
Çalışmalarını İzmir’de sürdüren sanatçı ikilisi Ali Ünal, Fırat İtmeç, Ortadoğu ismini vermiş oldukları sanatçı 
kolektifinde, sinema, fotoğraf heykel, resim, obje, desen, animasyon, yerleştirme tekniklerinde farklı 
deneyler gerçekleştiriyorlar. Bir çırpıda tanımlanması mümkün olmayan bu görsel deneyler, ülkemizdeki 
yaşama, özellikle de yaşları otuzun altında olan kuşakların duygu dünyalarına gönderme yapıyorlar. 
İkilinin çalışmalarında karşılaştığımız dil, imgeler, renkler, sözcükler belli referanslara gönderme yaptığı için, 
bu işlerin keyfine varabilmek, belli kodların, şifrelerin, metaforların açıkyüreklilikle sorgulanmasına bağlı. 
Sıradan, günlük yaşamın akışı içinde her yerde, her köşede karşımıza çıkabilir hissini uyandıran görsel 
imgeleriyle Ortadoğu ikilisi izleyicilerine tuhaf bir ayna tutuyor sanki. Bu aynada gördüklerimizden yola 
çıkarak düşündüklerimiz, kelimenin tam anlamıyla yoğun bir sis tabakasının altında. Sisin dağıldığı yerlerde 
karşılaştıklarımızdan yola çıkarak bir yorum yapmaya çalışsak, nereden başlamamız gerekirdi?

Bu yolculuğa çıkmadan önce Ortadoğu’nun “Esaslı Kederler İçinde Gençliğimiz” projesiyle, farklı, bir tür 
yeni dijital halk sanatı olarak isimlendirilebilecek bir görselliği gövdeselleştirdiğini söylememiz gerekecek. 
Bu projede karşılaştığımız dünyanın samimiyeti, bize sadece yaşam mücadelesinde tutunmaya çalışan 
insanların duygularını taşımakla kalmıyor. Sıradanlığın en alt basamaklarına inmeyi göze alan bir istek, 
arzuyla karşı karşıyayız ki, bunun görsel alanda değil, müzik alanında, bir Neşet Ertaş türküsündeki yalınlıklık, 
içtenlik, duygudaşlıkla tanımlanması mümkün. Ortadoğu’nun estetik kaygıları en aza indirip, halk sanatının 
genlerindeki kodlamalara yönelmesi dikkat çeken bir cesareti de bünyesinde barındırıyor. Kalpler, güller, 
bira şişeleri arasında gezinmekle kalmayıp, kuyruğunu yiyen yılan motifine, artık karton kutularından yapılmış 
neşeli oyuncaklara dek izleyenleri şaşırtmak için kurulmuş onlarca tuzak arasında gezinirken şaşırmamamız, 
gülümsememiz mümkün değil; çünkü Ortadoğu bize, başını ve sonunu bildiğiniz hikâyeleri (“Ve hep karanlık 
kazanırdı.”), ironiyle, karikatür dünyasındaki yalınlıkla tekrar anlatırken, bir noktada Şahmeran öykülerinde 
karşılaşılan masalsı dünyayı da çağrıştırıyor. 

 “Esaslı Kederler İçinde Gençliğimiz” projesinde alabildiğine yalınlaştırılmasına rağmen, sayfaların altına 
bilinçli olarak yerleştirilmiş ilginç göndermeler var. Bunlar arasında, küçük bir çanak içine yerleştirilmiş olan, 
sigara, Ritalin
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 kutularına ve bir jilete dikkatle bakmak gerekir. Esaslı keder, sigaranın, ucuz ağrı kesicilerin 
etkisinin azaldığında gençlerin jilet kullanarak kendilerine acı vermeleriyle sonlanan psikolojik sorunlar 
yumağına gönderme yapmıyor mu? Çalışmanın son iki sayfasına yayılan imgeler, tabuların, kuralların 
ayaklar altına aldığı aşk dünyasının sonsuz keder girdaplarını çağrıştırmıyor mu? Bu ve buna benzer örnekleri 
çoğaltarak Ortadoğu’nun tanımlanmalarında, isimlendirilmelerinde bile sorunlar yaşadığımız toplumsal 
önyargıların etrafında döndüğünü, sıradan bir eleştiri ya da sızlanma modelleri geliştirmeden konuları adeta 
hedefinden vuran imgesel okları devreye soktuklarını gözlemliyoruz.

Ortadoğu’nun başarılı olduğu alanlar arasında, ironi, kara mizah ayrıcalıklı bir yere sahip. İkilinin resmi 
üretirken, naiflerin, çocukların ya da ruhsal hastalıklıların çizgilerini kullanarak çalışmaları, izleyicilere ilk etapta 
bu ne yahu sorusunu sordurtuyor olabilir. Çalışmanın birçok öğesinde karşımıza çıkan kara mizah imgelerinin, 
eleştirmekten, sızlanmaktan öteye geçen, “Bu da geçer yahu!” tavrı var ki, bunu Karagöz-Hacivat oyunlarında 
karşımıza çıkan kalenderlik, yüksek gönüllülükle biraya getirmemiz mümkün. Ali’nin mi Karagöz, Fırat’ın mı 
Hacivat olabileceğini hemen kavrayamasak da, Ortadoğu, bize ait olmasına rağmen unuttuğumuz birçok 
geleneğin üzerindeki tozları da silkeyerek, her koşulda, her durumda gülmemizi bize öneriyor ve  “Esaslı 
Kederler İçinde Gençliğimiz” projesinin ne denli köktenci bir gözlem dünyası üzerine oturduğunu duyumsatıyor. 

 
Necmi Sönmez, Haziran 2017, Solothurn 

* Farsçadan Türkçeye Abdülbaki Gölpınarlı tarafından, “Kuşların Dili” ismiyle çevrilen bu eserin ilk eksiksiz baskısı 1962’de (Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara), 
son baskısı ise 2015 yılında Türkiye İş Bankası Yayınları tarafından yapılmıştır.

“Esaslı Kederler İçinde Gençliğimiz” 
Ortadoğu İkilisinin Yaşama, Durduğumuz Yerlere Ait Bir 
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“Our Youth Wrapped in Deep Sorrows” 
Ortadoğu Duo’s Project Regarding Life and Where 
We Are 

Artists based in İzmir, Ali Ünal and Fırat İtmeç who have named their artist duo/collective Ortadoğu 
(Middle East), experiment with a variety of techniques used in cinema, photography, sculpture, painting, 
objects, sketches, animation and installation. These visual experiments are not easily defined, and refer to 
the emotional world of especially those under the age of thirty in our country. As the language, images, 
colors, words we encounter in the works of this duo signify particular references, one needs to question 
certain codes, key words and metaphors with an open heart in order to enjoy these works. With visual 
images that seem ordinary, that can be seen anytime and anywhere in daily life, it is as if they are holding a 
mirror to their viewers. What we see in this mirror conjure up thoughts enveloped by a dense fog. If we were 
to interpret what we see where this fog disperses, where would we start? 

Before embarking on this journey, we need to say that with their “Our Youth Wrapped in Deep Sorrows” 
project, Ortadoğu has created a body of work that can be named as a new type of digital folk art. The 
frankness of the world we encounter in this work does not just convey the emotions of ordinary people in 
their daily struggle trying to survive. The desire to step down to the lowest layers of simplicity is so strong 
that this can be defined not only in the visual but the musical realm as well, in the openness, warmth and 
shared emotions of a Neşet Ertaş türkü (folk song). Ortadoğu’s minimizing the aesthetical concerns and 
steering towards the genetic codes of folk art carries within it a noteworthy braveness. We cannot but not be 
surprised and smile while roaming among the heart shapes, roses, beer bottles as well as dozens of traps 
built to surprise the viewers, from the snake motif that devours its own tail to happy toys made from leftover 
carton boxes; because Ortadoğu retells stories that we do know from beginning to end (“and always 
darkness won”) with the irony and the simplicity of the world of cartoons, and at a certain point also evokes 
the fairy tale world of Shahmaran. 

There are interesting, though thoroughly simplified references specifically placed at the bottom of the 
pages of “Our Youth Wrapped in Deep Sorrows”. Among these one needs to pay particular attention 
to cigarette, Ritalin 
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 boxes and a razor blade placed in a bowl. Don’t deep sorrows refer to the web of 
psychological problems that result in young people’s inflicting pain on their own bodies by cutting themselves 
with razor blades when the effects of cigarettes and cheap pain relievers diminish? Don’t the images laid 
out on the last two pages of this work evoke the bottomless whirlpools of sorrow in the world of lovers that 
are crushed by taboos and rules? In a society that revolves around social preconceptions, where even the 
naming, defining of social problems is a problem, Ortadoğu creates imaginary arrows, aims and hits the 
targets, without creating average models of critique or complaints.  

Among Ortadoğu’s successes, irony and black humor hold a special place. As the duo uses the 
drawing characteristics of the naïve, the children and the mentally disabled, this might cause some viewers 
to question them at first glance. There is a “this too shall pass” attitude in their work, images of black 
humor and irony going beyond criticism and complaining; so we can associate what we see here with the 
philosophy, the high mindedness evident in Karagöz-Hadcivat (shadow theatre) plays. Though it is hard to 
say whether Ali would be Karagöz and Fırat, Hadcivat,  Ortadoğu encourages us to shake off the dust on 
many traditions we have forgotten even though they belong to us, laugh whatever the situation, and remind 
us that “Our Youth Wrapped in Deep Sorrows” project is situated in a radical world of observation. 

Necmi Sönmez, June 2017, Solothurn 

* Ritalin a medicine for deficit disorder (ADD) and narcolepsy is sold only by doctor’s prescription in Turkey. Having effects similar to cocaine, it is listed 
among drugs that can be exploited. From Ortadoğu’s email dated 22.06. 2017.


