda ülkede sergi ve fuarlara katılmıştır. İstanbul’da 
yaşamakta ve çalışmaktadır.

Sanatçı, bugünün bireyinin;  gündemi inanılmaz bir hızla değişen 
kent yaşamında, bir yandan  çizilen “ideal metropol insanı” şablo-
nunun içini doldurmaya çalışırken; diğer yandan tepkisiz, duygu-
suz,  neredeyse belleksiz ve yalnız hale gelişinin izlerini, resimleri 
aracılığıyla görselleştiriyor. Kimlik, sosyal roller, farkındalık ve “bu 
toplumda kadın olmak” ise işlerinde görülen diğer temalar. 
 Fastfood haberler ve pembe dizi hayatların, bireyin zihninde, 
gerçek trajedilerden daha fazla iz bırakmasını eleştirirken,  bireyin, 
kayıtsızlık maskesi altında “öteki”ni inceleyen halini  bizlere 
sunmak istiyor. Statü ve güç odaklı apatik kalabalıkların, Zygmunt 
Bauman’a göre “sahte karşılaşmalar” yaşayanların  maskelerini  
işaret etmek niyetinde.  Boynudelik’in,  her türlü felakete rağmen 
fütursuzca mutlu, ama incir çekirdeğini doldurmayacak her şey 
için derin depresyonda olan kent insanının samimiyetini  ve ger-
çekliğini sorguladığı yapıtları, son serilerde bir taraftan doğayı 
yerle bir ederken diğer taraftan doğa ile tekrar iletişime geçmeye 
çalışan figürleri içeriyor. 



Let’s Face İt!
Acrylic on canvas
192x162cm 2014



Mimar Sinan Üniversitesi Resim Bölümü’nden 
mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans eğitimini 
tamamladı. Gürel, toplumu, tüketim toplumu haline 
getiren tüm dayatmalar ve onların sonuçlarıyla ilgi-
lenir. Bu konuda en büyük enstrümanı manipülas-
yondur. Manipüle edilerek uygulanmış önceki çalış-
malarda, dekorasyonda kullanılan manzara resimli 
duvar kağıtları, mekan algısı oluşturmak için kulla-
nılmıştır. Son dönem işlerde ise hazır görsel imajla-
ra, fotoğraflar,dergiler de malzeme olarak dahil 
olur. İç-dış, fotoğraf-resim, dijital baskı-pentür, 
kent -orman, zayıf- şişman gibi zıtlıklar kullanılarak 
işlerde gerilim oluşturulur.En nihayetinde yapılan 
şey,görsel imaj üzerine manipülasyondur. İmaja, 
dijital değil özellikle primitif bir duyarlılıkla, elle 
müdahale edilmiştir. Bu şekilde, sterilize reklam dili 
kırılır, doğallaşır. Konular manipüle edilmek istenen 
şeye göre değişir. Önceki dönem işlerde, yoğun 
kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili manipülatif 
tespitler gerçekleştirilirken, şimdi reklam dili işlerin 
kavramsal temelini oluşturmaktadır. En başta mani-
püle edilmiş görsel dil; ters yüz edilerek,  bir önceki-
ni sıradanlaştıran aynı kuvvette imgelerle, yeniden 
düzenlenir. Güzellik algıları, ideal olarak sunulan 
yaşam şekilleri ve insan ilişkileri üzerine görsel ve 
plastik bir dil oluşturmak için, basılı medya ve rek-
lamlar artık temel malzemedir.
Sanatçı, Gaia Gallery ile çalışıyor.  





Who Deserves Good Win
2002x150 cm (enst. Max 350 cm)

mixedmedia on canvas and mixedmedia on photo block



2002 yılında Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanat-
lar Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü'nden mezun 
olan Erkut Terliksiz, yaşamına ve çalışmalarına, sa-
natçı ve tasarımcı olarak İstanbul'da devam etmek-
tedir. Avusturalya, İngiltere, İspanya ve Almanya'da 
birçok karma sergide yer alan sanatçının, yapıtları 
işleri x-ist'te ilk kez "Kesişme I" (2005) adlı isimli 
sergide x-ist'te yer aldı. Ardından, ilk kişisel sergisi 
"Debut" (2007), "Yeniden Buluşana Dek" (2010), ve 
"Nothing Personal" (2012) ve "Hunger" (2014) başlıklı 
kişisel sergileriyle izleyicilerle buluştu. Terliksiz'in 
katıldığı uluslararası fuarlar arasında Art Fair Colog-
ne'06 (Almanya, 2006), Contemporary İstanbul'06, 
07, 09, 10, 11, 12 ,  13 & 14, CIGE 2008 - China Inter-
national Gallery Exposition (Pekin, Çin), St-art 2009 
(14. Avrupa Çağdaş Sanat Fuarı, Fransa), Viyana 
Sanat Fuarı 2011, VIP Art Fair (2012), Art Dubai 2012, 
Scope Basel 2011 ve 2012, ArtInternational İstanbul 
2014 (İstanbul) bulunuyor. Sanatçı ayrıca "Paylaştı-
ğınız için Teşekkürler" (Leipzig, Almanya, 2010), 
"Confessions of Dangerous Minds" (Saatchi Galeri, 
Londra, 2011), "Happy Medium" (Nancy Victor Galeri, 
Londra, 2012) ve "The Feeling of Happiness" (Homa 
Art Gallery, Tahran, 2014)  adlı grup sergilerinde yer 
aldı. Terliksiz'in işleri aynı zamanda "Pictoplasma 
Berlin" gibi çok sayıda kitap ve dergide de yer aldı, 
yayımlandı.



Bone&Knife
Mixed media on photoboard

100x70cm, 2012



Eggs
Mixed media on found material

138x92cm, 2016
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