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Hatırlama Ağacı, 2019, Tek kanallı HD video, Stereo ses

3’05”, 3 Ed. + 1 AP.
Tree of Remembering, One Channel HD video, Stereo Sound

 3’05”, 3 Ed. + 1 AP.
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Eylül’de başlayacak bienalin paralel etkinliklerinden “İstanbul’u Unutmak” sergisi, İstanbul’un hafızasında 

derin ama unutulmuş hatıralara sahne olmuş Büyükdere semtindeki Büyükdere35’te 13 Eylül’de açılıyor. 

Selin Gömüç ve Memed Erdener’in işlerinden oluşan serginin metni İstanbul’un üzerindeki sisi aralıyor:

“Bugüne hakim olan geçmişe de hakim olur. Bunu bilen devlet, özel mülkiyet ve aile, İstanbul’a ait hafızayı 

silmeye devam ediyor. İmgeler yığını koca şehir, bu hatıra talanına karşı direniyor. İstanbul, geçmişin 

kolay kolay silinemeyeceğini, hatıraların pek çok kılcal damara çoktan yayıldığını, belki bir batakhanede, 

belki bir tekerlemede suça dair ipucunun saklı olduğunu söylüyor bize. Bugün artık hakikatin yaşadığımız 

gerçeklikten farklı olduğunu biliyoruz. Hiçbir şey kaybolmaz, hiçbir şey yaratılmaz, her şey birbirine 

dönüşür. Blanqui’nin devrimci ruhu bizimle olsun: Olası geleceklerin her biri yaşanacak ve deneyimlenen 

her şey hatırlanacak. Kaçışınız yok yağmacılar!”

“İstanbul’u Unutmak” başlıklı sergide Selin Gömüç’ün bir videosu ve Memed Erdener’in çizimleri var. 16. 

İstanbul Bienali’yle eşzamanlı sergi, 13 Eylül - 9 Kasım 2019 tarihleri arasında Büyükdere35’te görülebilir.
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A parallel event of the biennial that will begin in September, the exhibition “Forgetting Istanbul” opens 

on 13 September at Büyükdere35, in the neighbourhood of Büyükdere, the stage of deep yet forgotten 

memories in the greater memory of Istanbul. The exhibition features works by Selin Gömüç and Memed 

Erdener, and the text of the exhibition parts the mist that has descended upon Istanbul:

“He who controls the present controls the past. Knowing this, the state, private property and the family, 

continue to erase the memory that belongs to Istanbul. This great city, a stack of images, continues to resist 

this pillaging of its memories. Istanbul tells us that the past cannot be erased that easily, that memories have 

already dispersed into many capillary vessels, and that the clue leading to the crime is hidden perhaps in 

a den of vice, or in a tongue twister. We now know today that the truth is different than the reality we live. 

Nothing is lost, nothing is created, everything transforms. May the revolutionary spirit of Blanqui be with 

us: Every single one of possible futures will be lived, and every experience will be remembered. There is no 

escape for you, you pillagers!”

The exhibition titled “Forgetting Istanbul” features a video by Selin Gömüç and drawings by Memed 

Erdener. The exhibition coincides with the 16th Istanbul Biennial, and is on view at Büyükdere35 from 13 

September to 9 November, 2019.
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İstanbul'u Unutmak

Keşke bizi de kamyonlara koyup taşısalardı kavunlara haksızlık oldu. Cadde-i Kebir'e bir damla kan 

düşmesin diye yapıldığını farz ettiğim kurban törenlerinde, bir yerden bir yere nakledilen küçük başlar ve 

büyük başlar gibi keşke bizi de. Üç yüz beygir, dört yüz beygir bazen beş yüz beygirlik, silindirlerinde piston 

çarpan makinelerin taşıdığı mafsallarda, o mafsalların oluşturduğu iskelete inşa edilmiş demir kasalarda 

bizi. Çikolata ile pekiştirilmiş karbon ve hidrojen bakımından çok zengin maddeden yapılmış yollarda mola 

vermeden. Sağlam, anı geçirmez, çürümez ve saatte seksen kilometre hızla ayarlanmış ve tenteyle korunmuş 

bir şekilde. Taşımadılar. Bunlar, gördükleriniz, unutunca çıkan yaralar. Duvarlara asılabilirliği, teşhiri ve 

topluma taşlattırılabilirliği üç ayrı kurum tarafından tescillenmiş. Unutunca Çıkan Yaralar, günümüzde pek 

çok şahsiyetin uygulamaya koyduğu ve bireyselleşmede büyük önem arz eden bir standart olması itibariyle 

oldukça kıymetlidir. Artık büyümekte olan ya da günümüz rekabetçi ortam koşullarında, öne geçmeyi 

hedefleyen şahıslar için şarttır bu yaralar. Kişisel yaralanma belgesi alabilmek için, kalite yönetim sistemleri 

tanımlanmalı ve işler tanımlandığı gibi yürütülmelidir. Faka biz, yaralanmadık. Yaralamadılar. 

Bir gövdenin hiçbir yaprağı bir diğerine aşk gene kelime değiştirdi vahşi diyemez. Birlikte kımıldarlar, 

yağmurun toplu vaftizinden çıkıp güneşlenirler. Kök su almazsa toplu ölüm gerçekleşir. Hiçbir yaprak asılı 

olduğu dalın kereste oluşuna şahitlik edemez. Keresteler kamyonlarla taşınır çikolatalı yollarda. Çerçeve 

yaparız onlardan. Tabut, bıçak sapı, mancınık, el arabası, saksı, pipo. Onlara bakmayı seviyor insanlar: 

konuşun küçük tek hücreliler. Fakat, tarihten önce 1300 yılında, Atina'da, bir tırtıl, bir gövdenin sadece 

bir yaprağına, diğer yaprakların göremeyeceği bir şekilde, "techne" yazmış. Yapraklar konuşmaz. Yapraklar 

yoktur. 
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Peki. Eylül'de İstanbul'da olmak, eylülde istanbulda bulunmaya benzemez. Ayakkabılarınıza itimadınız 

azalır. Cisminiz iklim tarafından yoğrulur. Güneş bir top kadife kumaş gibi girer yatağınıza. Karaköy 

limanında gemiden indirilen sarılmak serbest 300 ton eşek, karadan yürütülür Pera'nın içlerine. Biralar 

hızla içilir sokak barlarında, caddeler şenlenir, insanlarda engellenemez bir sanat tebessümü başlar. Kavun 

kabukları, marullar, kıvırcıklar ve hıyarlar. Bir kova su ve herkes. Tam on bir ay karanlıkta bekleyen 

sanatseverler. Üzgün zabıta memurları ve çöpçüler. Öfkeli turistler. Bir müzeden diğerine taşınan 

kıskançlıklar, hayranlıklar ve tombul bedenler. Gün içinde tesadüfi olmayan dört karşılaşma, üç n'aber, iki 

baş selamı bir görmezden gelme. Bin iki yüz elli altıncı sanat maratonu, dokuz yüz elli bin yedi yüz seksen 

bir kişi. Gün yerine karanlığa bırakır sezdirmeden. Herkes ikiye bölünür o vakit: İstanbul'da olanlar ve 

bulunanlar. İstanbul'da olanlar ahırlarına bir sarılmak serbest karadan yürütülmüş eşek götüreceklerdir 

muhakkak. İstanbul’da bulunan, birlikte yaşamayı sevmez, yerdeki boku düşünür mütemadiyen.

Tektanrı! Nasılsın iyi misin? Mühim bir şey yok. Seninle tekrar konuşmaya çalıştım sadece. Yaratık 

olmak zor, görüyorsun İstanbul'da. Senden yeni/yaralanmamış bir vücut istemiyorum, bil istedim. Hiç 

istemeyeceğim. Bizi kamyonlarda taşıtmayan bu hayatı devam ettirdiğin için "şükran" diyemem sana.

Cihat Duman
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Forgetting İstanbul

I wish they had loaded us up into trucks and hauled us away as well, it wasn't fair to the watermelons. Like 

the small cattle transported from one place to another in the ritual sacrifices I imagine were carrier out so 

not a single drop of blood fall on Grand Rue de Pera , I wish they had done the same to us. To us, on joints 

carried by machines of three-hundred, four-hundred and evan five- hundred horsepower, with pistons 

slapping on the cylinder bore, in iron beds constrictor upon a structure formed of those joints. Along roads 

made of material hardened with chocolate, highly rich in terms of carbon and hydrogen, with no rest. 

Protected with strong, imperishable, memory-proof awning, fixed to a speed of eighty-kilometres per hour. 

But they didn't. 

These, what you see, are wounds that appear when you forget. That they are hangable on a wall, that they 

can be exhibited and stoned by society, this has all been officially inscribed by three different institutions. 

Wounds that Appear When You Forget are quite valuable as a standard put into effect by many significant 

figures today, and constitute great importance in terms of individualization. Such wounds are sine qua 

non for individuals who are growing, or in current competitive conditions, aim to get ahead. Quality 

management systems must be defined to obtain personal injury documents, and procedure must be 

followed accordingly. However, we were not wounded. They did not wound as. No leaf of a stem can tell 

another leaf, love just changed words again, wild. They move together, they depart from the collective 

christening of rain and sunbathe. If the roots cannot draw water, collective death occurs. No leaf can witness 

the branch it was hanging from become timber. Timber is transported with trucks along chocolate roads.

We make frames out of it. Coffins, hafts, catapults, wheelbarrows, planet pots and tobacco pipes. That's what 

people like to look at: talking single-celled organisms. Yet, 1300 years before history, in Athens, a caterpillar, 

on a single leaf of stem, wrote a world where the other leaves could not see: " techne". Leaves cannot speak. 

Leaves do not exist. 
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Fine. Being in İstanbul in September is not quite like being in istanbul in september. You lose faith in 

your shoes. Your substance is kneaded by climate. The sun enters your bed like a roll of velvet. 300 tons of 

free-to-hug donkey unshipped at Karaköy harbour are dragged across land into Pera. Glasses of beer are 

gulped down fast, street liven up and an unrestrainable art- induced smile appears on the faces of people. 

Honeydew-melon-peel, lattuce, romaine or curly, and cucumbers. A bucket of water and everybody. 

Artlovers who for a full eleven months wait in cold darkness. Sad municipal police officers and street 

sweepers. Angry tourist. Bouts of jealousy and admiration, plump bodies conveyed from one museum to 

the next. Four uncoincidental encounters during the day, three hellos, two nods, and one snub. The one-

thousand-two-hundred-and-fifty-sixth art marathon, nine-hundred-and-fifty-thousand-seven-hundred-

and-eighty-one people. The day gently fades into darkness. That is the time when everyone iş divided into 

darkness. That is the time when everyone is divided into two groups: Those who are in İstanbul, and those 

who are not. Those who are in İstanbul will no doubt take on free-to-hug, dragged-across-land donkey to 

their stables. Those who are in İstanbul do not like living together, they constantly think about avoiding the 

shit on the pavement. 

Onegod! How are you, doing fine? Nothing special here. I only sought to talk to you one-to-one. As sad 

artist. It's tough being a creature, you see, in İstanbul. I don't ask for a new/unwounded body from you, I 

wanted you to know that. And I never will. I can't offer you my "gratitude" because you perpetuate this life 

that does not let us be hauled on trucks.

Cihat Duman



Büyükdere35 Kültür Sanat Platformu   Adres: Çayırbaşı Mah. Çayırbaşı Cad. no: 35 Büyükdere, Sarıyer İstanbul Türkiye 34453
Tel: 0212 242 5973   Gsm: 0533 735 2148   Mail: buyukdere35.artproject@gmail.com   www.buyukdere35.com  

Memed Erdener
"Hafıza Kimlik Miras"/ "Identity Heritage Memory", 2014

Eski tuğlalar ve Çınarcık depreminden sonra sahilden toplanan fayans parçaları 
 Old bricks and pieces of tiles collected from the beach after the

Çınarcık earthquake
18 x 23 x 36 cm
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Memed Erdener
Tarihi Coğrafya Sanmak –I 

 Mistaking Geography for History -I, 2018
Kağıt üzerine kurşun kalem / Pen on paper

59,4 x 42 cm
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Memed Erdener
Tarihi Coğrafya Sanmak –II /

Mistaking Geography for History -II, 2019
Kağıt üzerine kurşun kalem / Pen on paper

59,4 x 42 cm



Büyükdere35 Kültür Sanat Platformu   Adres: Çayırbaşı Mah. Çayırbaşı Cad. no: 35 Büyükdere, Sarıyer İstanbul Türkiye 34453
Tel: 0212 242 5973   Gsm: 0533 735 2148   Mail: buyukdere35.artproject@gmail.com   www.buyukdere35.com  

Memed Erdener
Tarihi Coğrafya Sanmak –III 

Mistaking Geography for History -III, 2017
Kağıt üzerine kurşun kalem / Pen on paper

15 x 21 cm
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Memed Erdener
Hırsız mıyım Dilenci miyim? 

Am I a Thief or a Beggar?, 2019
Kağıt üzerine akrilik 

Acrylic on paper 59,4 x 42 cm (her biri / each)
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Memed Erdener
Bön / Silly, 2018

Kağıt üzerine kurşun kalem / Pen on paper
42 x 59,4cm
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Memed Erdener
37 Hayır / 37 No, 2017

37 adet kağıt üzerine karışık teknik 
37 pieces mixed technic on paper

Farklı boyutlarda / Variable dimensions
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Memed Erdener
"...RUM", 2019

Kağıt üzerine kurşun kalem / Pen on paper
27 x 35,6cm
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Hatırlama Ağacı 
 
 
İçinde yaşadığımız "unutkan çağ"da nesiller, sürekliliklerini sağlayan geçmişlerini kaybederler. Dayatma 
bilgiler ile beslenerek hafıza erozyonuna uğrayan insanlar, nereden geldiğini bilmeden çoğalır. Bildiği tek 
geçmişin kendi tekil geçmişi olduğunu sanan bireyin ruhu, bulaşıcı bir "yokluk hissi"ne yakalanır. "Unutmak" 
kalıcı bir hastalığa dönüşürse, geriye karmaşa, kavga ve toplumsal çöküş kalır. Her türlü son, kuşkusuz, bir 
tür başlangıçtır. Evrene karışan "unutkan", elbet bir gün köklerini bir ağacın gövdesinde bulur. 
 
 
 
Tree of Remembering 
 
 
In the "forgetful age" that we live in, generation lose their past, which is necessary to ensure their continuity. 
Force-fed with information from above, human beings are subjected to an erosion of memory, and multiply 
without knowing where they come from. The spirit of the individual, living with the illusion that the only 
past is her particular past, is contaminated with a "feeling of non-existence". If "forgetting" becomes a perma-
nent disease, all we are left with is chaos, quarrel and social collapse. Every end is, on doubt, a new beginning. 
The "forgetful" one fuses into the universe, to certainly find its roots, one day, in the trunk of a tree.

 
                                                                                       Selin Gömüç  
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