
Zeren Göktan yapımına 2017 senesinde başladığı Derin Mavi serisinde toplumsal 
cinsiyetin, cinselliğin ve öznelliğin farklı katmanlarını, farklı kadınların ve bazen 
aynı kadınların farklı bedenleriyle sunarken, fotoğrafın beden/performans 
sanatına ve feminizme aktarabileceği potansiyel değerleri de araştırmaktadır. 
Göktan’ın kurduğu topografyanın bütününe bakıldığında, Claude Cahun, 
Francesca Woodman, Cindy Sherman ve Robert Mapplethorpe gibi öncü 
sanatçıların fotoğrafın araçsallığı ile aktardıkları görsel ve kavramsal bilgeliklerinin 
serinin katmanlarından inceden inceye sızdığını gözlemleyebiliriz. 

Tarih boyunca hem dişil hem de eril bedenler sosyal güçler (krallıklar, 
imparatorluklar, devletler, vb.) tarafından farklı türlermişçesine cinsiyet, 
cinsellik, ırk, etnisite, dil, din, milliyet, sınıf, vb., kategorilere sistemik biçimlerde 
ayrıştırılmışlardır. Michel Foucault, zihinlerin disipline sokulduğu, davranışların 
şekillendirildiği ve sonsuz bir geri-dönüşüme sahip olan bu rejimlerdeki 
uygulamaları, bedene kesilen cezaların hem içeriği hem de biçimselliği 
üzerinden incelikleriyle yazmıştır.1 Beden, bugün, ataerkil heteronormativitenin 
tahakkümünde, gözetlenen ve ruhtan yoksunmuşçasına sömürülen, barındırdığı 
kapitalin biçimi ve temsiliyetinin ağırlığıyla biçilen parça başı bir değerdir. 

Göktan, fotoğraflarda, bedenlerin bütünlüğünü kadınlıklarının parçalarında gören 
katılımcısını, hem bir bütün olarak hem de parça parça kelimelerin terk edildiği 
bir alana çekerek, seslerin su altındaymışçasına bulanıklaşmasına, anlamlarının 
ifadesizleşmesine tanıklık ettirir.2 Fotoğraflardaki kadınların tavır ve tutumlarını 
da içeren sosyokültürel oluşlarının imlediği cinsiyet ve cinselliklerinin imgelemi, 
her bir pozla ilmek ilmek sökülür, ayrışır ve dönüşür. Katılımcının duyumsadığı 
bedenler, elbette, maddesellikten ve mekândan kopuk değildir; ancak sanatçı, 
katılımcının bedenleri kendi mekânında deneyimleyebilmesi için bir koşul koyar: 
ağırlıkla yüzleşmek (Şekil 1).

Göktan’ın bu seride derinlemesine incelediği kadın-oluş, erkek-olmayışla 
tanımlanarak kanıksandığı bir evrende, sadece feminizmlerden yön alan 
politik değişimleri değil, feminizmlere yön veren öznellikleri de içerisinde 
barındırmaktadır. Fotoğraflardaki her bir bedenin görünmeyen parçalarının 
bilgisine ulaşmak istediğinde, katılımcısına, öznenin öznelliğini ve gücünü 
-hikâyesini etrafında kurguladığı demir ağırlıklarla- hatırlatır. Feminizmi yeniden 
tanımlar ve deneyime açar. Örneğin dagerreyotipi kutularına yerleştirdiği 
pozlardan oluşan işi “Derin Mavi #7”’de (2019; Şekil 2) kadın, bedenini yaşadığı 
gibi kavramaktadır.3 Fotoğrafta dagerreyotipinin tarihsel anlatısı ile birleşerek 
değerine de yön veren kadın, kadınlığın dolayısıyla erkekliğin ancak daha da 
önemlisi toplumsal cinsiyeti belirleyen ikiliğin ezberini bozar. 

Seride “kadın” düşüncesinin bedende nesneleştirilmesi veya idealleştirilmesi 
değil, kadının bedeninde dünyeviliğin, zihinselliğin ve ruhaniliğin kesişimselliği 
araştırılır (Şekil 3).4 Sanatçı, varlığının bir sapma veya tesadüf olmadığını imlemek 
için her bir bedenin hikâyesini -ışıkla- yeniden yazar.5
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In her series titled Deep Blue, which she began working on in the year 
2017, Zeren Göktan, by presenting different layers of gender, sexuality, and 
subjectivity through the images of different bodies of different women, and at 
times, the same women, investigates the potential values that photography 
may bring to body/performance art and feminism. When the topography 
constructed by Göktan is viewed as a whole, we could observe how the visual 
and conceptual wisdom conveyed by pioneering artists such as Claude Cahun, 
Francesca Woodman, Cindy Sherman, and Robert Mapplethorpe, through the 
instrumentality of photography, finely seeps from this series’ layers.

Throughout history, both feminine and masculine bodies have been systemically 
segregated by social powers (kingdoms, empires, states, etc.) as if they are 
different species, based on categories such as gender, sexuality, race, ethnicity, 
language, religion, nationality, class, etc. Michel Foucault writes about these 
infinitely-recycled regimes’ practices, where minds have been disciplined, and 
behaviours have been shaped to fine detail, both in terms of the form and content 
of the punishments inflicted on the body.1 Today, the body finds itself under the 
domination of patriarchal heteronormativity, under surveillance, exploited as if it 
were devoid of a soul, a piece-work commodity, its value appraised based on the 
type of capital and the weight of representation it harbours.

The participant to the exhibition observes the integrity of bodies in parts of 
womanhood in her photographs, and Göktan draws the participant into an 
area where words are abandoned, both as a whole and in parts, and makes 
the participant witnessing the blurring of their sounds as if they were uttered 
underwater, and the loss of their meaning.2 The imagery of the gender and 
sexuality marked by the socio-cultural women’s becoming in the photographs, 
which also includes their manner and demeanour, unravels, dissolves, and 
transforms, knot by knot with each frame. Bodies sensed by the participant 
are, of course, not disconnected from materiality and space; however, the artist 
lays down a condition for the participant to experience the bodies in their own 
space: face the weight (figure 1).

The becoming-woman, which Göktan thoroughly investigates in this series, in a 
universe where it is taken for granted since it is defined as not-becoming-man, 
contains not only political changes that find a route from feminisms, but also 
subjectivities that shape feminisms. When the participant wishes to access the 
knowledge of all the invisible parts of each body, the series reminds the participant 
of the subjectivity and power of the subject – with the iron weights it has built its 
story around. It redefines feminism and opens it up to experience. For instance, 
in her work titled “Deep Blue #7” (2019; figure 2), featuring frames placed in 
daguerreotype boxes, the woman embraces her body in the way she lives it.3 The 
woman who steers the work’s value by merging with the historical narrative of the 
daguerreotype disrupts the course of womanhood, and therefore manhood, but 
most importantly, the course of the duality that determines gender.

The series investigates not the objectification nor idealization of the idea of 
“woman” in the body but the intersectionality in the female body of the worldly, 
the cognitive, and the spiritual (figure 3).4 To indicate that her existence is neither 
deviation nor coincidence, the artist rewrites each body’s story –with light.5
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