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“O fotoğraflar bizim olmadığımız zamanları aktarır bize.
Tanımadığımız yakınlarımızı, bizi beklemeden gidenleri.”
Murathan Mungan, Paranın Cinleri

“Neresi Sıla Bize, Neresi Gurbet”, 13 Metrekare Sanat Kolektifi’nin yürüttüğü bir araştırma
projesidir. Projenin amacı, Mardin’de 1900’lerin başından 2000’lere kadar çekilen, çoğu
aile albümlerinde onlarca yıldır duran, gün yüzüne çıkmamış fotoğrafların ortaya çıkarılıp
kayıt altına alınması yoluyla şehrin belleğinin yeniden üretilip, korunarak topluma ve
şehrine geri sunulmasıdır. Bu doğrultuda proje kapsamında, Mardin ve çevresinde (1992
sınırlarında Mardin’e bağlı ilçeler Cizre, Silopi, Gercüş, İdil ve Hasankeyf dahil) yaşamış ve
hâlâ yaşamakta olan ailelerin albümlerine erişilerek, o fotoğrafların toplanması, fotoğrafın
çekildiği ânın doğrudan hikâyesi ile o döneme ait anılar ve hikâyelerin video kaydı, sesli ve
yazılı kayıt olarak belgelenmesi yoluyla bir arşiv oluşturulmaktadır. Arşivde biriken
malzemenin niteliği doğrultusunda 6 aylık ya da 1 yıllık ara dönemlerde fotoğraf, video ve
ses yerleştirmeleri içeren sergiler ile araştırmanın toplum ile paylaşılması
planlanmaktadır. Ayrıca ve en önemlisi, oluşturulmakta olan bu özgün arşivin ve ondan
üretilecek akademik üretimlerin, yazılı tarihe alternatif olarak dönemin tarihine,
bölgedeki insanların yaşanmışlıklarına dair alternatif bir tarih anlatısı oluşturmak üzere
bizlere ve araştırmacılara önemli bir kaynak, ardalan sunacağı düşünülmektedir.
Mardin ve çevresinde binlerce yıl birlikte yaşamış, komşuluk yapmış ve hâlâ yapmakta
olan, bir kısmı ise göçlerle dünyanın dört bir yanına dağılmış bu toprakların insanlarını
yeniden yan yana getirme amacı ile yola çıkan proje, adını Murathan Mungan’ın Dönmek
şiirindeki “Neresi Sıla Bize, Neresi Gurbet” dizesinden almaktadır. O günlerin
yaşanmışlıklarından elimizde kalan tek şey fotoğraflardır. “Fotoğraflar yitirilmiş anları
belgeler.” (Mungan, 2016). Bu doğrultuda, fotoğraflar ve fotoğrafların sahipleri ortak
hafızayı yeniden üretmeyi ve arşivlemeyi hedefleyen bu araştırma için en vazgeçilmez
verilerdir.
Farklı kültür, etnik yapı ve inançdan gelen insanlar, Mardin ve çevresinde tarih boyunca bir
arada var olmuş ve olmaktadırlar. Bu kültür çeşitliliğinin izlerinin ve bir arada varoluş
hikâyelerinin bir arşivle yeniden bir araya getirileceği bu çalışma, alana ilgi duyanlara ve
bu konudaki literatüre önemli bir katkı sunacaktır.

FOTOĞRAFLARINIZI BİZE NASIL ULAŞTIRABİLİRSİNİZ?
Aile albümlerinizdeki fotoğraflardan kullanmamıza müsade ettiğiniz fotoğrafları
tarih ve varsa hikâyesini de ekleyerek scan edip (taratıp) info@13metrekare.org
adresine gönderebilirsiniz.
Telefonda scan edecekseniz CamScanner uygulamasını indirip, uygulamaya girerek
fotoğraf çeker gibi tarayıp pdf veya tiff formatlarında bize yollayabilirsiniz. Bir
tarayıcıda taratacaksanız 600 dpi çözünürlükte tiff formatında taratarak da
gönderebilirsiniz.
Taratma imkanınız yoksa bizlere 0 507 3419915 numaralı telefonu arayarak ulaşabilir
ve fotoğraflarınızı taratmak üzere bize iletebilirsiniz. Taradıktan sonra fotoğraflarınız
size geri iletilecektir.
Şimdiden çok teşekkür ederiz.
13Metrekare Sanat Kolektifi

13metrekare.org

info@13metrekare.org

@13metrekare

ONAY FORMU
13metrekare Sanat Kolektifi, ileride yapacağı tanıtım, sergi ve akademik çalışmalar gibi
faaliyetlerde isminizi, hikayenizi, fotoğraf veya videonuzu, bütünüyle veya kısmen,
önceden onayınızı aramaksızın kullanmak ister. Bu hikaye gazete, dergi, radio, sosyal
medya gibi mecralar ile haberler ve kampanya materyallerinde gözükebilir.
13metrekare, politikası gereği, kişilere ait röportaj, fotoğraf, video ve benzeri görsellerin
ilgili bireylerin veya ebeveynlerinin/vasilerinin onayı olmadan alınmasına izin vermez.
Gazeteciler, fotoğrafçılar, akademisyenler ve 13metrekare bu görsellerin sadece
amaçları doğrultusunda kullanıldığını temin edecek tüm tedbirleri alır. Eğer söz konusu
görsellerin amaçlarına uygun olmayan şekilde kullanıldığına şahit olursanız lütfen
derhal 13metrekare üyelerine haber veriniz.
Onay Veren Kişi
Ben __________________________________ bana veya çocuğuma dair ismin,
hikayenin, fotoğrafların, röportajın, videonun 13metrekare tarafından yukarıda
açıklandığı şekilde ve herhangi bir maddi karşılık olmaksızın kullanılmasına onay
veriyorum. WHH’in dış haberleşme politikasını okuduğumu veya bu politika hakkında
bilgilendirildiğimi teyit ediyorum. WHH’in konu hikayeleri, görselleri veya videoları
gelecekte ne şekilde kullanacağı ve bu görsellerin ve videoların nasıl muhafaza
edileceğini okuduğumu veya bu konuda bilgilendirildiğimi teyit ediyorum.
13metrekare Üyesi
Ben______________________________, ________________________________’in isim,
hikaye, film, fotoğraf, röportaj, videosunu yukarıda açıklandığı şekilde kullanmak için
iznini aldığımı teyit ederim. Sözkonusu birey bir çocuksa, isim, hikaye, film, fotoğraf,
röportaj, videosunu yukarıda açıklandığı şekilde kullanmak için ebeveyninin/vasisinin
iznini aldığımı teyit ederim.
Tarih: ______________________________________
Yer: ______________________________________
İmza: ______________________________________
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ARŞİVE EKLENEN FOTOĞRAFLARDAN
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