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i
p

u
c

u
n

u 
veriyor. Bu fotoğrafta 

da sanatçının kendi bedenini 
kullanm

ası, erkek egem
en bir düzende 

yaşadığım
ız sürece, kurtarılm

ış kadın diye bir 
şeyin olm

adığını vurgulam
akta.  

“Suç M
ahali” isim

li videoda ise sanatçı bu sefer evin içine değil, 
dışarının tekinsizliğine odaklanm

ış. Yüksek ve hızlı nefes sesi, korku ve 
kaçm

a hissi yaratıyor am
a videoda bir korku nesnesi yer alm

ıyor. Dışarısı olm
ası, 

bu korku için yeterli oluyor. Bu sebeple kadın için, baskı, tehdit ve şiddet içerse de ev 
nöbetini bırakıp dışarı çıkm

ak o kadar da kolay değil. 

“Azrail Kadınlar” serisinde izleyici, kadın azrailin bir vicdan nöbetçisi gibi içeride ve 
dışarıda gezindiği, hikâyesiz bir kurguya tanık oluyor. Doğadan gelen bu süper 
kahram

an, kadınların intikam
ını alm

ak için evlerde, inşaat alanlarında bir tür ilahi 
adalet uygulayıcısı, bir tür intikam

 nöbetçisi gibi dolaşıyor. Sanatçının azraili hem
 bir 

kadın, hem
 de bir kurtarıcı olarak kurgulam

ası, kadının özgürleşm
e m

ücadelesinde 
destek alabileceği tek dayanağın kendisi ve diğer kadınlar olduğunu vurguluyor.

Tüm
 bu sıkıntılı, tekinsiz ev yaşam

ı ve bastırılm
ış kadınlar, izleyiciyi sıkışm

ışlık hissi ile 
üm

itsizliğe düşürürken, “Eşik” isim
li video çalışm

ası çıkış noktasını sunuyor. Hayal 
kırıklığı, huzursuzluk, güvensizlik, kullanılm

ışlık, sesini duyuram
am

a, kendini var 
edem

em
enin verdiği öfk

e ve isyan duygusu ile yükleri oldukça ağırlaşm
ış 6 kadın, 

m
ücadelenin ve özgürlüğünü inşa etm

enin kolay olm
adığını bilm

elerine rağm
en 

kapıyı çarpıp evden çıkarak, ev nöbetini terk ediyorlar. Evin dışına, sokağa çıkıyorlar 
çünkü ev içinde görünm

ez olarak m
ücadeleye devam

 etm
enin im

kânsızlığını 
biliyorlar. Videoda sırtlarında taşıdıkları dev sırt çantası, sergi m

ekânında da 
sergileniyor. Polat, sırt çantasını bu şekilde ikonlaştırarak, G

ezi direnişinde otoriteye, 
baskıya ve adaletsizliğe hayır dem

ek ve direnm
ek için sokağa çıkan kadınlara da 

gönderm
e yapıyor. Bu aynı zam

anda şiddet uygulayan kocalarını terk etti
kleri, 

kocalarına 
hayır 

diyebildikleri 
için 

ölüm
 

tehlikesi 
altında 

yaşayan 

kadınların cesaretinin de bir ifadesi. Sergi m
ekânında yankılanan kapı çarpm

a sesi, 
kadınların ev nöbetinin artık bitti

ğini, direniş vaktinin geldiğini sim
geliyor.

Serginin bütününe baktığım
ızda evin içerisinin ve dışarısının, kadının üzerinde 

yarattı
ğı tedirginlik, baskı, şiddet tehdit hissediliyor am

a bu tedirginliğin ya da 
şiddetin kaynağı, kişisi asla görünür olm

uyor. Bu yaklaşım
 bir belirsizlik yaratm

ıyor; 
tam

 tersine aslında bu şiddetin ve baskının çok daha tem
el bir şeye dayandığına 

işaret ediyor. Erkek egem
en toplum

sal düzen ve onun iktidar ilişkilerinin kurduğu 
kontrol m

ekanizm
aları. Bu toplum

sal kontrol m
ekanizm

aları bazen o kadar etkili 
oluyor ki, geri çekilseler bile kadın kendi kendinin baskı uygulayıcısı oluyor, 
özgürleşem

iyor. 

N
erim

an Polat’ın çalışm
alarının çoğunluğunun ana konusunun toplum

sal cinsiyet 
eşitsizliği olm

ası şaşırtıcı bir durum
 değil am

a “Ev N
öbeti” sergisinde tam

am
en kadın 

m
eselesine 

odaklanm
ası 

oldukça 
cüretkâr 

bir 
yaklaşım

. 
“Ev”in 

tekinsizliğine 
odaklanan bu sergi, fem

inist hareketin en önem
li sloganlarından birinin “Kişisel olan 

politiktir”in altını çizerek kadın hareketi tarihindeki yerini alıyor. 

depiction 
of 

m
ale violence. In this 

shot, w
hile the one squeezing 

the belt, exerting the violence rem
ains 

unseen, the w
om

an continues to live her life 
constantly under this threat. The sam

e uncertainty, 
that is to say the sense that w

om
en can be subject to violence 

at any m
om

ent, also persists in the untitled w
ork depicting a w

om
an 

lying dow
n on the floor in an unidentified place. The cleaver next to the 

w
om

an hints at an act of violence that has either already taken place or one that w
ill. 

O
nce again the artist’s use of her ow

n body in this photograph underlines the fact 
that as long as w

e live in a patriarchal system
, there is nothing such as the privileged 

w
om

an. 

In the video titled “Crim
e Scene” this tim

e the artist focuses not on the dom
estic but 

the om
inousness of the outside. The sound of loud and rapid breathing evokes a 

sense of fear and escape, but the video does not show
 an object of fear. The fact that 

it is the outside suffi
ces for this fear. Thus, even though the inside entails oppression, 

threat and violence for w
om

en, it is not that easy to leave the house w
atch to go 

outside.  

In the “Grim
 Reaper” series the audience w

itnesses a sequence w
ithout a story in 

w
hich a w

om
an angel of death roam

s around inside and outside as a guard of 
conscience. This super heroine from

 nature goes around houses, construction sites 
as som

e sort of an executor of divine justice, a type of vengeance guard to avenge for 
w

om
en. The artist’s depiction of the “Grim

 Reaper” both as a w
om

an and a savior 
im

plies that in the struggle for her liberation the only anchor for a w
om

an is herself 
and other w

om
en. 

W
hile all this distraught, om

inous dom
estic life and oppressed w

om
en dishearten 

the audience w
ith a feeling of being trapped, the video “Threshold” offers the w

ay 
out. Six w

om
en, w

ho are heavily burdened w
ith the sense of rage and resistance 

ensuing from
 disappointm

ent, trepidation, insecurity, exploitation, not being heard 
and not being able to realize them

selves, slam
 the door behind them

 and abandon 
the house w

atch even though they know
 the struggle and building freedom

 is not 
easy. They go outside the house, out to the street, because they are aw

are of the 
im

possibility of continuing the struggle being invisible w
ithin the house. The huge 

backpack they carry on their backs in the video is displayed in the exhibition venue 
as w

ell. Iconizing the backpack as such, Polat also m
akes reference to the w

om
en 

w
ho flooded the streets during the G

ezi uprising to resist and say no to oppression 
and injustice. This is also an expression of the courage of w

om
en w

ho live under the 
threat of death because they w

ere able to leave their violent husbands; the courage 
of w

om
en w

ho w
ere able to say no to their husbands. The sound of the door banging 

echoing in the exhibition space sym
bolizes that w

om
en’s house w

atch is finally over, 
that it is tim

e for resistance. 

The apprehension, oppression, violence, threat exerted upon w
om

en by the inside 
and outside of the hom

e can be discerned w
hen w

e look at the exhibition as a w
hole, 

but the source of this apprehension or violence is never visible. This approach does 
not constitute an am

biguity; to the contrary it signifies that actually this violence and 
oppression is grounded in som

ething m
uch m

ore fundam
ental: the patriarchal social 

order and the control m
echanism

s generated by its pow
er relations. These social 

control m
echanism

s are so pow
erful that som

etim
es even if they retreat, w

om
en 

continue to be their ow
n oppressors and cannot be liberated. 

It is not surprising that the m
ain subject m

att
er of m

ost of N
erim

an Polat’s w
ork is 

gender inequality, but it is a rather bold statem
ent that she focuses 

entirely on w
om

en’s issues in the “House W
atch” exhibition. 

Focusing on the om
inousness of the hom

e, the exhibition 
claim

s its place in the history of the w
om

en’s 
m

ovem
ent by em

phasizing one of the m
ost 

im
portant slogans of the fem

inist 
m

ovem
ent, “the personal 

is political”.  

N
erim

an Polat eleştirel 
dili 

ve 
radikal 

duruşu 
ile 

gündelik hayatt
aki politik yaklaşım

ını 
çalışm

alarına taşım
ayı başarabilen, çizgisini ve 

duruşunu 
koruyabilen 

nadir 
sanatçılardan. 

Çalışm
alarında çoğunlukla ön plana çıkan iktidar eleştirisi, 

kişisel ve profesyonel yaşam
ındaki her türlü iktidarı sorgulayan 

tutum
unun da bir yansım

ası. Sanat piyasasının kurallarını benim
sem

eyen, 
güncel sanat dünyasının hiyerarşik yapısına çom

ak sokanlardan biri olarak iktidarın 
eleştirisini yapm

akla kalm
ıyor, onunla yaşam

ının her alanında m
ücadeleye devam

 
ediyor. 

Polat, çalışm
alarında gündelik hayatın içindeki söylem

leri, gizli iktidar biçim
lerini ve 

bunların insanlar ve nesneler üzerindeki yansım
alarını, katm

anları tek tek açarak 
olaylar arasındaki ilişkileri inceliyor. Son dönem

 çalışm
alarında serm

ayenin ve iktidar 
ilişkilerinin baskısı altında dönüşen şehir üzerinden, yaşadığım

ız dönüşüm
leri, 

m
ülkiyet ve aidiyet kavram

larını ele alan sanatçı, “Ev N
öbeti” sergisinde ise içeriden 

bir bakışla, evde kadının yaşadığı dönüşüm
leri ve toplum

sal baskıları inceliyor. 
Ataerkil düzenin kadın üzerindeki baskısını ve kontrol m

ekanizm
alarını evin içinden 

dışarı doğru bir bakışla katm
an katm

an açıyor.

Sergide apartm
an levhası m

ı, m
ezar taşı m

ı olduğunu kestirem
ediğim

iz yaldızlı “Ev 
N

öbeti” tabelası, erkek devletin aile kurum
unu yücelterek eve m

ahkum
 etti

ği 
kadının, ev içinde yaşadığı tekinsizliğin, parçalanm

ışlığın ve güvensizliğin ilk işareti 
olarak izleyiciyi karşılıyor. 

Girişte yer alan “Adım
” isim

li fotoğraftaki küçük kızın doğaya, aileden bağım
sız bir 

birey olarak kendini keşfetm
eye doğru attı

ğı adım
ları, kadının birey olarak var 

olabilm
e m

ücadelesinin çok küçük yaşta başladığını gösteriyor. Kızın adım
ındaki 

belirsizlik ve dum
anlı görünüm

, fotoğrafa şiirsel bir atm
osfer katarken, sağda m

angal 
yapan 

aile 
bireyleri, 

küçük 
kızın 

adım
larının 

çok 
uzağa 

gidem
eyeceğini 

hatırlatarak izleyiciyi gerçekliğe çekiyor. Fotoğrafta hangi yönün kız için güvenli 
olduğu ve adım

larını daha da ileri götürüp götürm
eyeceği belirsiz kalıyor. 

Sergide farklı m
alzem

eler ve farklı anlatım
 dilleri kullanan Polat, kadının ev içinde 

yaşadığı cinneti vurgulayan “Kesm
ek Üzerine” serisinde ışıklı kutu kullanm

ayı tercih 
ediyor. Sergideki tek eski çalışm

a olm
ası ile dikkat çeken bu seride kadının kendisiyle 

hesaplaşm
ası, evdeki cinnet hali, sterillik ve hijyen takıntısı, penis kesm

e ile 
sonlanıyor. Polat, bu resim

sel fotoğraflarda kendisinin de ev nöbetinde olduğunun 
bir ifadesi olarak kendini m

odel olarak kullanm
akta. Kolajlarda ev içi, toplum

sal 
yapının em

poze etti
ği gibi bir bütünlük ve aidiyet hissini değil, tam

 tersi güvensizliği, 
parçalanm

ışlığı tem
sil ediyor.

“Yatak” isim
li fotoğrafta boş yatak üzerindeki yastıklar, yapılan m

üdahale ile 
fotoğrafın öznesi haline geliyor. Sarı m

onokrom
 renk ile tekinsizlik hissinin sardığı bu 

yatak, evde hiçbir yerin huzurlu olm
adığına dikkat çekerken, kadınların en zor dile 

getirdikleri ve de eril hukuk karşısında en zor ispat edebildikleri ev içi cinsel şiddete 
de gönderm

ede bulunuyor. İzleyici, yastıklar arasındaki ilişkiye dahil edilerek, evin 
içindeki m

ahrem
iyetin, m

ahkum
iyete dönüşm

esi ihtim
alini sorgulam

aya davet 
ediliyor. Bir başka çalışm

ada aynı yatakta kadın, kendi kendinin güvenlik görevlisi 
olarak yatıyor. Bu sefer karşı taraftan gelecek olan her türlü m

üdahaleye ve saldırıya 
hazırlıklı. 

Şiddetin en yakınından gelm
esi ve de ne zam

an geleceğinin bilinem
em

esi, kadın için 
evi her zam

an tetikte olm
ası gereken güvensiz bir bölgeye çevriyor. Bu anlam

da 
“Kem

er” isim
li fotoğraf, erkek şiddetinin iyi bir tasviri. Bu karede kem

eri 
sıkan, şiddeti uygulayan gözükm

ese de kadın her zam
an bu tehdit 

altında yaşam
ını sürdürüyor. Aynı belirsizlik, yani kadının her 

an şiddete m
aruz kalabileceği hissi, tanım

sız bir 
m

ekânda 
yerde 

yatan 
kadının 

yer 
aldığı 

isim
siz 

çalışm
ada 

da 
var. 

Kadının 
yanındaki satır, olm

uş ya da 
olacak olan bir şiddet 

e
y

le
m

in
in 

N
erim

an Polat is one of 
the rare artists w

ho is able to 
translate 

her 
critical 

language 
and 

radical stance, alongside her political atti
tude 

in everyday life into her w
ork and uphold her view

s and 
standpoint. The critique of pow

er that often com
es to the 

foreground in her practice is also a reflection of her atti
tude w

hich 
questions all form

s of pow
er in her personal and professional life. As som

eone 
w

ho does not conform
 to the rules of the art m

arket and circum
vents the 

hierarchical structure of the contem
porary art w

orld, she not only criticizes pow
er, 

but also continues to struggle w
ith it in every sphere of her life. 

Polat investigates the discourses, disguised form
s of pow

er in everyday life and how
 

these reflect on people and objects in her w
ork through unfolding layers one by one 

and revealing the connections betw
een events. The artist, w

ho has been exploring 
urban transform

ation, and concepts of ow
nership and belonging in her recent w

ork 
through the city transform

ing under the pressure of capital and pow
er relations, 

scrutinizes the transform
ations and social pressures w

om
en face w

ithin the hom
e 

w
ith an insider’s perspective in her exhibition “House W

atch”. Gazing outside from
 

w
ithin the hom

e, she unfolds the oppression of w
om

en and control m
echanism

s of 
the patriarchal system

 one layer after another. 

In the exhibition, the gilded “House W
atch” sign, w

hich w
e can’t tell w

hether refers 
to an apartm

ent building or a gravestone, greets the audience as the first indication 
of the om

inousness, disintegration and insecurity experienced by w
om

en confined 
to the hom

e by the patriarchal state glorifying the institution of the fam
ily. 

The steps of the litt
le girl tow

ards nature; tow
ards discovering herself as an 

individual independent from
 the fam

ily in the photograph titled “To Take a Step” at 
the entrance suggest that w

om
en’s struggle to exist as individuals begin very early 

on. W
hile the uncertainty in the girl’s step and the hazy scene introduce a poetic 

atm
osphere to the photograph, the fam

ily m
em

bers having a barbecue to the right 
draw

 the audience back to reality, rem
inding that the litt

le girl’s steps cannot go all 
that far. W

hich direction w
ould be safe for the girl and w

hether or not her steps w
ill 

take her further rem
ain unclear in the photograph. 

U
sing various m

aterials and diverse form
s of expression in the exhibition, Polat 

chooses to em
ploy a light box in the “O

n Cutti
ng” series underscoring the pang of 

m
adness w

om
en experience in the hom

e. In this series, notew
orthy as the only 

previously 
exhibited 

w
ork 

presented 
in 

the 
exhibition, 

the 
w

om
an’s 

self-confrontation, state of m
adness in the hom

e, obsession w
ith sterility and 

hygiene result in the cutti
ng of the penis. In these painterly photographs Polat uses 

herself as a m
odel; an expression of how

 she herself is also on house w
atch. In the 

collages, the dom
estic does not represent a sense of unity and belonging im

posed by 
the social structure; to the contrary, it signifies insecurity and fragm

entation. 

In the photograph titled “Bed”, the pillow
s on the em

pty bed becom
e the subject of 

the photograph through an intervention. This bed that is enfolded in a sense of the 
uncanny w

ith the yellow
 m

onochrom
e color draw

s att
ention to the fact that no 

place w
ithin the hom

e is peaceful, w
hile also m

aking reference to dom
estic sexual 

violence, w
hich is the m

ost diffi
cult for w

om
en to express and prove in the 

patriarchal justice system
. The audience is included in the interaction betw

een the 
pillow

s and invited to ponder the possibility of privacy turning into confinem
ent 

w
ithin the house. In another w

ork a w
om

an lies in the sam
e bed as a security guard 

of herself. This tim
e, she is prepared for any intervention and att

ack that could 
com

e from
 the other side. 

N
ot being able to know

 w
hen violence w

ill strike and the fact 
that it can com

e from
 those closest to one turns the 

hom
e into a dangerous place for w

om
en 

w
here she has to be on guard all the 

tim
e. 

In 
this 

respect, 
the 

photograph 
titled 

“Belt” 
is 

a 
strong 
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li sloganlarından birinin “Kişisel olan 

politiktir”in altını çizerek kadın hareketi tarihindeki yerini alıyor. 

depiction 
of 

m
ale violence. In this 

shot, w
hile the one squeezing 

the belt, exerting the violence rem
ains 

unseen, the w
om

an continues to live her life 
constantly under this threat. The sam

e uncertainty, 
that is to say the sense that w

om
en can be subject to violence 

at any m
om

ent, also persists in the untitled w
ork depicting a w

om
an 

lying dow
n on the floor in an unidentified place. The cleaver next to the 

w
om

an hints at an act of violence that has either already taken place or one that w
ill. 

O
nce again the artist’s use of her ow

n body in this photograph underlines the fact 
that as long as w

e live in a patriarchal system
, there is nothing such as the privileged 

w
om

an. 

In the video titled “Crim
e Scene” this tim

e the artist focuses not on the dom
estic but 

the om
inousness of the outside. The sound of loud and rapid breathing evokes a 

sense of fear and escape, but the video does not show
 an object of fear. The fact that 

it is the outside suffi
ces for this fear. Thus, even though the inside entails oppression, 

threat and violence for w
om

en, it is not that easy to leave the house w
atch to go 

outside.  

In the “Grim
 Reaper” series the audience w

itnesses a sequence w
ithout a story in 

w
hich a w

om
an angel of death roam

s around inside and outside as a guard of 
conscience. This super heroine from

 nature goes around houses, construction sites 
as som

e sort of an executor of divine justice, a type of vengeance guard to avenge for 
w

om
en. The artist’s depiction of the “Grim

 Reaper” both as a w
om

an and a savior 
im

plies that in the struggle for her liberation the only anchor for a w
om

an is herself 
and other w

om
en. 

W
hile all this distraught, om

inous dom
estic life and oppressed w

om
en dishearten 

the audience w
ith a feeling of being trapped, the video “Threshold” offers the w

ay 
out. Six w

om
en, w

ho are heavily burdened w
ith the sense of rage and resistance 

ensuing from
 disappointm

ent, trepidation, insecurity, exploitation, not being heard 
and not being able to realize them

selves, slam
 the door behind them

 and abandon 
the house w

atch even though they know
 the struggle and building freedom

 is not 
easy. They go outside the house, out to the street, because they are aw

are of the 
im

possibility of continuing the struggle being invisible w
ithin the house. The huge 

backpack they carry on their backs in the video is displayed in the exhibition venue 
as w

ell. Iconizing the backpack as such, Polat also m
akes reference to the w

om
en 

w
ho flooded the streets during the G

ezi uprising to resist and say no to oppression 
and injustice. This is also an expression of the courage of w

om
en w

ho live under the 
threat of death because they w

ere able to leave their violent husbands; the courage 
of w

om
en w

ho w
ere able to say no to their husbands. The sound of the door banging 

echoing in the exhibition space sym
bolizes that w

om
en’s house w

atch is finally over, 
that it is tim

e for resistance. 

The apprehension, oppression, violence, threat exerted upon w
om

en by the inside 
and outside of the hom

e can be discerned w
hen w

e look at the exhibition as a w
hole, 

but the source of this apprehension or violence is never visible. This approach does 
not constitute an am

biguity; to the contrary it signifies that actually this violence and 
oppression is grounded in som

ething m
uch m

ore fundam
ental: the patriarchal social 

order and the control m
echanism

s generated by its pow
er relations. These social 

control m
echanism

s are so pow
erful that som

etim
es even if they retreat, w

om
en 

continue to be their ow
n oppressors and cannot be liberated. 

It is not surprising that the m
ain subject m

att
er of m

ost of N
erim

an Polat’s w
ork is 

gender inequality, but it is a rather bold statem
ent that she focuses 

entirely on w
om

en’s issues in the “House W
atch” exhibition. 

Focusing on the om
inousness of the hom

e, the exhibition 
claim

s its place in the history of the w
om

en’s 
m

ovem
ent by em

phasizing one of the m
ost 

im
portant slogans of the fem

inist 
m

ovem
ent, “the personal 

is political”.  

N
erim

an Polat eleştirel 
dili 

ve 
radikal 

duruşu 
ile 

gündelik hayatt
aki politik yaklaşım

ını 
çalışm

alarına taşım
ayı başarabilen, çizgisini ve 

duruşunu 
koruyabilen 

nadir 
sanatçılardan. 

Çalışm
alarında çoğunlukla ön plana çıkan iktidar eleştirisi, 

kişisel ve profesyonel yaşam
ındaki her türlü iktidarı sorgulayan 

tutum
unun da bir yansım

ası. Sanat piyasasının kurallarını benim
sem

eyen, 
güncel sanat dünyasının hiyerarşik yapısına çom

ak sokanlardan biri olarak iktidarın 
eleştirisini yapm

akla kalm
ıyor, onunla yaşam

ının her alanında m
ücadeleye devam

 
ediyor. 

Polat, çalışm
alarında gündelik hayatın içindeki söylem

leri, gizli iktidar biçim
lerini ve 

bunların insanlar ve nesneler üzerindeki yansım
alarını, katm

anları tek tek açarak 
olaylar arasındaki ilişkileri inceliyor. Son dönem

 çalışm
alarında serm

ayenin ve iktidar 
ilişkilerinin baskısı altında dönüşen şehir üzerinden, yaşadığım

ız dönüşüm
leri, 

m
ülkiyet ve aidiyet kavram

larını ele alan sanatçı, “Ev N
öbeti” sergisinde ise içeriden 

bir bakışla, evde kadının yaşadığı dönüşüm
leri ve toplum

sal baskıları inceliyor. 
Ataerkil düzenin kadın üzerindeki baskısını ve kontrol m

ekanizm
alarını evin içinden 

dışarı doğru bir bakışla katm
an katm

an açıyor.

Sergide apartm
an levhası m

ı, m
ezar taşı m

ı olduğunu kestirem
ediğim

iz yaldızlı “Ev 
N

öbeti” tabelası, erkek devletin aile kurum
unu yücelterek eve m

ahkum
 etti

ği 
kadının, ev içinde yaşadığı tekinsizliğin, parçalanm

ışlığın ve güvensizliğin ilk işareti 
olarak izleyiciyi karşılıyor. 

Girişte yer alan “Adım
” isim

li fotoğraftaki küçük kızın doğaya, aileden bağım
sız bir 

birey olarak kendini keşfetm
eye doğru attı

ğı adım
ları, kadının birey olarak var 

olabilm
e m

ücadelesinin çok küçük yaşta başladığını gösteriyor. Kızın adım
ındaki 

belirsizlik ve dum
anlı görünüm

, fotoğrafa şiirsel bir atm
osfer katarken, sağda m

angal 
yapan 

aile 
bireyleri, 

küçük 
kızın 

adım
larının 

çok 
uzağa 

gidem
eyeceğini 

hatırlatarak izleyiciyi gerçekliğe çekiyor. Fotoğrafta hangi yönün kız için güvenli 
olduğu ve adım

larını daha da ileri götürüp götürm
eyeceği belirsiz kalıyor. 

Sergide farklı m
alzem

eler ve farklı anlatım
 dilleri kullanan Polat, kadının ev içinde 

yaşadığı cinneti vurgulayan “Kesm
ek Üzerine” serisinde ışıklı kutu kullanm

ayı tercih 
ediyor. Sergideki tek eski çalışm

a olm
ası ile dikkat çeken bu seride kadının kendisiyle 

hesaplaşm
ası, evdeki cinnet hali, sterillik ve hijyen takıntısı, penis kesm

e ile 
sonlanıyor. Polat, bu resim

sel fotoğraflarda kendisinin de ev nöbetinde olduğunun 
bir ifadesi olarak kendini m

odel olarak kullanm
akta. Kolajlarda ev içi, toplum

sal 
yapının em

poze etti
ği gibi bir bütünlük ve aidiyet hissini değil, tam

 tersi güvensizliği, 
parçalanm

ışlığı tem
sil ediyor.

“Yatak” isim
li fotoğrafta boş yatak üzerindeki yastıklar, yapılan m

üdahale ile 
fotoğrafın öznesi haline geliyor. Sarı m

onokrom
 renk ile tekinsizlik hissinin sardığı bu 

yatak, evde hiçbir yerin huzurlu olm
adığına dikkat çekerken, kadınların en zor dile 

getirdikleri ve de eril hukuk karşısında en zor ispat edebildikleri ev içi cinsel şiddete 
de gönderm

ede bulunuyor. İzleyici, yastıklar arasındaki ilişkiye dahil edilerek, evin 
içindeki m

ahrem
iyetin, m

ahkum
iyete dönüşm

esi ihtim
alini sorgulam

aya davet 
ediliyor. Bir başka çalışm

ada aynı yatakta kadın, kendi kendinin güvenlik görevlisi 
olarak yatıyor. Bu sefer karşı taraftan gelecek olan her türlü m

üdahaleye ve saldırıya 
hazırlıklı. 

Şiddetin en yakınından gelm
esi ve de ne zam

an geleceğinin bilinem
em

esi, kadın için 
evi her zam

an tetikte olm
ası gereken güvensiz bir bölgeye çevriyor. Bu anlam

da 
“Kem

er” isim
li fotoğraf, erkek şiddetinin iyi bir tasviri. Bu karede kem

eri 
sıkan, şiddeti uygulayan gözükm

ese de kadın her zam
an bu tehdit 

altında yaşam
ını sürdürüyor. Aynı belirsizlik, yani kadının her 

an şiddete m
aruz kalabileceği hissi, tanım

sız bir 
m

ekânda 
yerde 

yatan 
kadının 

yer 
aldığı 

isim
siz 

çalışm
ada 

da 
var. 

Kadının 
yanındaki satır, olm

uş ya da 
olacak olan bir şiddet 

e
y

le
m

in
in 

N
erim

an Polat is one of 
the rare artists w

ho is able to 
translate 

her 
critical 

language 
and 

radical stance, alongside her political atti
tude 

in everyday life into her w
ork and uphold her view

s and 
standpoint. The critique of pow

er that often com
es to the 

foreground in her practice is also a reflection of her atti
tude w

hich 
questions all form

s of pow
er in her personal and professional life. As som

eone 
w

ho does not conform
 to the rules of the art m

arket and circum
vents the 

hierarchical structure of the contem
porary art w

orld, she not only criticizes pow
er, 

but also continues to struggle w
ith it in every sphere of her life. 

Polat investigates the discourses, disguised form
s of pow

er in everyday life and how
 

these reflect on people and objects in her w
ork through unfolding layers one by one 

and revealing the connections betw
een events. The artist, w

ho has been exploring 
urban transform

ation, and concepts of ow
nership and belonging in her recent w

ork 
through the city transform

ing under the pressure of capital and pow
er relations, 

scrutinizes the transform
ations and social pressures w

om
en face w

ithin the hom
e 

w
ith an insider’s perspective in her exhibition “House W

atch”. Gazing outside from
 

w
ithin the hom

e, she unfolds the oppression of w
om

en and control m
echanism

s of 
the patriarchal system

 one layer after another. 

In the exhibition, the gilded “House W
atch” sign, w

hich w
e can’t tell w

hether refers 
to an apartm

ent building or a gravestone, greets the audience as the first indication 
of the om

inousness, disintegration and insecurity experienced by w
om

en confined 
to the hom

e by the patriarchal state glorifying the institution of the fam
ily. 

The steps of the litt
le girl tow

ards nature; tow
ards discovering herself as an 

individual independent from
 the fam

ily in the photograph titled “To Take a Step” at 
the entrance suggest that w

om
en’s struggle to exist as individuals begin very early 

on. W
hile the uncertainty in the girl’s step and the hazy scene introduce a poetic 

atm
osphere to the photograph, the fam

ily m
em

bers having a barbecue to the right 
draw

 the audience back to reality, rem
inding that the litt

le girl’s steps cannot go all 
that far. W

hich direction w
ould be safe for the girl and w

hether or not her steps w
ill 

take her further rem
ain unclear in the photograph. 

U
sing various m

aterials and diverse form
s of expression in the exhibition, Polat 

chooses to em
ploy a light box in the “O

n Cutti
ng” series underscoring the pang of 

m
adness w

om
en experience in the hom

e. In this series, notew
orthy as the only 

previously 
exhibited 

w
ork 

presented 
in 

the 
exhibition, 

the 
w

om
an’s 

self-confrontation, state of m
adness in the hom

e, obsession w
ith sterility and 

hygiene result in the cutti
ng of the penis. In these painterly photographs Polat uses 

herself as a m
odel; an expression of how

 she herself is also on house w
atch. In the 

collages, the dom
estic does not represent a sense of unity and belonging im

posed by 
the social structure; to the contrary, it signifies insecurity and fragm

entation. 

In the photograph titled “Bed”, the pillow
s on the em

pty bed becom
e the subject of 

the photograph through an intervention. This bed that is enfolded in a sense of the 
uncanny w

ith the yellow
 m

onochrom
e color draw

s att
ention to the fact that no 

place w
ithin the hom

e is peaceful, w
hile also m

aking reference to dom
estic sexual 

violence, w
hich is the m

ost diffi
cult for w

om
en to express and prove in the 

patriarchal justice system
. The audience is included in the interaction betw

een the 
pillow

s and invited to ponder the possibility of privacy turning into confinem
ent 

w
ithin the house. In another w

ork a w
om

an lies in the sam
e bed as a security guard 

of herself. This tim
e, she is prepared for any intervention and att

ack that could 
com

e from
 the other side. 

N
ot being able to know

 w
hen violence w

ill strike and the fact 
that it can com

e from
 those closest to one turns the 

hom
e into a dangerous place for w

om
en 

w
here she has to be on guard all the 

tim
e. 

In 
this 

respect, 
the 

photograph 
titled 

“Belt” 
is 

a 
strong 

Ev
Nöbeti

Hom
e

W
atch



i
p

u
c

u
n

u 
veriyor. Bu fotoğrafta 

da sanatçının kendi bedenini 
kullanm

ası, erkek egem
en bir düzende 

yaşadığım
ız sürece, kurtarılm

ış kadın diye bir 
şeyin olm

adığını vurgulam
akta.  

“Suç M
ahali” isim

li videoda ise sanatçı bu sefer evin içine değil, 
dışarının tekinsizliğine odaklanm

ış. Yüksek ve hızlı nefes sesi, korku ve 
kaçm

a hissi yaratıyor am
a videoda bir korku nesnesi yer alm

ıyor. Dışarısı olm
ası, 

bu korku için yeterli oluyor. Bu sebeple kadın için, baskı, tehdit ve şiddet içerse de ev 
nöbetini bırakıp dışarı çıkm

ak o kadar da kolay değil. 

“Azrail Kadınlar” serisinde izleyici, kadın azrailin bir vicdan nöbetçisi gibi içeride ve 
dışarıda gezindiği, hikâyesiz bir kurguya tanık oluyor. Doğadan gelen bu süper 
kahram

an, kadınların intikam
ını alm

ak için evlerde, inşaat alanlarında bir tür ilahi 
adalet uygulayıcısı, bir tür intikam

 nöbetçisi gibi dolaşıyor. Sanatçının azraili hem
 bir 

kadın, hem
 de bir kurtarıcı olarak kurgulam

ası, kadının özgürleşm
e m

ücadelesinde 
destek alabileceği tek dayanağın kendisi ve diğer kadınlar olduğunu vurguluyor.

Tüm
 bu sıkıntılı, tekinsiz ev yaşam

ı ve bastırılm
ış kadınlar, izleyiciyi sıkışm

ışlık hissi ile 
üm

itsizliğe düşürürken, “Eşik” isim
li video çalışm

ası çıkış noktasını sunuyor. Hayal 
kırıklığı, huzursuzluk, güvensizlik, kullanılm

ışlık, sesini duyuram
am

a, kendini var 
edem

em
enin verdiği öfk

e ve isyan duygusu ile yükleri oldukça ağırlaşm
ış 6 kadın, 

m
ücadelenin ve özgürlüğünü inşa etm

enin kolay olm
adığını bilm

elerine rağm
en 

kapıyı çarpıp evden çıkarak, ev nöbetini terk ediyorlar. Evin dışına, sokağa çıkıyorlar 
çünkü ev içinde görünm

ez olarak m
ücadeleye devam

 etm
enin im

kânsızlığını 
biliyorlar. Videoda sırtlarında taşıdıkları dev sırt çantası, sergi m

ekânında da 
sergileniyor. Polat, sırt çantasını bu şekilde ikonlaştırarak, G

ezi direnişinde otoriteye, 
baskıya ve adaletsizliğe hayır dem

ek ve direnm
ek için sokağa çıkan kadınlara da 

gönderm
e yapıyor. Bu aynı zam

anda şiddet uygulayan kocalarını terk etti
kleri, 

kocalarına 
hayır 

diyebildikleri 
için 

ölüm
 

tehlikesi 
altında 

yaşayan 

kadınların cesaretinin de bir ifadesi. Sergi m
ekânında yankılanan kapı çarpm

a sesi, 
kadınların ev nöbetinin artık bitti

ğini, direniş vaktinin geldiğini sim
geliyor.

Serginin bütününe baktığım
ızda evin içerisinin ve dışarısının, kadının üzerinde 

yarattı
ğı tedirginlik, baskı, şiddet tehdit hissediliyor am

a bu tedirginliğin ya da 
şiddetin kaynağı, kişisi asla görünür olm

uyor. Bu yaklaşım
 bir belirsizlik yaratm

ıyor; 
tam

 tersine aslında bu şiddetin ve baskının çok daha tem
el bir şeye dayandığına 

işaret ediyor. Erkek egem
en toplum

sal düzen ve onun iktidar ilişkilerinin kurduğu 
kontrol m

ekanizm
aları. Bu toplum

sal kontrol m
ekanizm

aları bazen o kadar etkili 
oluyor ki, geri çekilseler bile kadın kendi kendinin baskı uygulayıcısı oluyor, 
özgürleşem

iyor. 

N
erim

an Polat’ın çalışm
alarının çoğunluğunun ana konusunun toplum

sal cinsiyet 
eşitsizliği olm

ası şaşırtıcı bir durum
 değil am

a “Ev N
öbeti” sergisinde tam

am
en kadın 

m
eselesine 

odaklanm
ası 

oldukça 
cüretkâr 

bir 
yaklaşım

. 
“Ev”in 

tekinsizliğine 
odaklanan bu sergi, fem

inist hareketin en önem
li sloganlarından birinin “Kişisel olan 

politiktir”in altını çizerek kadın hareketi tarihindeki yerini alıyor. 

depiction 
of 

m
ale violence. In this 

shot, w
hile the one squeezing 

the belt, exerting the violence rem
ains 

unseen, the w
om

an continues to live her life 
constantly under this threat. The sam

e uncertainty, 
that is to say the sense that w

om
en can be subject to violence 

at any m
om

ent, also persists in the untitled w
ork depicting a w

om
an 

lying dow
n on the floor in an unidentified place. The cleaver next to the 

w
om

an hints at an act of violence that has either already taken place or one that w
ill. 

O
nce again the artist’s use of her ow

n body in this photograph underlines the fact 
that as long as w

e live in a patriarchal system
, there is nothing such as the privileged 

w
om

an. 

In the video titled “Crim
e Scene” this tim

e the artist focuses not on the dom
estic but 

the om
inousness of the outside. The sound of loud and rapid breathing evokes a 

sense of fear and escape, but the video does not show
 an object of fear. The fact that 

it is the outside suffi
ces for this fear. Thus, even though the inside entails oppression, 

threat and violence for w
om

en, it is not that easy to leave the house w
atch to go 

outside.  

In the “Grim
 Reaper” series the audience w

itnesses a sequence w
ithout a story in 

w
hich a w

om
an angel of death roam

s around inside and outside as a guard of 
conscience. This super heroine from

 nature goes around houses, construction sites 
as som

e sort of an executor of divine justice, a type of vengeance guard to avenge for 
w

om
en. The artist’s depiction of the “Grim

 Reaper” both as a w
om

an and a savior 
im

plies that in the struggle for her liberation the only anchor for a w
om

an is herself 
and other w

om
en. 

W
hile all this distraught, om

inous dom
estic life and oppressed w

om
en dishearten 

the audience w
ith a feeling of being trapped, the video “Threshold” offers the w

ay 
out. Six w

om
en, w

ho are heavily burdened w
ith the sense of rage and resistance 

ensuing from
 disappointm

ent, trepidation, insecurity, exploitation, not being heard 
and not being able to realize them

selves, slam
 the door behind them

 and abandon 
the house w

atch even though they know
 the struggle and building freedom

 is not 
easy. They go outside the house, out to the street, because they are aw

are of the 
im

possibility of continuing the struggle being invisible w
ithin the house. The huge 

backpack they carry on their backs in the video is displayed in the exhibition venue 
as w

ell. Iconizing the backpack as such, Polat also m
akes reference to the w

om
en 

w
ho flooded the streets during the G

ezi uprising to resist and say no to oppression 
and injustice. This is also an expression of the courage of w

om
en w

ho live under the 
threat of death because they w

ere able to leave their violent husbands; the courage 
of w

om
en w

ho w
ere able to say no to their husbands. The sound of the door banging 

echoing in the exhibition space sym
bolizes that w

om
en’s house w

atch is finally over, 
that it is tim

e for resistance. 

The apprehension, oppression, violence, threat exerted upon w
om

en by the inside 
and outside of the hom

e can be discerned w
hen w

e look at the exhibition as a w
hole, 

but the source of this apprehension or violence is never visible. This approach does 
not constitute an am

biguity; to the contrary it signifies that actually this violence and 
oppression is grounded in som

ething m
uch m

ore fundam
ental: the patriarchal social 

order and the control m
echanism

s generated by its pow
er relations. These social 

control m
echanism

s are so pow
erful that som

etim
es even if they retreat, w

om
en 

continue to be their ow
n oppressors and cannot be liberated. 

It is not surprising that the m
ain subject m

att
er of m

ost of N
erim

an Polat’s w
ork is 

gender inequality, but it is a rather bold statem
ent that she focuses 

entirely on w
om

en’s issues in the “House W
atch” exhibition. 

Focusing on the om
inousness of the hom

e, the exhibition 
claim

s its place in the history of the w
om

en’s 
m

ovem
ent by em

phasizing one of the m
ost 

im
portant slogans of the fem

inist 
m

ovem
ent, “the personal 

is political”.  

Arzu Yayıntaş

Arzu Yayıntaş

N
erim

an Polat eleştirel 
dili 

ve 
radikal 

duruşu 
ile 

gündelik hayatt
aki politik yaklaşım

ını 
çalışm

alarına taşım
ayı başarabilen, çizgisini ve 

duruşunu 
koruyabilen 

nadir 
sanatçılardan. 

Çalışm
alarında çoğunlukla ön plana çıkan iktidar eleştirisi, 

kişisel ve profesyonel yaşam
ındaki her türlü iktidarı sorgulayan 

tutum
unun da bir yansım

ası. Sanat piyasasının kurallarını benim
sem

eyen, 
güncel sanat dünyasının hiyerarşik yapısına çom

ak sokanlardan biri olarak iktidarın 
eleştirisini yapm

akla kalm
ıyor, onunla yaşam

ının her alanında m
ücadeleye devam

 
ediyor. 

Polat, çalışm
alarında gündelik hayatın içindeki söylem

leri, gizli iktidar biçim
lerini ve 

bunların insanlar ve nesneler üzerindeki yansım
alarını, katm

anları tek tek açarak 
olaylar arasındaki ilişkileri inceliyor. Son dönem

 çalışm
alarında serm

ayenin ve iktidar 
ilişkilerinin baskısı altında dönüşen şehir üzerinden, yaşadığım

ız dönüşüm
leri, 

m
ülkiyet ve aidiyet kavram

larını ele alan sanatçı, “Ev N
öbeti” sergisinde ise içeriden 

bir bakışla, evde kadının yaşadığı dönüşüm
leri ve toplum

sal baskıları inceliyor. 
Ataerkil düzenin kadın üzerindeki baskısını ve kontrol m

ekanizm
alarını evin içinden 

dışarı doğru bir bakışla katm
an katm

an açıyor.

Sergide apartm
an levhası m

ı, m
ezar taşı m

ı olduğunu kestirem
ediğim

iz yaldızlı “Ev 
N

öbeti” tabelası, erkek devletin aile kurum
unu yücelterek eve m

ahkum
 etti

ği 
kadının, ev içinde yaşadığı tekinsizliğin, parçalanm

ışlığın ve güvensizliğin ilk işareti 
olarak izleyiciyi karşılıyor. 

Girişte yer alan “Adım
” isim

li fotoğraftaki küçük kızın doğaya, aileden bağım
sız bir 

birey olarak kendini keşfetm
eye doğru attı

ğı adım
ları, kadının birey olarak var 

olabilm
e m

ücadelesinin çok küçük yaşta başladığını gösteriyor. Kızın adım
ındaki 

belirsizlik ve dum
anlı görünüm

, fotoğrafa şiirsel bir atm
osfer katarken, sağda m

angal 
yapan 

aile 
bireyleri, 

küçük 
kızın 

adım
larının 

çok 
uzağa 

gidem
eyeceğini 

hatırlatarak izleyiciyi gerçekliğe çekiyor. Fotoğrafta hangi yönün kız için güvenli 
olduğu ve adım

larını daha da ileri götürüp götürm
eyeceği belirsiz kalıyor. 

Sergide farklı m
alzem

eler ve farklı anlatım
 dilleri kullanan Polat, kadının ev içinde 

yaşadığı cinneti vurgulayan “Kesm
ek Üzerine” serisinde ışıklı kutu kullanm

ayı tercih 
ediyor. Sergideki tek eski çalışm

a olm
ası ile dikkat çeken bu seride kadının kendisiyle 

hesaplaşm
ası, evdeki cinnet hali, sterillik ve hijyen takıntısı, penis kesm

e ile 
sonlanıyor. Polat, bu resim

sel fotoğraflarda kendisinin de ev nöbetinde olduğunun 
bir ifadesi olarak kendini m

odel olarak kullanm
akta. Kolajlarda ev içi, toplum

sal 
yapının em

poze etti
ği gibi bir bütünlük ve aidiyet hissini değil, tam

 tersi güvensizliği, 
parçalanm

ışlığı tem
sil ediyor.

“Yatak” isim
li fotoğrafta boş yatak üzerindeki yastıklar, yapılan m

üdahale ile 
fotoğrafın öznesi haline geliyor. Sarı m

onokrom
 renk ile tekinsizlik hissinin sardığı bu 

yatak, evde hiçbir yerin huzurlu olm
adığına dikkat çekerken, kadınların en zor dile 

getirdikleri ve de eril hukuk karşısında en zor ispat edebildikleri ev içi cinsel şiddete 
de gönderm

ede bulunuyor. İzleyici, yastıklar arasındaki ilişkiye dahil edilerek, evin 
içindeki m

ahrem
iyetin, m

ahkum
iyete dönüşm

esi ihtim
alini sorgulam

aya davet 
ediliyor. Bir başka çalışm

ada aynı yatakta kadın, kendi kendinin güvenlik görevlisi 
olarak yatıyor. Bu sefer karşı taraftan gelecek olan her türlü m

üdahaleye ve saldırıya 
hazırlıklı. 

Şiddetin en yakınından gelm
esi ve de ne zam

an geleceğinin bilinem
em

esi, kadın için 
evi her zam

an tetikte olm
ası gereken güvensiz bir bölgeye çevriyor. Bu anlam

da 
“Kem

er” isim
li fotoğraf, erkek şiddetinin iyi bir tasviri. Bu karede kem

eri 
sıkan, şiddeti uygulayan gözükm

ese de kadın her zam
an bu tehdit 

altında yaşam
ını sürdürüyor. Aynı belirsizlik, yani kadının her 

an şiddete m
aruz kalabileceği hissi, tanım

sız bir 
m

ekânda 
yerde 

yatan 
kadının 

yer 
aldığı 

isim
siz 

çalışm
ada 

da 
var. 

Kadının 
yanındaki satır, olm

uş ya da 
olacak olan bir şiddet 

e
y

le
m

in
in 

N
erim

an Polat is one of 
the rare artists w

ho is able to 
translate 

her 
critical 

language 
and 

radical stance, alongside her political atti
tude 

in everyday life into her w
ork and uphold her view

s and 
standpoint. The critique of pow

er that often com
es to the 

foreground in her practice is also a reflection of her atti
tude w

hich 
questions all form

s of pow
er in her personal and professional life. As som

eone 
w

ho does not conform
 to the rules of the art m

arket and circum
vents the 

hierarchical structure of the contem
porary art w

orld, she not only criticizes pow
er, 

but also continues to struggle w
ith it in every sphere of her life. 

Polat investigates the discourses, disguised form
s of pow

er in everyday life and how
 

these reflect on people and objects in her w
ork through unfolding layers one by one 

and revealing the connections betw
een events. The artist, w

ho has been exploring 
urban transform

ation, and concepts of ow
nership and belonging in her recent w

ork 
through the city transform

ing under the pressure of capital and pow
er relations, 

scrutinizes the transform
ations and social pressures w

om
en face w

ithin the hom
e 

w
ith an insider’s perspective in her exhibition “House W

atch”. Gazing outside from
 

w
ithin the hom

e, she unfolds the oppression of w
om

en and control m
echanism

s of 
the patriarchal system

 one layer after another. 

In the exhibition, the gilded “House W
atch” sign, w

hich w
e can’t tell w

hether refers 
to an apartm

ent building or a gravestone, greets the audience as the first indication 
of the om

inousness, disintegration and insecurity experienced by w
om

en confined 
to the hom

e by the patriarchal state glorifying the institution of the fam
ily. 

The steps of the litt
le girl tow

ards nature; tow
ards discovering herself as an 

individual independent from
 the fam

ily in the photograph titled “To Take a Step” at 
the entrance suggest that w

om
en’s struggle to exist as individuals begin very early 

on. W
hile the uncertainty in the girl’s step and the hazy scene introduce a poetic 

atm
osphere to the photograph, the fam

ily m
em

bers having a barbecue to the right 
draw

 the audience back to reality, rem
inding that the litt

le girl’s steps cannot go all 
that far. W

hich direction w
ould be safe for the girl and w

hether or not her steps w
ill 

take her further rem
ain unclear in the photograph. 

U
sing various m

aterials and diverse form
s of expression in the exhibition, Polat 

chooses to em
ploy a light box in the “O

n Cutti
ng” series underscoring the pang of 

m
adness w

om
en experience in the hom

e. In this series, notew
orthy as the only 

previously 
exhibited 

w
ork 

presented 
in 

the 
exhibition, 

the 
w

om
an’s 

self-confrontation, state of m
adness in the hom

e, obsession w
ith sterility and 

hygiene result in the cutti
ng of the penis. In these painterly photographs Polat uses 

herself as a m
odel; an expression of how

 she herself is also on house w
atch. In the 

collages, the dom
estic does not represent a sense of unity and belonging im

posed by 
the social structure; to the contrary, it signifies insecurity and fragm

entation. 

In the photograph titled “Bed”, the pillow
s on the em

pty bed becom
e the subject of 

the photograph through an intervention. This bed that is enfolded in a sense of the 
uncanny w

ith the yellow
 m

onochrom
e color draw

s att
ention to the fact that no 

place w
ithin the hom

e is peaceful, w
hile also m

aking reference to dom
estic sexual 

violence, w
hich is the m

ost diffi
cult for w

om
en to express and prove in the 

patriarchal justice system
. The audience is included in the interaction betw

een the 
pillow

s and invited to ponder the possibility of privacy turning into confinem
ent 

w
ithin the house. In another w

ork a w
om

an lies in the sam
e bed as a security guard 

of herself. This tim
e, she is prepared for any intervention and att

ack that could 
com

e from
 the other side. 

N
ot being able to know

 w
hen violence w

ill strike and the fact 
that it can com

e from
 those closest to one turns the 

hom
e into a dangerous place for w

om
en 

w
here she has to be on guard all the 

tim
e. 

In 
this 

respect, 
the 

photograph 
titled 

“Belt” 
is 

a 
strong 



i
p

u
c

u
n

u 
veriyor. Bu fotoğrafta 

da sanatçının kendi bedenini 
kullanm

ası, erkek egem
en bir düzende 

yaşadığım
ız sürece, kurtarılm

ış kadın diye bir 
şeyin olm

adığını vurgulam
akta.  

“Suç M
ahali” isim

li videoda ise sanatçı bu sefer evin içine değil, 
dışarının tekinsizliğine odaklanm

ış. Yüksek ve hızlı nefes sesi, korku ve 
kaçm

a hissi yaratıyor am
a videoda bir korku nesnesi yer alm

ıyor. Dışarısı olm
ası, 

bu korku için yeterli oluyor. Bu sebeple kadın için, baskı, tehdit ve şiddet içerse de ev 
nöbetini bırakıp dışarı çıkm

ak o kadar da kolay değil. 

“Azrail Kadınlar” serisinde izleyici, kadın azrailin bir vicdan nöbetçisi gibi içeride ve 
dışarıda gezindiği, hikâyesiz bir kurguya tanık oluyor. Doğadan gelen bu süper 
kahram

an, kadınların intikam
ını alm

ak için evlerde, inşaat alanlarında bir tür ilahi 
adalet uygulayıcısı, bir tür intikam

 nöbetçisi gibi dolaşıyor. Sanatçının azraili hem
 bir 

kadın, hem
 de bir kurtarıcı olarak kurgulam

ası, kadının özgürleşm
e m

ücadelesinde 
destek alabileceği tek dayanağın kendisi ve diğer kadınlar olduğunu vurguluyor.

Tüm
 bu sıkıntılı, tekinsiz ev yaşam

ı ve bastırılm
ış kadınlar, izleyiciyi sıkışm

ışlık hissi ile 
üm

itsizliğe düşürürken, “Eşik” isim
li video çalışm

ası çıkış noktasını sunuyor. Hayal 
kırıklığı, huzursuzluk, güvensizlik, kullanılm

ışlık, sesini duyuram
am

a, kendini var 
edem

em
enin verdiği öfk

e ve isyan duygusu ile yükleri oldukça ağırlaşm
ış 6 kadın, 

m
ücadelenin ve özgürlüğünü inşa etm

enin kolay olm
adığını bilm

elerine rağm
en 

kapıyı çarpıp evden çıkarak, ev nöbetini terk ediyorlar. Evin dışına, sokağa çıkıyorlar 
çünkü ev içinde görünm

ez olarak m
ücadeleye devam

 etm
enin im

kânsızlığını 
biliyorlar. Videoda sırtlarında taşıdıkları dev sırt çantası, sergi m

ekânında da 
sergileniyor. Polat, sırt çantasını bu şekilde ikonlaştırarak, G

ezi direnişinde otoriteye, 
baskıya ve adaletsizliğe hayır dem

ek ve direnm
ek için sokağa çıkan kadınlara da 

gönderm
e yapıyor. Bu aynı zam

anda şiddet uygulayan kocalarını terk etti
kleri, 

kocalarına 
hayır 

diyebildikleri 
için 

ölüm
 

tehlikesi 
altında 

yaşayan 

kadınların cesaretinin de bir ifadesi. Sergi m
ekânında yankılanan kapı çarpm

a sesi, 
kadınların ev nöbetinin artık bitti

ğini, direniş vaktinin geldiğini sim
geliyor.

Serginin bütününe baktığım
ızda evin içerisinin ve dışarısının, kadının üzerinde 

yarattı
ğı tedirginlik, baskı, şiddet tehdit hissediliyor am

a bu tedirginliğin ya da 
şiddetin kaynağı, kişisi asla görünür olm

uyor. Bu yaklaşım
 bir belirsizlik yaratm

ıyor; 
tam

 tersine aslında bu şiddetin ve baskının çok daha tem
el bir şeye dayandığına 

işaret ediyor. Erkek egem
en toplum

sal düzen ve onun iktidar ilişkilerinin kurduğu 
kontrol m

ekanizm
aları. Bu toplum

sal kontrol m
ekanizm

aları bazen o kadar etkili 
oluyor ki, geri çekilseler bile kadın kendi kendinin baskı uygulayıcısı oluyor, 
özgürleşem

iyor. 

N
erim

an Polat’ın çalışm
alarının çoğunluğunun ana konusunun toplum

sal cinsiyet 
eşitsizliği olm

ası şaşırtıcı bir durum
 değil am

a “Ev N
öbeti” sergisinde tam

am
en kadın 

m
eselesine 

odaklanm
ası 

oldukça 
cüretkâr 

bir 
yaklaşım

. 
“Ev”in 

tekinsizliğine 
odaklanan bu sergi, fem

inist hareketin en önem
li sloganlarından birinin “Kişisel olan 

politiktir”in altını çizerek kadın hareketi tarihindeki yerini alıyor. 

depiction 
of 

m
ale violence. In this 

shot, w
hile the one squeezing 

the belt, exerting the violence rem
ains 

unseen, the w
om

an continues to live her life 
constantly under this threat. The sam

e uncertainty, 
that is to say the sense that w

om
en can be subject to violence 

at any m
om

ent, also persists in the untitled w
ork depicting a w

om
an 

lying dow
n on the floor in an unidentified place. The cleaver next to the 

w
om

an hints at an act of violence that has either already taken place or one that w
ill. 

O
nce again the artist’s use of her ow

n body in this photograph underlines the fact 
that as long as w

e live in a patriarchal system
, there is nothing such as the privileged 

w
om

an. 

In the video titled “Crim
e Scene” this tim

e the artist focuses not on the dom
estic but 

the om
inousness of the outside. The sound of loud and rapid breathing evokes a 

sense of fear and escape, but the video does not show
 an object of fear. The fact that 

it is the outside suffi
ces for this fear. Thus, even though the inside entails oppression, 

threat and violence for w
om

en, it is not that easy to leave the house w
atch to go 

outside.  

In the “Grim
 Reaper” series the audience w

itnesses a sequence w
ithout a story in 

w
hich a w

om
an angel of death roam

s around inside and outside as a guard of 
conscience. This super heroine from

 nature goes around houses, construction sites 
as som

e sort of an executor of divine justice, a type of vengeance guard to avenge for 
w

om
en. The artist’s depiction of the “Grim

 Reaper” both as a w
om

an and a savior 
im

plies that in the struggle for her liberation the only anchor for a w
om

an is herself 
and other w

om
en. 

W
hile all this distraught, om

inous dom
estic life and oppressed w

om
en dishearten 

the audience w
ith a feeling of being trapped, the video “Threshold” offers the w

ay 
out. Six w

om
en, w

ho are heavily burdened w
ith the sense of rage and resistance 

ensuing from
 disappointm

ent, trepidation, insecurity, exploitation, not being heard 
and not being able to realize them

selves, slam
 the door behind them

 and abandon 
the house w

atch even though they know
 the struggle and building freedom

 is not 
easy. They go outside the house, out to the street, because they are aw

are of the 
im

possibility of continuing the struggle being invisible w
ithin the house. The huge 

backpack they carry on their backs in the video is displayed in the exhibition venue 
as w

ell. Iconizing the backpack as such, Polat also m
akes reference to the w

om
en 

w
ho flooded the streets during the G

ezi uprising to resist and say no to oppression 
and injustice. This is also an expression of the courage of w

om
en w

ho live under the 
threat of death because they w

ere able to leave their violent husbands; the courage 
of w

om
en w

ho w
ere able to say no to their husbands. The sound of the door banging 

echoing in the exhibition space sym
bolizes that w

om
en’s house w

atch is finally over, 
that it is tim

e for resistance. 

The apprehension, oppression, violence, threat exerted upon w
om

en by the inside 
and outside of the hom

e can be discerned w
hen w

e look at the exhibition as a w
hole, 

but the source of this apprehension or violence is never visible. This approach does 
not constitute an am

biguity; to the contrary it signifies that actually this violence and 
oppression is grounded in som

ething m
uch m

ore fundam
ental: the patriarchal social 

order and the control m
echanism

s generated by its pow
er relations. These social 

control m
echanism

s are so pow
erful that som

etim
es even if they retreat, w

om
en 

continue to be their ow
n oppressors and cannot be liberated. 

It is not surprising that the m
ain subject m

att
er of m

ost of N
erim

an Polat’s w
ork is 

gender inequality, but it is a rather bold statem
ent that she focuses 

entirely on w
om

en’s issues in the “House W
atch” exhibition. 

Focusing on the om
inousness of the hom

e, the exhibition 
claim

s its place in the history of the w
om

en’s 
m

ovem
ent by em

phasizing one of the m
ost 

im
portant slogans of the fem

inist 
m

ovem
ent, “the personal 

is political”.  

N
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ahrem
iyetin, m

ahkum
iyete dönüşm

esi ihtim
alini sorgulam

aya davet 
ediliyor. Bir başka çalışm

ada aynı yatakta kadın, kendi kendinin güvenlik görevlisi 
olarak yatıyor. Bu sefer karşı taraftan gelecek olan her türlü m

üdahaleye ve saldırıya 
hazırlıklı. 

Şiddetin en yakınından gelm
esi ve de ne zam

an geleceğinin bilinem
em

esi, kadın için 
evi her zam

an tetikte olm
ası gereken güvensiz bir bölgeye çevriyor. Bu anlam

da 
“Kem

er” isim
li fotoğraf, erkek şiddetinin iyi bir tasviri. Bu karede kem

eri 
sıkan, şiddeti uygulayan gözükm

ese de kadın her zam
an bu tehdit 

altında yaşam
ını sürdürüyor. Aynı belirsizlik, yani kadının her 

an şiddete m
aruz kalabileceği hissi, tanım

sız bir 
m

ekânda 
yerde 

yatan 
kadının 

yer 
aldığı 

isim
siz 

çalışm
ada 

da 
var. 

Kadının 
yanındaki satır, olm

uş ya da 
olacak olan bir şiddet 

e
y

le
m

in
in 

N
erim

an Polat is one of 
the rare artists w

ho is able to 
translate 

her 
critical 

language 
and 

radical stance, alongside her political atti
tude 

in everyday life into her w
ork and uphold her view

s and 
standpoint. The critique of pow

er that often com
es to the 

foreground in her practice is also a reflection of her atti
tude w

hich 
questions all form

s of pow
er in her personal and professional life. As som

eone 
w

ho does not conform
 to the rules of the art m

arket and circum
vents the 

hierarchical structure of the contem
porary art w

orld, she not only criticizes pow
er, 

but also continues to struggle w
ith it in every sphere of her life. 

Polat investigates the discourses, disguised form
s of pow

er in everyday life and how
 

these reflect on people and objects in her w
ork through unfolding layers one by one 

and revealing the connections betw
een events. The artist, w

ho has been exploring 
urban transform

ation, and concepts of ow
nership and belonging in her recent w

ork 
through the city transform

ing under the pressure of capital and pow
er relations, 

scrutinizes the transform
ations and social pressures w

om
en face w

ithin the hom
e 

w
ith an insider’s perspective in her exhibition “House W

atch”. Gazing outside from
 

w
ithin the hom

e, she unfolds the oppression of w
om

en and control m
echanism

s of 
the patriarchal system

 one layer after another. 

In the exhibition, the gilded “House W
atch” sign, w

hich w
e can’t tell w

hether refers 
to an apartm

ent building or a gravestone, greets the audience as the first indication 
of the om

inousness, disintegration and insecurity experienced by w
om

en confined 
to the hom

e by the patriarchal state glorifying the institution of the fam
ily. 

The steps of the litt
le girl tow

ards nature; tow
ards discovering herself as an 

individual independent from
 the fam

ily in the photograph titled “To Take a Step” at 
the entrance suggest that w

om
en’s struggle to exist as individuals begin very early 

on. W
hile the uncertainty in the girl’s step and the hazy scene introduce a poetic 

atm
osphere to the photograph, the fam

ily m
em

bers having a barbecue to the right 
draw

 the audience back to reality, rem
inding that the litt

le girl’s steps cannot go all 
that far. W

hich direction w
ould be safe for the girl and w

hether or not her steps w
ill 

take her further rem
ain unclear in the photograph. 

U
sing various m

aterials and diverse form
s of expression in the exhibition, Polat 

chooses to em
ploy a light box in the “O

n Cutti
ng” series underscoring the pang of 

m
adness w

om
en experience in the hom

e. In this series, notew
orthy as the only 

previously 
exhibited 

w
ork 

presented 
in 

the 
exhibition, 

the 
w

om
an’s 

self-confrontation, state of m
adness in the hom

e, obsession w
ith sterility and 

hygiene result in the cutti
ng of the penis. In these painterly photographs Polat uses 

herself as a m
odel; an expression of how

 she herself is also on house w
atch. In the 

collages, the dom
estic does not represent a sense of unity and belonging im

posed by 
the social structure; to the contrary, it signifies insecurity and fragm

entation. 

In the photograph titled “Bed”, the pillow
s on the em

pty bed becom
e the subject of 

the photograph through an intervention. This bed that is enfolded in a sense of the 
uncanny w

ith the yellow
 m

onochrom
e color draw

s att
ention to the fact that no 

place w
ithin the hom

e is peaceful, w
hile also m

aking reference to dom
estic sexual 

violence, w
hich is the m

ost diffi
cult for w

om
en to express and prove in the 

patriarchal justice system
. The audience is included in the interaction betw

een the 
pillow

s and invited to ponder the possibility of privacy turning into confinem
ent 

w
ithin the house. In another w

ork a w
om

an lies in the sam
e bed as a security guard 

of herself. This tim
e, she is prepared for any intervention and att

ack that could 
com

e from
 the other side. 

N
ot being able to know

 w
hen violence w

ill strike and the fact 
that it can com

e from
 those closest to one turns the 

hom
e into a dangerous place for w

om
en 

w
here she has to be on guard all the 

tim
e. 

In 
this 

respect, 
the 

photograph 
titled 

“Belt” 
is 

a 
strong 
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