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For as long as I’ve known photographer

In the Kökler exhibition, Ahmet goes back.

front of the orchestra members. These are

wholeness. To the son who had internalized

Ahmet Polat (1978) - which has been a long

Back to the roots of his being. Back to the

the photos of a photographer who flawlessly

the gaze of the native Dutchman - his father

time - he has been an in-betweener. Someo-

roots of his photography practice. Back to

manages to find the balance between

was ‘strange,’ in the way he ate and lay. Now

ne who moves between two contrasting rea-

the seeds of his in-betweenness: the

genuine connection and visual seduction.

he sees, through the eye of the camera,

lities. He is a photographer and filmmaker. He

birthplace of his grandfather, Şahin Bey.

Of someone who makes actual contact with

how his father sits as he does himself.

is Turkish and Dutch. He comes from a small

Immediately after graduating in 2000, Ahmet

the people he photographs, but has enough

The body postures and facial expressions

village, as well as from a big city. He is an

took off to the villages around Gaziantep for

distance to produce interesting images.

that seemed alien in the Dutch village of

artist and entrepreneur. His work is personal

a month and a half. He barely spoke any

At the end of 2019, Polat returns to Gaziantep.

Fijnaart, now fall into place and turn the

and universal. He prefers to move within

Turkish but learned quickly. A selection of

these spaces and between these extremes.

the black-and-white photos from that time

This is his natural habitat.

is shown in Kökler.Polat’s classic perspective,
looking through a rear-view mirror, dominates

Ahmet adopts an in-betweenness as

here.

father into a visibly proud man. The non-ver-

“These are the photos of a photographer
who flawlessly manages to find the
balance between genuine connection
and visual seduction.”

his core strategy. An atypical position,

bal gestures of the son that he previously did
not recognize in his environment, have found
their origin here.
The father can be as he is here and therefore,

The early Polat-style is characterized by

The area, which has since grown into a

the son can be as he is — finally, insight into

a graphic, contrasting visual language, in

strong Anatolian Tiger, asks to be

one’s origin. As a child of an immigrant, that is

Through his personal history - raised with

which the bright sun provides a strong

captured again by the camera. This time

an insight one cannot easily obtain.

the Bible and the Koran in the Netherlands,

shadow effect. They are documentary

in moving images and in color. In addition

but always having one foot or even two in

images, often from a higher point of view,

to Gaziantep, there is another striking

Kökler is a visual ode to a changing area.

KIM KNOPPERS

Turkey - Ahmet has emerged as a connecting

by a photographer with an intuitive eye

protagonist: Ahmet’s father - returning to

It is an investigation of one’s history. It is the

and intelligent visual storyteller. By being

for layered compositions. His photos are

his birthplace after 53 years in poor health.

study of the development of a photographic

present in this ‘in-between space,’ he has

also about photography itself. For example,

become a bridge builder between different

when the photographer’s shadow falls

This joint odyssey, nearly twenty years after

vulnerable relationship between a father

cultures, identities and histories.

within the frame of the image, making it

his first visit to Gaziantep, seems to change

and a son.

appear as if he is a conductor standing in

Ahmet’s position of in-betweenness into

Knoppers is an Art Historian
and since 2011 she works as an
exhibition maker at Foam in
Amsterdam. In 2016 she began
teaching at the photography
department of ECAL in
Lausanne, Switzerland.

as people generally prefer pigeonholing.

oeuvre. And above all, it is the intimate and

“Kökler” sergisinde geçmişe dönüyor Ahmet.

Özgün bir bağlantı ve görsel bir baştan

oğulun gözünde babası, yemek yeme ve

bu yana, ki epey bir zaman oldu, o hep arada

Varlığının köklerine. Fotoğrafçılık pratiğinin

çıkarıcılık arasında bağlantı kurmayı

oturma biçimiyle “tuhaf” biriydi. Fakat şimdi,

oldu. İki çelişen gerçeklik arasında gidip gelen

köklerine. Aradalığının tohumlarına; dedesi

kusursuzca başaran bir fotoğrafçının

kameranın gözünden nasıl babası gibi

biri oldu. O, bir fotoğrafçı ve bir film yapımcısı.

Şahin Bey’in doğum yerine. Ahmet, 2000

fotoğrafları işleri bunlar. Fotoğrafladığı insan-

oturduğunu görüyor artık. Hollanda’nın

Türk ve Hollandalı. Hem küçük bir köyden hem

yılında mezun olur olmaz bir buçuk

larla gerçek bir iletişim kuran, ama aynı za-

Fijnaart köyünde yabancı gözüken beden

de büyük bir şehirden geliyor. Bir sanatçı ve

aylığına Gaziantep çevresindeki köylere

manda ilginç görüntüler üretecek kadar yeterli

duruşları ve yüz ifadeleri, artık yerli yerine

bir girişimci. Sanatı kişisel ve evrensel.

gidiyor. Türkçeyi zar zor konuşuyor, ama

mesafeye sahip birinin fotoğrafları.

oturuyor ve babayı görünür bir şekilde

Bu mekânlarda, bu uçlar arasında dolaşmayı

çabuk öğreniyor. O dönemde çektiği siyah

tercih ediyor. Onun doğal ortamı bu.

beyaz fotoğraflarından oluşan bir seçki

2019’un sonunda Gaziantep’e dönüyor

daha önce farkında olmadığı jestleri,

gösteriliyor “Kökler”de. Polat’ın dikiz

Polat. Gittiğinden bu yana güçlü bir

burada kökenini buluyor. Baba ve böylece

Aradalığı temel stratejisi olarak benimsiyor

aynasından bakan klasik perspektifi

Anadolu Kaplanı’na dönüşen bu alan,

oğul, burada olduğu gibi olabiliyorlar –

Ahmet. Kolay bir pozisyon değil; çünkü

burada filizleniyor.

yeniden fotoğraflanmayı istiyor. Bu sefer

en sonunda kişinin kendi kökeninin iç yüzü.

hareketli ve renkli görüntüler şeklinde.

Bir göçmenin çocuğu olarak, kişinin

Erken Polat tarzı; parlak güneşin güçlü bir

Gaziantep’in yanında, başka bir çarpıcı

kolaylıkla erişemeyeceği bir iç yüz.

Hollanda’da hem İncil hem Kuran ile

gölge etkisi yarattığı grafik, kontrast bir

kahraman daha var: fotoğrafçının babası –

yetiştirilmiş ve bir, hatta iki, ayağı hep

görsel dilden oluşuyor. Bu belgesel

53 yılın ardından babasının, Şahin Bey’in,

“Kökler”, değişen bir alana görsel bir övgü

Türkiye’de olmuş biri olarak Ahmet, kişisel

görüntüler, sezgi dolu gözlerle katmanlı

Ahmet’in dedesinin doğum yerine zor

niteliğinde. Kişinin kendi tarihinin bir

tarihiyle bağlantılar kuran, zeki bir görsel

kompozisyonlara bakan bir fotoğrafçının

koşullar altında geri dönüyor.

soruşturması. Fotoğrafik bir külliyatın

hikâye anlatıcısı olarak öne çıktı. Bu “arada

çoğunlukla yüksek bir bakış açısıyla çektiği

mekân”da varlığını sürdürerek bir köprü

fotoğraflar.. Fotoğrafları aynı zamanda

Gaziantep’e yaptığı kişisel ziyaretinden

önce, bir baba ile oğlu arasındaki içten

kurucu oldu – farklı kültürler, kimlikler ve

fotoğrafçılığın kendisi ile ilgili. Mesela

yaklaşık 20 yıl sonra gerçekleştirdiği bu

ve kırılgan bir ilişki “Kökler”.

tarihler arasında köprüler kurdu.

fotoğrafçının gölgesi çerçevenin içinde

seyahat, Ahmet’in arada pozisyonunu

kaldığında, onu orkestra üyelerinin önünde

bütünlüğe dönüştürmüş gibi görünüyor. Yerli

dikilmiş bir orkestra şefi gibi gösteriyor.

Hollandalı bakışını içselleştirmiş

insanlar genelde sınıflanmayı seviyor.

KI M KN O PPE RS
Sanat tarihçisi ve 2011 yılından
beri Foam Amsterdam’da sergi
organizatörü. ECAL (Lozan, İsviçre)
Fotoğraf Departmanı’nda 2016
yılından beri ders veriyor.

gururlu bir adama dönüştürüyor. Oğulun

gelişiminin incelenmesi. Fakat her şeyden

AR ADALIK

Fotoğrafçı Ahmet Polat’ı (1978) tanıdığımdan

I realized that I was taking the same route my father
had taken, only in the opposite direction.
Babamla aynı yolu izlediğimi fark ettim sadece tam ters yönde.

AHMET POLAT

WEDDING POSE Gaziantep 2000

A GUEST Gaziantep 2000

THE FIRST BUS Gaziantep 2000

The people who sacrificed themselves are called Gazi
you are the great- grandson of those who sacrificed
themselves.
Kendini feda edenlere Gazi denir. Sen kendini feda
edenlerin dördüncü kuşak torunusun.

ŞENDOĞAN POLAT

WHO’S LOOKING AT ME? Gaziantep 2000

A HARD JOB Gaziantep 2000

AN OLD TREE Gaziantep 2000

ONE DAY Gaziantep 2000

IT’S YOU AGAIN Gaziantep 2000

People are surprised that we are from Antep,
but we are the real cultural men of Antep.
İnsanlar Antep’ten olduğumuzu öğrenince şaşırıyor;
fakat biz Antep’in gerçek kültürünün insanlarıyız.

ŞENDOĞAN POLAT

MORNING SHAVE Gaziantep 2000

THE MARKET Gaziantep 2000

THE LADDER Gaziantep 2000

WAITING FOR WHO? Gaziantep 2000

THE DANCE Gaziantep 2000

You are now seeing my father ’s histor y,
I’m so happy you are seeing my grandfather ’s past.
Şimdi babamın geçmişini görüyorsun. Dedemin geçmişini
gördüğün için çok mutluyum.

ŞENDOĞAN POLAT

BREAKFAST Gaziantep 2000

FAMILY BUSINESS Gaziantep 2000

IN-BETWEEN Gaziantep 2000

AN OFFERING Gaziantep 2000

ONE OF US Gaziantep 2000

PLAYING IN THE CORN Gaziantep 2000

FROM ABOVE Gaziantep 2000

SACRIFICE Gaziantep 2000

FROM AFAR Gaziantep 2000

AS ONE Gaziantep 2000

TOMATOES Gaziantep 2000

BABAM Gaziantep 2000

Photography / Fotoğraf

Ahmet Polat

Project Consultant / Proje Danışmanı

Yasemin Elci

Design / Tasarım
Text / metin
Translation of Catalogue Text / Katalog Metni Çevirisi

Annejet Brandsma
Kim Knoppers
Gözde Cöbek

Director of Kalyon Culture / Kalyon Kültür, Direktör

Sena Kalyoncu

Printing House / Matbaa

Ofset Yapımevi

This catalog is made based on the exhibition Roots that was shown at Kalyon Kültür, March 2020
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