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TÜRKIYE’NIN SANAT VE KÜLTÜR GAZETESI

İstanbul’dan
Ankara’ya
uzanan kültür
sanat rotası

Nilüfer Belediyesi
‘bienali’ açıldı
Nilüfer Belediyesi’yle Fransız Kültür
Merkezi’nin iş birliğinde ve Yekhan
Pınarlıgil küratörlüğünde gerçekleşen Yukarı Bak, Sınırlı Coğrafyanın
Yıldızlı Ufukları sergisi, Bursa’daki
altı mekana yayılmasıyla adeta bir
bienal atmosferini çağrıştırıyor. Seçkinin görülebileceği altı mekan; Balat Kültürevi, Misi Fotoğraf Müzesi ve
aynı şekilde Misi’de yer alan Edebiyat Müzesi, Nâzım Hikmet Kültürevi,
Pancar Deposu ve 2014 yılında Gölyazı Kültürevi olarak ziyarete açılan
Aziz Panteleimon Kilisesi’nden oluşuyor. 27 sanatçının işlerini bir araya getiren sergi 31 Temmuz’a kadar
devam edecek. (Sayfa 18)

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Beyoğlu ve
Başkent Kültür Yolu Festivalleri, 28 Mayıs - 12 Haziran tarihlerinde
iki şehirde birden eş zamanlı olarak sanatseverlerle buluşuyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçen yıl ilk kez gerçekleştirilen
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ne bu
sene 28 Mayıs - 12 Haziran tarihlerinde Ankara’da eş zamanlı olarak
düzenlenecek Başkent Kültür Yolu
Festivali eşlik ediyor. “Festivaller Başlıyor” sloganıyla 9 Mayıs’ta Atatürk
Kültür Merkezi’nde düzenlenen
tanıtım toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, 1-16 Ekim tarihleri arasında
Diyarbakır Sur Festivali’nin, 2023
Mayıs ayında ise İzmir’in, kültür yolu
rotalarına ekleneceğinin müjdesini
verdi. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali tarihlerine tekabül eden süreçte,

Dezavantajlı
muhitler öncelik
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
Kültür Dairesi Başkanlığı kendisine
bağlı 11 kültür merkezi ile sanatı
herkes için erişilebilir kılmayı hedefliyor. İBB Kültür Dairesi Başkanlığı
Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle, İstanbul’daki kültür-sanat faaliyetlerinin dezavantajlı mahallelerde
izleyiciyle buluşmasını önceliklerine
aldıklarını belirtiyor. Figen Ayhan
Karakelle’yle bir araya gelip, kurumun geçmiş ve gelecek projeleri üzerine konuştuk (Sayfa 4)

Hockney’nin iPad çizimleri
Sakıp Sabancı Müzesinde

5. Mardin
Bienali açıldı
Pandemi nedeniyle iki yıl ertelenen 5. Mardin Bienali, 20 Mayıs’ta açıldı. Alman Karargahı’nda yapılan açılış toplantısında
konuşan küratör Adwait Singh,
5. Mardin Bienali’nin “gizemli
bir evrensel politikaya ya da feragat kavramını içselleştiren bir
sosyal ekoloji ihtimaline doğru
keşfe çıktığını” söylüyor. Uluslararası Tasarım Vakfı Galerisi,
Tasarım Vakfı Meydan Galeri,
Alman Karargahı, Develi Han,
Cumbalı Konak, Marangozlar
Kahvesi, Topraktan Tabağa Kooperatifi ve Arkeoart mekanlarında gerçekleşen bienale 21 farklı
ülkeden sanatçılar katılıyor. 12
yıl önce başladığı günden bu
yana Mardin Bienali’nde yer
alan direktör Döne Otyam, 20
Haziran’a kadar devam edecek
olan bienale dair sorularımızı
yanıtladı. (Sayfa 14)

İstanbul Devlet Tiyatrosu, İstanbul
Devlet Opera ve Balesi ve İstanbul
Kültür Sanat Vakfı (İKSV) gibi kurumların ve Beyoğlu’nda yer alan
bağımsız sanat kurumlarının kendi
programları dâhilinde düzenlediği
etkinlikler de izlenebilecek.
Hem yerel sanatseverin yoğun ilgisine mazhar olan, hem de uluslararası platformda işlerinden söz ettiren
çağdaş sanatçımız Refik Anadol, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
komisyon edilen “Rumi Dreams” adlı
özel çalışmasını festival süresince
AKM’de Tiyatro Fuaye alanında sanatseverlerle buluşturacak. (Sayfa 8)

DOSYA: Çalkantılı bir dönemden sonra yeni binasında açılan
İstanbul Resim Heykel Müzesi’ni inceledik. (Sayfa 30)

Selçuklu saray kazıları
bütçe engeliyle uğraşıyor
Anadolu’daki Selçuklu sarayları içinde kendinden önceki medeniyetin
yapılarının üzerine konmadan, tamamen Selçukluların tasarladığı tek
saray olmasına ek olarak planı detaylı olarak bilinen tek Selçuklu saray
kompleksi de olan Kubadabad Saray
Külliyesi kazıları bütçe sorunu yaşıyor. “Kazılar için bütçemiz Kültür ve
Turizm Bakanlığı tarafından sağlanı-
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yordu. Süreç 2017 yılı itibariyle Konya Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle çok hızlandı. Salgın sürecine
kadar Konya Büyükşehir Belediyesi
kazıyı önemli ölçüde destekledi. Salgınla birlikte bu süreç yavaşladı.” diyen Kubadabad Sarayı Kazı Başkanı
Doç. Dr. Muharrem Çeken 1965’ten
bu yana devam eden kazı süreciyle
ilgili sorularımızı yanıtladı.(Sayfa 47)

David Hockney, yanında köpeği Ruby ile çizim yaparken, 29 Nisan 2019

20’nci yüzyıl sanat tarihine yön veren, Pop Art’ın öncü isimlerden David Hockney Sakıp Sabancı Müzesi’nde, Edith Devaney küratörlüğünde,
Baharın Gelişi, Normandiya, 2020
adlı sergisini izleyiciyle buluşturuyor.
iPad’de çizilen 116 eserden oluşan
seçki, eserler basıldıktan sonra önce

Londra’daki Kraliyet Akademisi’nde izleyiciyle buluştu. İkinci durağı
Brüksel Bozar (Palais des Beaux-Arts
Bruxelles) olan sergi, 11 Mayıs - 29
Temmuz tarihleri arasında Sakıp Sabancı Müzesi’nde yer aldıktan sonra
Şikago Sanat Enstitüsü Okulu’nda
sergilenecek. (Sayfa 16)
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Yöresel dokumalar Tophane-i Amire’de
Tophane-i Amire, 19 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında, Anadolu’nun geçmişi asırları aşan yöresel dokumalarını bir araya getiren Türkiye Dokuma Atlası sergisini izleyiciyle
buluşturuyor. 140’ı aşkın dokuma türü ve Yusuf İyilik’in koleksiyonundaki Osmanlı kumaşlarından parçaların da yer aldığı sergiyi, proje koordinatörü Ayşe Dizman ile konuştuk.
ALİ DEMİRTAŞ
alidemirtas.iletisim@gmail.com
Olgunlaşma Enstitülerinin yenilenme çalışmaları kapsamında hayata geçirilen, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat
Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne
bağlı İstanbul Sabancı Beylerbeyi
Olgunlaşma Enstitüsü tarafından
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri
İhracatçıları Birliği’nin destekleri ve
Marmara Üniversitesi’nin katkılarıyla yürütülen Türkiye Dokuma Atlası
Projesi bir sergi olarak Ankara’nın
ardından İstanbul’da Tophane-i
Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde
açıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi
ve Ticaret Bakanlığı’nın da destek
verdiği projenin koordinatörlüğünü Ayşe Dizman, sergi küratörlüğünüyse Güneş Güner üstleniyor.
30 Haziran’a kadar devam edecek
sergide bölgesel rotalar izlenerek,
Türkiye’nin çeşitli noktalarından bir
araya getirilen 140’ı aşkın dokuma
eser yer alırken aynı zamanda Yusuf
İyilik’in koleksiyonundaki Osmanlı
kumaşlarından parçalar da bulunuyor. Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine
Erdoğan’ın himayesinde yürütülen
Türkiye Dokuma Atlası Projesi ve
sergisi kapsamında bir araya getirilen yöresel dokumalarla, geleneksel
dokumalara yeniden hayat verme ve
bu dokumaların uluslararası alanda
tanıtılması amaçlanıyor. IAN için
sorularımızı yanıtlayan proje koordinatörü Ayşe Dizman, “Proje ile kısa
vadede amacımız, dokuma kültürümüzün araştırılarak tek bir kaynakta
toplanması, kaybolmaya yüz tutmuş
dokumaların kimliklendirilmesi ve
mevcut dokumaların korunarak aslına uygun üretilmesi. Uzun vadede
ise bu dokumaların ulaşılabilirliğinin
ve temin edilebilirliğinin sağlanması,
tekstil ve moda sektöründe kendine
yer bularak bir marka haline gelmesi.” diyor.
Türkiye Dokuma Atlası projesi nasıl
doğdu ve çıkış noktası neydi?
Projenin çıkış noktası, İstanbul
Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Projesi olan Osmanlı Saray
Kumaşları Projesi’nin araştırma sürecinde yakından tanınan geleneksel dokuma mirasımızın, özellikle
sanayileşme sonrası günden güne
zayıflayarak üretiminin durması ve
kaybolmaya yüz tutmuş olduğunun
fark edilmesi oldu. “Geleneksel dokumalarımızın yaşatılması için ne
yapabiliriz?” sorusundan yola çıkarak 2018 yılında Türkiye Dokuma
Atlası’nın temelleri atıldı. Projenin
akademik altyapısı oluşturulurken
dokumacılıkla ilgili 2500’e yakın
kapsamlı literatür taraması yapıldı
ve taranan kaynaklar bölgelere göre
tasnif edildi. Projenin araştırma tekniği ve teması coğrafi bölgelere göre
oluşturuldu ve proje Dokuma Atlası
adını da buradan almış oldu.
Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki dokuma ürünlere nasıl ulaşıldı?
Proje kapsamında, MEB bağlantılarıyla Türkiye genelinde Olgunlaşma Enstitüleri ve Halk Eğitim Merkezleri’nde yürütülen dokumacılık
faaliyetleri araştırılarak raporlandı.
Öncelikli olarak Türkiye’nin yedi
bölgesi ve 81 ilinde hangi geleneksel
dokumaların aktif olarak dokunduğu saptandı. Raporlama sonrası kurumlarla, kurumların yönlendirdiği
dokuma ustalarıyla, dernek ve koo-

Türkiye Dokuma Atlası’nın temelleri ‘geleneksel dokumalarımızın yaşatılması için ne yapabiliriz?’ sorusundan yola çıkarak 2018 yılında atılıyor

gelerek ülkemiz için ekonomik katma değere dönüşecek ve geçmişle
gelecek arasında kökleri sağlam bir
köprü kuracak.

peratiflerle iletişime geçildi. Dokumaların bir kısmı, alan araştırmasıyla yerinde incelenirken bir kısmı da
kurumumuza ulaştırılıp kurul tarafından incelendi. Değerlendirmeler
sonucu bu dokumaların sergilenmek
üzere temini sağlandı. Aktif dokunan
geleneksel Anadolu dokumalarının
yanında sergilenen saray dokumaları
ve tarihi değeri yüksek Anadolu dokumaları ise Enderun Sanat’ın sahibi
Yusuf İyilik’in koleksiyonundan projeye dâhil edildi.

Türkiye Dokuma Atlası sergisi bildiğiniz üzere Ankara’dan sonra ara
vermeden Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire
Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyarete
açıldı. Sergi 30 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek. İstanbul’dan sonra
Gaziantep’te sergilemek üzere çalışmalara başladık. Buradan sonra bir
yurt dışı rotamız olacak. Bu anlamda
hedefimiz Türkiye Dokuma Atlası’nı
uluslararası kitlelere ulaştırmak ve
tanıtmak olacak.

Dokumaların biçimsel formlarından
ve türlerinden bahsedebilir misiniz?
Proje kapsamını ve sergiyi mekikli dokuma dediğimiz el dokuma
kumaşlar oluşturuyor. Dokumaların
ebatları dokunan tezgahın formuna
göre değişiyor. Elyaflarınıysa bitkisel
ve hayvansal olarak gruplandırabiliriz. Bitki elyafları keten, kenevir ve
pamuk hayvansal elyaflar da yün ve
tiftiktir. Bölgenin coğrafi özelliklerine, tarım ve hayvancılık faaliyetlerine göre dokuma türleri şekillenmiş.
Teknik olarak da çoğunlukla bezayağı, dimi dokuma tekniklerinde
üretilmiş.

Türkiye Dokuma Atlası Projesi ile
uzun ve kısa vadede ne amaçlanıyor?
Proje ile kısa vadede amacımız,
dokuma kültürümüzün araştırılarak
tek bir kaynakta toplanması, kaybolmaya yüz tutmuş dokumaların
kimliklendirilmesi ve mevcut dokumaların korunarak aslına uygun
üretiminin sağlanması. Uzun vadede
ise bu dokumaların ulaşılabilirliğinin
ve temin edilebilirliğinin sağlanması,
tekstil ve moda sektöründe kendine
yer bularak bir marka haline getirilmesi. Projenin hedeflerinden biri de
geleneksel dokumaların üretim ve
temin edilme sıkıntılarının çözülerek uluslararası tekstil, ev tekstili ve
moda sektörüne hem kumaş hem de
modern tasarım olarak tanıtımının
ve ihracatının sağlanması. Bu anlamda Türk kumaşları, bir marka haline

Bu proje sergi olarak İstanbul’dan
sonra nereye taşınacak, hangi şehirler veya hangi ülkeler Türkiye’nin
dokuma atlasıyla tanışacak?

Bu proje olgunlaşma enstitülerinin
yenilenme çalışmaları kapsamında
yapıldı. Enstitülerin genel olarak
amacı bu sergiyle paralel mi?
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat
Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan olgunlaşma enstitüleri; kültürel değerlerimizi araştıran,
arşivleyen, aslına uygun olarak üreten ve pazarlayan, geleneksel sanat ve
zanaatlarımızın yenilikçi tasarımlarla
ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasını sağlayan kurumlarımızdır.
Bulundukları bölgelerin geleneksel
sanat ve zanaatlarını tasarıma ve esere dönüştürerek ülkemizin estetik
hafızasını yeniden yorumlayan bu
güzide kurumlarımız, unutulmaya
yüz tutmuş değerlerimizi gün yüzüne
çıkararak geçmiş ve gelecek arasında
köprü vazifesi görmekte.

‘Sergiyi rotaları izleyen bir
yolculuk olarak tasarladım’
Serginin kürasyonuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan Güneş Güner bu

süreci, “Anadolu’nun binlerce yıllık
dokuma kültürünü belirli bir alan ve
zaman çerçevesinde tanıtmak ve hatırlatmak için eskiden yeniye doğru,
zamansal ve bölgesel rotaları izleyen
farklı bir yolculuk deneyimi olarak
tasarladım. Bu yolculuğa ham elyaflar, ilkel dokuma aletleriyle dokumanın ilk ve ilkel halleriyle başlayarak
dokuma zamanına işaret etmeye gayret ettim. Türk el dokumasının yedi
bölge ve 81 ildeki farklı kabiliyetlerini, yarattıkları değerleri ve hikayelerini sergilemeye özen gösterdim.”
sözleriyle özetliyor.
Dokumaların Tophane-i Amire
Kültür ve Sanat Merkezi’nde dört
farklı odakta sergilendiğini söyleyen
küratör, Beş Kubbeli Salon’da Türk
dokumalarıyla enstalasyonların olduğunu belirtiyor. Serginin giriş kısmında, coğrafyamızda binlerce yıldır var
olan elyaf, yün, keten, pamuk, kenevir, tiftik ve ipeğin en ham hallerinin
ilk dokuma aletlerinin resmedildiği
el yapımı minyatürlerle sergilendiğini ifade eden Güner, serginin kalbi
olarak tasarladığı ilk enstalasyonda
bir dokuma tezgahıyla dokuma ustalarının videolarının gösterildiği bir
merkez alan olduğuna dikkat çekiyor. Bu alanın aynı zamanda sergi
girişinde duymaya başladığımız seslerin ve ritmin devamı niteliğinde
olduğunu belirten Güner, dokuma
tezgahının sergilendiği alana doğru
güçlenen sesle sergi boyunca izleyiciye, dokuma tezgahının ritimsel sesinin eşlik ettiğini söylüyor. “Geçmişe
yapılan bu dokuma yolculuğunun
çıkış noktasınaysa geleceği yerleştirmek istedik.
Tek kubbeli salonda geleneksel
kumaşlardan alınan ilhamı, günümüz ve gelecek için yepyeni tasarımlara dönüştürebilmek amacıyla
gerçekleştirilmiş bir zaman tüneli
deneyimi planladık. Bu alanda genç
tasarımcıların fütürist bakış açılarıyla
geçmiş dokumaları 2022 ve sonrası
için modern, aktif, işlevsel tasarımlara dönüştürmelerini sergiledik.”
diyen Güner, bu mekanın cam zemininden de izlenebilen alt salonda
Türk dokuma sanatçılarının eserlerine yer verdiğini ifade ediyor. Küratör, sarnıç odalarında ise kültürel
bilinç ve farkındalık yaratan Türk
tasarımcılarının, Türkiye’nin farklı
bölgelerinden seçtikleri yöresel dokumalarla tasarladıkları parçaları
sergilediklerinin de altını çiziyor.
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‘Sanatın ulaşılabilir olmasını istiyoruz’
Ankara Devlet Opera ve Balesi bünyesinde rejisör ve sanat yönetmeni olarak çalıştığı dönemde sahne sanatları alanında birçok eser üreten Figen Ayhan Karakelle şu an İBB
Kültür Dairesi Başkanlığı koordinatörü görevini üstleniyor. Karakelle, kurumun geçmiş ve gelecek projeleri üzerine IstanbulArtNews’ün sorularını yanıtladı.
ÖYKÜ TERLEMEZ
oykuterlemez@gmail.com
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
Kültür Dairesi Başkanlığı kendisine
bağlı 11 kültür merkezi ile sanatı
herkes için erişilebilir kılmayı hedefliyor. Her ay ortalama 150 etkinliği
halkla buluşturan kültür merkezleri,
etkinlikleri ücretsiz olarak sunarak
hem halkın sanata erişimini sağlıyor
hem de pandemiden en çok etkilenen müzik ve tiyatro sektörüne destek oluyor. 2021 Haziran ayında kısıtlamaların kaldırılmasıyla çevrim içi
ortamdan kültür merkezlerine geri
dönen toplam 940 etkinlik, altı ayda
toplam 150 bin 543 seyirciyi ağırladı. İBB Kültür Dairesi Başkanlığı’nın
2020 Mart ayından 2021 Haziran ayına kadar kültür sanat sektörüne yaptığı toplam destek 27 milyona ulaştı.
İBB Kültür Dairesi Başkanlığı
Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle, İstanbul’daki kültür-sanat faaliyetlerinin dezavantajlı mahallelerde
izleyiciyle buluşmasını önceliklerine
aldıklarını belirtiyor. Dört ila beş ay
gibi kısa bir süre zarfında, kültür
merkezleri aracılığıyla sayısız etkinliği İstanbullularla buluşturan İBB
Kültür Daire Başkanlığı’nın kapısı
sanat üreten herkese açık. Karakelle
yalnızca etkinlikler düzenleyen bir
birim olmadıklarını, aynı zamanda
eğitime yönelik girişimlerde de bulunulduğunu ve İstanbul’daki kültür-sanat faaliyetlerinin homojen bir
dağılımda gerçekleşmesi için çok
çaba sarf ettiklerini belirtiyor. Başkanlık, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen ustalık sınıflarıyla, kültür merkezlerinde düzenlenen
atölyelerle ve izleyiciyi bilgilendirme
misyonu edinen etkinliklerle hem
halkın sanatla iç içe olmasına, hem
de birtakım karşılaşmalar doğrultusunda değişim ve dönüşüme öncü
oluyor.
Özellikle dezavantajlı mahalle sakinlerinin sosyalleşebildikleri, çeşitli
atölyelere katılıp üretimde bulunabildikleri, İstanbul Aile Danışmanlık
ve Eğitim Merkezi (İSADEM) gibi
ortak alanlara sahip olan kültür merkezlerine ilgilerinin fazla olduğunu
ancak katılımın daha da artırılması
için çalışıldığını belirten Karakelle,
yerel talepleri karşılamayı önemsediklerini ancak bununla birlikte ters
köşe yapmaktan da çekinmediklerini, bu bağlamda deneysel ve yenilikçi
işlere de her zaman yer verdiklerini
söylüyor. “Sanat bir şey deme ihtiyacından doğuyor ve o denilen şeyi
herkesin duymaya hakkı var bence.
Ya da onun üzerine bir şey söylemeye.” diyen Karakelle’yle Kasımpaşa’daki ek hizmet binasında yer alan
İBB Kültür Dairesi Başkanlığı’nda
bir araya gelip, kurumun geçmiş ve
gelecek projeleri üzerine konuştuk.
“Herkes için sanat” mottosuyla projeler üretiyorsunuz. Bu hedefle yola
çıkmanızın başlıca sebepleri nelerdir?
Sanat herkes için olduğu, bütün
toplumu kapsadığı ve bütün toplum için ulaşılabilir olduğu zaman
anlamlı. Sanatın temel bir sorusu
ve o soruya verdiği bir yanıtı var. Bu
aslında birileri için, birtakım ayrıcalıklara sahip olan insanlar için değil,
herkes için olması gereken bir şey.
Sanatın kamusal bir hizmet olması gerektiğine çok inanıyorum. Bu
düşüncelerimde aldığım eğitimin,

Figen Ayhan Karakelle, ‘Göreve geldiğim günden beri şunu daha iyi gözlemleyebiliyorum: Sanat, onu ulaştırabildiğiniz her yerde, özellikle çocuklara ulaştırabildiğiniz her yerde dönüşümün de öncüsü oluyor.’ diyor.

‘Türkiye’deki izleme kültürünün, kültür-sanatı alımlama
kültürünün temeli televizyona
çok bağlı. Dolayısıyla seyirci,
orada kurduğu ilişkinin bir
uzantısı olduğunda sanatı daha
kolay alımlayabiliyor. Yani biz
afişe çıktığımızda da bunu fark
edebiliyoruz. Ama biraz da
inat ediyoruz. Daha az seyircisi
olsa bile tiyatro topluluklarından da sabır rica ediyoruz.’
daha önce çalıştığım kurumun da
etkisi var. İstanbul bir metropol, içinde büyük zenginlik taşıyor ama aynı
zamanda çok büyük bir yoksunluklar
da barındırıyor. Bunlar çoğu zaman
yoksulluğa dayalı bir yoksunluk ama
hepsi değil. Sanatın merkezileşmiş
olması, belirli yerlerde toplanmış
olması ve İstanbul’un coğrafi olarak
çok büyük olması aynı zamanda bir
ulaşım, erişim sorununu da getiriyor.
Göreve geldiğim günden beri şunu
daha iyi gözlemleyebiliyorum: Sanat, onu ulaştırabildiğiniz her yerde,
özellikle çocuklara ulaştırabildiğiniz
her yerde dönüşümün de öncüsü
oluyor. Yaratıcı bir zihni sanat yoluyla
geliştirmek her zaman çok kıymetli. Bu çabalar kısa vadeli olmamalı,
aynı zamanda bunun sürdürülebilir
olması da gerekiyor. Yalnızca İstanbul için değil ülkemiz için de önemli
adımlar bunlar. Ancak o zaman bir
dönüşümden, dünya standartlarında
sosyal devlet olmaktan söz edebiliriz
gibi geliyor bana.
Bir hafta içerisinde 50’ye yakın ücretsiz kültür-sanat etkinliği İstanbullularla buluşuyor. Etkinlikler nasıl
bir ilgiyle karşılanıyor? Beklentinizin
üzerinde mi?
Kültür merkezlerimizdeki sayı
50’ye yakın, ancak açık alanlarda

gerçekleşen ya da destek olduğumuz
projelerle birlikte bu sayı çok daha
fazla. Sayısı çok değişken, örneğin
23 Nisan’a denk geldiğinizde kültür
merkezleri için yaptığımız etkinlikler
kadar dışarıda yaptığımız etkinlikler
de var. Başka projelere de destek oluyoruz aynı zamanda. Sayı ay bazında
ve hafta bazında değişiyor. Ancak
standart olarak bir haftada 50 etkinlik gerçekleşiyor. Kültür merkezleri
bazında ele alacak olursak, elimizde
geçtiğimiz ekim ayından bu yana
ölçütümüz var yalnızca. Öncesinde
covid sebebiyle kültür merkezlerimiz
kapalıydı. Temmuzdan itibaren etkinliklerimizi açık havada gerçekleştirdik. Ekim’de açtığımızda da yarı
kapasite açtık. Aralık itibariyle tam
kapasiteye geçebildik. Seyirci yavaş
yavaş geri döndü. Üç - dört aylık bir
süreçten bahsediyoruz. Seyircilerin
kapalı alana girme; konser, oyun
izleme endişeleri yeni yeni kırıldı.
Ben tahmin ediyorum ki, bu yazı
da geçirdikten sonra daha sağlıklı
bir sonuçlar alacak ve gözlem yapacağız. Ekim ayından bu yana farklı
bir strateji uygulamaya çalıştık. Bir
taraftan da en iyisini hâlâ arıyoruz,
nasıl katılımı artırabiliriz, içeriği nasıl oluşturabiliriz…
Etkinlikleri hangi kriterlere göre seyirciyle buluşturuyorsunuz?
Sistem şöyle ileriyor; konser vermek veya tiyatro gösterisi sergilemek
isteyenlerin çevrim içi başvuruları
oluyor. Çok uzun yıllardan beri devam eden bir sistem bu. Özellikle çocuk oyunlarının ve bütün oyunların
bir dramaturjik elemeden geçmesi
söz konusu. Örneğin; şiddet içermemesi, pedagojik açıdan uygun
olması gibi birtakım kriterlere tabi
tutuluyor. Bu aşamadan sonra tüm
etkinlikler İstanbul’daki 10 farklı
kültür merkezinde seyirciyle buluşuyor. Bu etkinlikler kendi alanları

dışında başka kültürel alanları olmayan ilçelerde, kültür merkezlerinde,
genelde İSADEM’ler, kütüphaneler
gibi çok fonksiyonlu kullanıma sahip
alanlarda gerçekleşiyor. Hatta biraz
daha öyle yapmaya çalışıyoruz. Pek
çok İBB hizmetinin bir arada olduğu
alanlar yaratmaya çalışıyoruz ama şu
önemli, bazı ilçelerin kendi kültür
merkezleri var mesela Esenler’deki
gibi ama çoğunda kültür sanatla buluşulabilecek çok az alan var.
İlçe belediyelerinin alanlarını kullanabiliyor musunuz?
İlçe belediyeleri bir talepte bulunabiliyor. Örneğin, Şehir Tiyatroları Oyunları ya da orkestralarımızın
konserleri için. O zaman onlarla bir
iş birliği yapılıyor. Oyunların getirilmesini istiyorlar. Talep olduğu zaman destekleyebiliyoruz.
Bu alanlarda iyi çalışabiliyor musunuz? Siyasi sorunlar devreye giriyor
mu?
Herkesin kendi alanını tuttuğu
bir yer var. Esenler’de şimdi böyle
bir durum söz konusu. İBB’nin bir
kültür merkezi var ve Esenler’deki
kültür merkezi bizim en aktif çalıştığımız yerlerden bir tanesi. Seyircisi
de burayı oldukça aktif kullanır. Çok
yakınında da ilçenin bir kültür merkezi var. Esenler Belediyesi, İBB Kültür Merkezi’nin kendisine geçmesini
istedi. Meclis kararı da, İBB’ye ait
olan kültür merkezinin Esenler’e
devredilmesi yönünde oldu. Bir protokolle birlikte kullanım önerisinde
bulunduk ama kabul edilmedi. Karar daha işletmeye sokulmadı ama
bu önemli bir sorun, çünkü İBB hizmetlerini sunabilmemiz için Esenler
önemli bir bölge. Bizim sunduğumuz
içerikler ve onların içerikleri farklı.
Bu bir taraftan da halkın adına karar
vermek. Bu durumda şöyle diyoruz:
Biz de tüm açık alanları kullanarak

halkın hizmet alması için elimizden
gelen her şeyi yapmaya devam ederiz.
Dezavantajlı mahallelerin sanatı talep etmesini sağlayacak ne gibi stratejiler uygulanmalı?
Bunun için biraz zamana ihtiyaç
var, dört - beş aylık bir süreçten bahsediyoruz. Geçtiğimiz dört - beş ayda,
içeriye baktığınız zaman eski alışkanlıkları, oradaki demografik yapıyı
ve oradaki sosyal yapıyı göz önünde
bulundurmakla birlikte, eski alışkanlıkları kırmaya yönelik de içerikler
oluşturmaya başladık. Şunu kastediyorum; popülasyonun daha çok Türk
Halk Müziği (THM) dinlemekten
hoşlandığı bir yerde THM’de ağırlığı tutmanın yanı sıra dinleyicinin
daha farklı müziklerle tanışmalarını,
buluşmalarını sağlayabilecek içerikler oluşturduk. Aynı şekilde genel
olarak belirli tarz oyunların daha
çok seyredildiği yerlerde daha deneysel, daha yenilikçi ve tiyatro üzerine düşünen gençlerin yer almasını
sağladık. Burada şöyle bir durum söz
konusu oluyor: Türkiye’deki izleme
kültürünün, kültür-sanatı alımlama
kültürünün temeli televizyona çok
bağlı. Yani kültür-sanat tüketiminin
temeli televizyona endeksli. Dolayısıyla seyirci, orada kurduğu ilişkinin
bir uzantısı olduğunda sanatı daha
kolay alımlayabiliyor. Yani biz afişe
çıktığımızda da bunu fark edebiliyoruz. Ama biraz da inat ediyoruz.
Daha az seyircisi olsa bile tiyatro topluluklarından da sabır rica ediyoruz.
Bizimle dayanışma halinde olmaları gerekiyor ki aynı tarz oyunları ve
aynı tarz müzikleri devam ettirecek
bir sistemin parçası olmayalım. Yine
de yereldeki istek ve talepleri de
duymamazlıktan gelmek anlamında
gelmiyor bu durum. Bu talepleri de
yerine getirmeye çalışıyoruz mutlaka
ama arada ters köşelerimiz de oluyor.
Aynı Cemal Reşit Rey (CRR)’de yap-
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tığımız gibi. Bunlar aslında hem oralara giden sanatçılar için hem de o
etkinliğe gidenler için ters köşe. Bazen de çok enteresan karşılaşmalar
yaşanıyor. O karşılaşmalara ben çok
inanıyorum. Yani bir çocuk ancak bir
keman veya viyolonsel görürse onlarla ilişki kurabilir. Sahneyse seyirciyle
bu tarz bir ilişkiyi kurabildiği zaman
başka yerlere varabilir. Bu anlamda
karşılaşmaları çoğaltmak çok önemli. “CRR Sokakta” adında bir proje
yapacağız bu yaz. Aslında bunu biraz
da eğitim konserleri gibi düşündük.
Bu da benim Devlet Opera ve
Balesi (DOB)’den, o kültürden gelmiş olmamla ilgili bir bakış açısı. Bu
kurumların temel kuruluş amaçları, topluma klasik müziği tanıtmak,
sevdirmek. İBB’nin de amacı sadece
müziği değil resmi, edebiyatı, plastik sanatları tanıtmak ve sevdirmek;
bütün bunları İstanbullular için ulaşılabilir hale getirmek temel fonksiyonlarından biri.Tabii ki her zaman
müzik bir parça daha öne geçiyor.
Bizim toplumumuz müzikte daha
kolay buluşuyor. Bana sıklıkla soruyorlar hangi etkinlikleriniz daha çok
tercih ediliyor diye, tabii ki konserler. Özellikle açık hava konserlerimiz
çok yoğun bir ilgiyle karşılanıyor ama
tüm bunların yanı sıra altta akan çok
derin işler de var. Engelliler Haftası için pek çok etkinlik yapılıyor örneğin. Arada gözden kaçabilen çok
fazla etkinlik oluyor ancak genelde
konserler, tiyatrolar daha gösterişli
işler olarak ön planda oluyor.
Karşılaşmaları eğitimle destekleyebileceğiniz alanlar da var. Örneğin
CRR’de olduğu gibi. CRR’de neler
olduğundan bize biraz bahsedebilir
misiniz?
CRR’de düzenli sergiler yapmaya başladık. Orada da çıkış amacım,
karşılaşmaların önemli olduğu. Yani
konsere geldiğinizde oradaki resmi,
kısa da olsa görebiliyor olmanız da
önemli. Bir kapı açılabilir, orda gördüğünüz bir şeyi beğenebilirsiniz.
Türk Sanat Müziği konserine geldiğinizde dışarda fuayede caz dinliyor olmanız da önemli. Bu açıdan
karşılaşmaları çok kıymetli buluyorum. Çünkü ancak böyle zihin kendi
kendini açıyor. Hiç ummadığınız bir
yerden bir kapı açılabiliyor... Neden
olmasın? Hem benim hem de genel sanat yönetmenimiz Murat Cem
Orhan’ın kurumsal hafızasıyla ilgili
olarak, özellikle müzik eğitiminin
kendisi usta çırak ilişkisine çok dayalıdır. Ve çok açık ki, bu koşullarda
eskisinden de daha az çocuk yurt dışında ustalık sınıflarına katılım gösterebiliyor. Çok önemli bir eğitimdir
ustalık sınıfları. Bu karşılaşmalar da
ekonomik zorluklar nedeniyle daha
da güç hale geldi. Dolayısıyla biz
CRR’ye gelen bütün uluslararası müzisyenlerle eğitim üzerine iş birliği
gerçekleştiriyoruz.
Örneğin, Berlin Filarmoni Müzisyenleri geldi ve bu kişiler kısa süre
için burada kalıyorlar. Geldikleri gün,
konser öncesi öğrencilerle ustalık sınıfı yapıyorlar. Bir ya da iki öğrenciyle çalışıyorlar ama bu etkinlik başka
öğrencilere de açık aynı zamanda,
başka öğrenciler de seyredip dinleyebiliyor. Örneğin; ünlü bir obuacı
geliyor, konservatuarın en başarılı
obua öğrencisini davet ediyoruz ve
böylece gelen öğrenciye eğitim imkanı sağlanıyor. İstanbul gibi çok büyük
kültürel hareketliliği olan bir yer için
bu çok küçük bir şey aslında. İstanbul’daki bir obua öğrencisinin Berlin
Flarmoni Orkestrası’ndan bir obuacıyla çalışması, bu büyük hareketlilik
içerisinde çok küçük bir damla. Ancak öte yandan o öğrencinin kendi
koşullarıyla bu imkana ulaşması da
mümkün değil. Bu bile başlı başına
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hakkını çoğaltabilmek. Yani ücretsiz
etkinliğe de ulaşabilmek, ücretli ama
daha erişilebilir hizmet de üretebilmek, aynı zamanda sanatı üretene
de destek olabilmek. Bir taraftan da
madalyon iki yüzlü. İstanbul’da sanat
üretene de destek olabilmek önemli
bir işlevimiz bizim. Onların kendilerine alan bulmalarını sağlamak da
çok önemli.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı kendisine bağlı 11 kültür merkezi ile her ay ortalama 150 etkinliği halkla buluşturuyor.

ekonomik bir değer üretiyor. Burada
görünmeyen ekonomik bir döngü de
var arada. Öğrencinin ailesi kim bilir
hangi mücadelelerle okutuyor çocuğunu. Büyük karşılaşmalar bunlar.
Bizde zaten konservatuar öğrencileri
CRR’de ücretsiz gelir, izler konserleri. Cemal Reşit Rey’in vasiyetidir ama
şimdi ben görüyorum ki o ustalık sınıflarının şöyle bir etkisi var, daha
çok gelip izliyorlar. Akşam o konseri
de mutlaka izliyorlar. Orada bir sürü
genç çocuk görmek çok değerli.
Kültür merkezinin fonksiyonlarından
bahsedebilir misiniz?
Bir kültür merkezinin temel
fonksiyonunu sadece sahne olarak
görmemeliyiz. Kültür merkezi dediğiniz yerin üretim yapılabilen, atölyeler ve sanat atölyeleri yapılabilen
bir yer olması gerekir. Genelde sahne
ve fuaye şeklinde yapılmış merkezler
söz konusu. Kültür merkezi lafına
bu bağlamda bir daha bakmak lazım. Bunlar eski alışkanlıklar. Kültür
merkezinin, içinde birçok fonksiyonun yer aldığı ve aynı anda birçok
şeyin yapılabileceği ortamlar olması
gerekiyor.
Biz mümkün olduğunca birçoğunu yaşam alanları haline getirmeye
çalışıyoruz. Parklar, bahçeler hatta
otogarlar da dâhil, her yer bizim için
etkinlik alanı. Kültür merkezlerinin
fonksiyonunu şu anlamda çok kıymetli buluyorum, pek görülmeyen
bir yer olmakla birlikte, onları oradan
çektiğinizde aslında ne kadar önemli
olduğunu anlayabileceğimiz bir yer.
Şimdi rutinde birtakım konserler ve
tiyatrolar yapılıyor gibi görebilirsiniz,
ancak oraya giden çocuklar, kadınlar

ve aslında tek sosyalleşme alanı orası
olan insanlar var. Dolayısıyla önemli
yerler olduğuna inanıyoruz. Halkın
alışkanlıkları ve sevdikleri şeylerden
uzak kalmamalarına özen gösteriyoruz. Kadınlar matinesi de yapıyoruz
mesela, çünkü aslında oradaki kadınların bir arada olma hali çok kıymetli
bir şey. Örneğin 25 Kasım - 10 Aralık
tarihleri arasında Kadına Yönelik
Şiddetle Mücadele günlerinde çok
yoğun bir program yaptık. Oyunlar,
söyleşiler… Bilgilendirici ve farkındalık yaratıcı etkinlikler de yapıyoruz
aynı zamanda. Bunların hepsini bir
bütün olarak düşünmek gerekiyor.
Yani seyircinin oraya gelmesini sağlamak, onlarla temas yüzeylerini genişletmek asıl amaç.
Tüm bu etkinlikler Kültür Daire Başkanlığı’nda mı programlanıyor?
Kültür Daire Başkanlığı’nda dört
müdürlük var: Turizm Müdürlüğü,
Orkestralar Müdürlüğü, Şehir Tiyatrosu Şube Müdürlüğü ve Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü. Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, Kültür Dairesi’nin
en lokomotif birimi. Bütün İBB logosu olan ücretsiz halk etkinlikleri;
bu bir sergi de olabilir, bir konser,
bir sinema ya da festival de olabilir,
bütün bunların hepsi bu çatı altında
yapılıyor. Orkestra Müdürlüğü’nde
altı ayrı orkestra var: Kent Orkestrası, Mehteran, Bando, Türk Halk
müziği (THM), Türk Sanat Müziği,
Oda Orkestrası. Bunlar şehirde çok
yaygın bir şekilde konser veriyorlar.
Buradaki en temel özellik nitelik.
Bütün İstanbul’u geziyorlar hatta
çevre illerden çok fazla turne teklifi
alıyorlar. Şehir Tiyatroları Müdürlü-

ğü, sadece yerleşik sahnelerinde değil kendi sahneleri olmayan 11 ilçede
de oyun sergiliyor. Şehrin tiyatrosu
olma özelliği bizim için çok önemli.
Ancak dekorun ve tekniğin elverdiği
sahnelerde olabiliyorlar yalnızca. Biletler çıktığı gibi tükeniyor tabii ki.
Cemal Reşit Rey için belirlenen strateji daha farklı sanırım.
Şöyle önemli bir şey söyleyebilirim, hem CRR hem Şehir Tiyatrosu
için söyleyebilirim ki, şehirde en nitelikli fiyat politikası açısından en “erişilebilir” sanatsal içerik buralarda.
CRR’deki konserlerimize başka bir
yerde gitseniz çok daha farklı fiyatlarla karşılaşırsınız. Dolayısıyla burada
ulaşılabilirliği önemsiyoruz. Örneğin
Kadıköy’deki popüler oyunlar Bağcılar’da ücretsiz izlenebilir. Ben hep
şöyle söylüyorum, bizim İstanbul’u
hangi ligde gördüğümüzle ilgili bir
şey bu aslında. Burada hem dünyaca
ünlü sanatçıların gelebileceği, buna
alan sağlanabilecek bir alan olarak
CRR’yi kurduğumuz bir segment
var. Bir taraftan da yeni sanatçılara
alan sağlayan ve onların da kitleyle
buluşmasını sağlayacak konser içeriklerimiz var. Bu ikisi birbirinden çok
uzak değil. Ancak bunlar çoğaldıkça
İstanbul kültür başkenti olabilir.
Kültür ve sanatın lüks tüketim olduğu algısıyla karşı karşıya kalıyor musunuz?
Şöyle bir propaganda var, “Bu
parayı buna mı verdiniz?” şeklinde.
Şehri hangi ligde gördüğünüzle ilgili
bir görüş bu. Geçenlerde Flamenko
Topluluğu için böyle bir tartışma da
oldu. Kültür ve sanatın lüks olduğu
yönünde bir kanaat var. Tabi yoksulluk yükseldikçe bu ses de yükseliyor. Şuna dikkat çekmekte fayda
var; kültür ve sanatın lüks olduğunu
söylemek halk düşmanlığıdır bence.
Çünkü burada, nasıl bir ülke istediğiniz, insanların nasıl yaşamalarını istediğinizle ilgili bir konu mevzubahis.
Elbette insanlar aç kalmasınlar istiyoruz. Eğitim hakkından yararlanabilsinler istiyoruz. Tabii ki bunların
hepsi ortaklaşa ama dünyanın bütün
kabul edilmiş gelişmişlik düzey kriterlerinde kültür-sanat olanaklarına
ki spor da buna dâhil, erişim önemli
bir kriterdir. Bu toplumun ne kadar
refah içinde yaşadığını gösterir. Dolayısıyla refah içinde yaşamak istiyoruz
elbette. Bizim buradaki amacımız
değişik segmentlerde sanata ulaşım

Tüm bu etkinliklere ve eğitimlere ayrılan bütçe yeterli mi?
Ayrılan bütçe az bir bütçe. İBB’de
yer alan her birim bunu söyleyebilir
şu an. Çünkü maliyetlerin sürekli arttığı bir ekonomide ve stabil olmayan
bir ekonomide yapılacak çok iş, üretilecek çok hizmet var. Bizim yaptığımız işlerin teknik boyutu da dövize,
dolara ve piyasaya çok bağlı işler. Keşke daha da bütçemiz olsa, daha da
yapsak gibi düşüncelerimiz oluyor.
Yılı planladıktan sonra gelen işleri ya
da teklifleri yapmakta biraz güçlük
çekiyoruz. Çünkü sınırlı bir bütçeyle 16 milyon için üretmek istiyoruz.
Tabii ki yetmiyor ve herkese ulaştığını söylememiz doğru değil. Bu hem
coğrafik olarak doğru değil hem de
bütçesel olarak doğru değil. Teknik
imkanlar dâhilinde her işi her yere
götüremiyoruz. Ancak her zaman
ters köşemizi cebimizde tutarız.
İstanbul’daki kültür-sanat hayatını
nerede görüyorsunuz? Ekonomik
boyutu ve potansiyeli nedir?
Kültür sanatı pek çok şeyden ayırmak mümkün değil. Covid’in getirdiği ağır bir baskıdan çıktık. Covid
sırasında İBB’nin bazı destek projeleriyle o kırılganlığı bir nebze olsun
önlemeye çalıştık. “İstanbul Bir Sahne” ve “Perdeler Kapanmasın” diye
hem tiyatrolar hem de müzisyenler
için 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirdiğimiz projeler vardı. Bir damla su gibi belki ama dayanıklılığa destek olma gibiydi. Pandeminin etkileri
hâlâ sektörde devam ediyor, görebiliyoruz bunu. Pek çok yer kapandı,
küçüldü, iş yapma biçimleri değişti.
Yerleşik bir kuruma sahip olmak hatta bir yapıya sahip olmak daha zor
hale geldi. Bunu hem tiyatrolar hem
galeriler hem de kitapçılar için söylüyorum. Dolayısıyla 2023-2024’ün
yaraları sarabileceği bir durum var.
Kültür-sanat bir taraftan da pek çok
politika ve pek çok durumla iç içe yaşayan bir şey. Yani ülkenin güvenlik
durumu, özgürlükleri tanımlama biçimi, uluslararası mobilite, kur veya
regülasyonlar…
Bütün bunlar aslında canlı bir
kültür sanat hayatını etkileyen şeyler.
Ne olursa olsun İstanbul’da çok büyük bir potansiyel var bundan hiçbir
şüphemiz yok. Çünkü hem farklılık
hem de genç potansiyel çok olduğu
için hâlâ yaratma arzusu olan, yaratmaya, üretmeye çalışan çok insan
var. Sorunlarıyla birlikte çok zengin
bir coğrafya, sorunlardan beslenen,
bir şey söyleme ihtiyacından doğan
bir sanat anlayışı da var. Bu bağlamda sanat bir şey deme ihtiyacından
da doğuyor ve o denilen şeyi herkesin duymaya hakkı var bence. Ya da
onun üzerine bir şey söylemeye. Dolayısıyla buradaki potansiyel sonsuz.
Ne olsa daha iyi olabilir? Tabii bütünsel olarak memleketin ekonomik durumuyla çok bağlantılı böyle işler. Bir
taraftan büyük bir yaratıcı kapasite
olmakla birlikte şunu da gözlemliyoruz, yapamadıkça kendi içine dönen
ve kendi alanını daha da sınırlayan
bir durum söz konusu. Ekonomi hayal gücünü de sınırlayan bir şey. İşte
o hayal gücünün kendine daha geniş
bir alan bulabildiği, hem ekonomik
hem mekansal anlamda yeni yerlere
ihtiyaç var. Daha fazla kültür-sanat
mekanına ihtiyaç var mesela.
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Farklı disiplin sanatçılarından ortak yapıt
‘Kurum ve aktörlerin birlikte üretimlerini tetikleyecek bir ilişkilenme biçimi’ olan Collide’22 bu yıl ilk defa 28 Mayıs’ta Ankara’da, Müze Evliyagil’in ev sahipliğinde gerçekleşiyor.
Program, üretimlerini farklı disiplinlerde gerçekleştiren sanatçıların birlikte çalışmalarına olanak sağlıyor. Collide’ın direktörü Can Akgümüş’le proje hakkında konuştuk.
hipliğinde 28 Mayıs Cumartesi günü
gerçekleşecek olan Collide‘22’nin
dolu dolu bir programı var. Açılış
konuşmasını saat 13:00’da Kunstraum Kreuzberg/Bethanien’in direktörlüğünü üstlenen Stéphane
gerçekleştirecek.
Bonn’daki Friedrich-Wilhelm-Universität ve Berlin Freien Universität’ta Sosyoloji, Siyaset Bilimi,
Makroekonomi ve Psikoloji okuyan
Stéphane Bauer, 2002’den beri Kunstraum Kreuzberg/Bethanien’in direktörlüğünü üstleniyor. Stéphane
Bauer Collide‘22 açılış konuşmasının başlığını Göç (Ve Sonrası) ile
Kunstraum Kreuzberg/Bethanien’i
Bağlamsallaştırma olarak belirliyor.
Programın açılışını, Sami Kısaoğlu ve
Petra Nachtmanova’nın Kültürlerarası Bir Diyalog Olarak Satir başlıklı
konuşmaları takip ediyor.
Orta Doğu müziğine odaklanan
konuşma kapsamında aşık Ercan
Şimşekoğlu ve rap sanatçısı KUM’un
“Aşık Atışması” performansı gerçekleşecek. Ardından küratör ve yazar
Sonja Lau ile İngiliz Dili ve Edebiyatı Profesörü Mine Özyurt Kılıç,
Kim Korkar Medea’dan?: Yasada,
Edebiyatta ve Sanatta Annelik başlıklı konuşmalarını gerçekleştirecek.
Programın sonundaysa küratör ve
yazar Didem Yazıcı’yla birlikte, sanat
profesyoneli ve küratör Ezgi Yıldız’ın
Küratöryel Etik: Sergi Yapımında Görülmeyen Emek ve Adaletsizlik başlıklı konuşmalarını dinleyeceğiz.

EGE IŞIK ÖZATAY
isik.ege@gmail.com
“Sanat profesyonelleri ve çağdaş sanatçılar arasında uluslararası bir karşılaşma” mottosuyla, Goethe Institut
Ankara ve Müze Evliyagil iş birliğiyle
yürütülen Collide’22, 28 Mayıs tarihinde ilk defa Müze Evliyagil’de gerçekleşecek. Sanat profesyonellerini,
sanat kurumlarını ve çağdaş sanatçıları bir araya getiren Collide projesi
Ankara menşeili olmasıyla dikkat çekiyor. Birbirinden farklı disiplinlerde
üretim yapan sanatçıları buluşturan
ve birlikte bir yapıt ortaya koymalarına imkan sağlayan projenin bu
yılki katılımcıları Mine Özyurt Kılıç,
Sonja Lau, Ezgi Yıldız, Didem Yazıcı,
Sami Kısaoğlu, Petra Nachtmanova
ve Stephane Bauer. Collide’22’nin
bir ayağı da Tarabya Kültür Akademisi misafir programıyla İstanbul’a
taşınıyor. Collide’ın direktörü Can
Akgümüş’le kuruluş serüveni, projenin amacı, ulaşmak istediği hedef
ve bu yılki katılımcıları hakkında
konuştuk.
Collide’22 “Sanat profesyonelleri ve
çağdaş sanatçılar arasında uluslararası bir karşılaşma” mottosuyla düzenlenen bir proje. Öncelikle proje başlığı olan “collide” neye işaret ediyor?
Collide’ın altını çizmek istediklerini
ve nasıl bir boşluğu doldurmak için
yola çıktığını sizden öğrenebilir miyiz?
Günümüzde kurumların, sanat
profesyonellerinin ve sanatçıların
bir araya gelip birbirini dinleme ve
anlama pratiği; bütçeler, süreler ve
görünürlük kaygıları içinde gelişiyor.
Kısır bir diyaloğa dönüşen bu ilişkilenme biçimi, bir sanatçı olarak önce
beni kaygılandırıyor. Kültür endüstrisi, mekanizmanın hangi çemberinde
yer alırsanız alın, çarkların birbirini
harekete geçirdiği, karmaşık olsa
da adaletli ve esas olarak üretimin
gerçekleşmesine zemin hazırlamaya
yönelik çalışması gereken bir sistem
olarak ele alınmalıdır. Bu sistemin
de omurgasını oluşturan en kıymetli
edim iletişim ve diyalogdur. Bugün,
çağdaş sanat alanındaki tüm aktörlerin ve kurumların sadece kendi başarıları ve öz geçmişlerinden
bahsetmeye meyilli olduğu gerçeği,
birbirimizden beslenerek ilerleyebileceğimiz fikriyle mücadele içinde.
Farklı disiplinlerden, alanlardan gelen; türlü beceri ve yöntemlere sahip
isimlerin aynı masaya oturması ve bir
diyalog başlatması bu sebeple çok
kıymetli. Türkçede çarpışmak anlamına gelen “collide” sözcüğü, etimolojik açıdan İngilizcede “co” ve “lide”
(beraber / katlanmak, acı çekmek)
kelimelerinin bir araya gelmesinden
oluşmuştur. Bu çarpışma söylemi,
radikal bir değişikliğe sebep olacak
bir karşılaşma ve üretim sürecinin
acıyla olan ilişkisi bir arada düşünüldüğünde bana çok anlamlı geliyor.
Bu fikirler ışığında Collide‘22 çarpışmak, beraber düşünmek ve üretmek
amacıyla uluslararası bir zeminde
planlandı.
Collide’ın oluşumu sırasında masa
başında geçen uzun saatleri, proje
yöneticilerini, danışmanları ve ekibin
kuruluş sürecini sizden dinlemek isteriz.
Collide‘22 projesini pandemi sürecinde, tam da izole olmak zorunda
kaldığımız bir dönemde, kurum ve

Collide’ın direktörü Can Akgümüş projeye dair ilk fikirlerin aklında pandemi dönemindeki izolasyon sürecinde oluştuğunu belirtiyor.

‘Collide, tanımı gereği çarpışma, tanışma ve beraber
olma fikriyle kurgulanan bir
program. Bu sebeple gerçekleştiği süre boyunca kurumların ve bireylerin katkılarıyla
şekillenecek. 28 Mayıs’taki ilk
buluşmaya Müze Evliyagil ev
sahipliği yapıyor. Programın
Berlin ayağında ev sahipliğini Kunstraum Kreuzberg/
Bethanien üstleniyor.’
aktörler arasında daha anlamlı ve
birlikte üretimi tetikleyecek bir ilişkilenme biçimi olarak 2020 senesinde
hayal etmiştim. Daha sonra bu fikri,
Ankara’da bulunan kültür kurumlarına yaklaşım ve ilişkilenme becerisi
çok nitelikli olan, daha önce de beraber çalışmaktan büyük keyif aldığım
Goethe Institut Ankara’yla paylaştım.
Kurumun bu projeye gösterdiği ilgi
ve destek sayesinde 2021 senesinin
eylül ayında Berlin’e bir ziyaret gerçekleştirdik. Hem şehrin önde gelen
sanat kurumları ve enstitüleriyle hem
de bazı sanatçılar, küratörler ve sanat
profesyonelleriyle tanışıp bu meseleyi onlarla da paylaştım. Türkiye ve
Almanya’nın uzun bir zaman dilimine yayılan zengin kültürel alışverişini
düşündüğüm zaman, bu iki coğrafya
arasında bulunan köprünün Collide
için doğru bir uluslararası zemin olacağı konusunda hemfikir olduk. Bu
sebeple projeye ilk davetler yoğun
olarak Tarabya Kültür Akademisi’nin
Misafir Sanatçı Programı’na katılan

isimler üzerinden gerçekleşti. Collide’22 projesinin direktörlüğünü ben
üstlendim. Süreç boyunca projenin
koordinatörlüğünü İrem Hasçiftçi
Kurt üstlenirken, Goethe Institut Ankara’nın değerli müdürü Dr. Friedrich Dahlhaus ve kurumun kültürel etkinlikler uzmanı sevgili Linda Rödel
Çiftçi, Collide‘22’nin gerçekleşebilmesi için yoğun bir mesai harcayarak
çok değerli katkılarda bulundular.
Collide, Ankara menşeli, Goethe
Institut ve Müze Evliyagil’le iş birliği
içinde bir program. Ayrıca Collide’ın
bir ayağı da Berlin’de. Bu iş birlikleri
için Berlin – Ankara arasında dokunan mekiklerin hikayesinden bahsetmek ister misiniz?
Collide, tanımı gereği çarpışma, tanışma ve beraber olma fikriyle kurgulanan bir program. Bu
sebeple gerçekleştiği süre boyunca
kurumların ve bireylerin katkılarıyla
şekillenecek diyebilirim. Ankara’da
28 Mayıs’ta gerçekleşecek ilk buluşmalara Müze Evliyagil ev sahipliği
yapıyor. Gelecek Kasım ayında, programın Berlin ayağında ev sahipliğini
Kunstraum Kreuzberg/Bethanien
üstleniyor. Bu program pandeminin
gölgesinde şekillendiği için fiziksel
temastan ziyade mail, telefon ve
görüntülü toplantılar yoluyla sanal
mekikler dokuduk. Ancak geçtiğimiz
eylülde bu programın bel kemiğini
oluşturabilmek adına gerçekleştirdiğimiz Berlin seyahati, hem çok yoğun
hem de çok verimliydi.
Genellikle bu tip programların İs-

tanbul’da olmasına alışkınız. Farklı
disiplin ve konular üzerine çalışan
sanatçıları, küratörler, izleyiciler, kurumlar ve akademisyenleri aynı çatı
altında toplayan Collide’ın Ankara
sanat yaşantısına nasıl bir katkı sağlayacağını düşünüyorsunuz?
Ben Ankara’da doğdum ve büyüdüm. Ankara’da her şeyden önce bir
sanatçı olarak yaşamak ve üretmek
oldukça zor. Sanatseverler için de
bu şehir kendi üretim potansiyelini
ve talepleri maalesef karşılayamıyor.
Herkesin yüzü İstanbul’a dönük,
nihayetinde pek çok alanda olduğu
gibi kültür üretimi ve gösterimi de
yoğun olarak orada gerçekleşiyor.
Öte yandan yedi milyon insanın yaşadığı bu şehir, sadece Türkiye’nin başkenti olmakla kalmayıp, Anadolu’ya
etki alanı açan bir merkez ve daha
kolay erişilebilir bir üs olma potansiyeline de sahip. Bu sebeple İstanbul
dışındaki şehirlerde yapılan her girişim elbette çok kıymetli ama özel olarak böyle bir kültür üretimine hem
Ankara’nın kendi sınırları içinde
ciddi bir ihtiyaç var hem de merkezi
olduğu coğrafyaya bu üretimi yansıtabilmesi için Ankara’nın stratejik bir
önemi var. Bu açıdan bakarsak, Collide‘22 gibi uluslararası bir programın
ilk ayağının Ankara’da gerçekleşmesi
hepimizi çok mutlu ediyor.
Bu yılın programı ve katılımcıları
oldukça ilginç. Farklı disiplinden
birçok isim birlikte üretime geçiyor.
Collide‘22’de bizleri neler bekliyor?
Bu sene Goethe Institut Ankara
iş birliği ve Müze Evliyagil’in ev sa-

Collide’22, Tarabya Kültür Akademisi misafir programıyla, sanatçılar ve
İstanbul’da bulunan katılımcıları bir
araya getiriyor. Misafir programını
Collide nasıl yorumluyor?
Misafir programlarının temel
niyeti, Almanya ve Türkiye arasında
gerçekleşen misafir programlarında
da olduğu gibi, katılımcıya kültürel
etkileşim zemini yaratmak ve profesyonel iletişim ağları kurmaktır.
Genişleyerek ve katlanarak devam
etmesini hayal ettiğimiz Collide
programlarının bu sene gerçekleşecek ilk versiyonunda, Tarabya Kültür
Akademisi misafir programı sayesinde bu dönem İstanbul’da bulunan
isimleri de görmemiz mümkün oldu.
Tarabya Kültür Akademisi özelinde
planlanan bir programdan çok, Collide‘22 programının bu sene organik
olarak Türkiye - Almanya hattında
ilerlemesi sayesinde böyle bir tesadüf
gerçekleşti. Bu açıdan baktığımızda
Collide‘22’nin Tarabya Kültür Akademisi Misafir Programı’na da katkı
sunabilmiş olması bizi oldukça mutlu
ediyor.
Collide tüm bu buluşmaların ve etkinliklerin dışında bir bursluluk
programı olarak mı şekillendi?
Collide programının en önemli
motivasyonu, insanları bir araya getirerek kendi alanlarını ve birikimlerini çarpıştırabilmelerini sağlamak.
Collide’nın çıkış noktasını etkileşimlerin gerçekleşmesi, yeni ve heyecan
verici üretimlerin doğmasına zemin
hazırlayabilir fikri oluşturuyor. Bu
çarpışmalardan doğacak yeni oluşumların fonlanabilmesi için başka
kurumların ve kaynakların sürece
dâhil olması ihtimali, Collide programlarını zamanla daha da anlamlı
kılacaktır. Bizler de bunun gerçekleşebilmesi için çalışma ve arayışlarımıza devam ediyoruz, projenin ilerleyen aşamalarda varabileceği noktalar
şimdiden çok heyecan verici.

Bloom*
Galeri 77’nin CI Bloom Fuarı’nda sergilediği sanatçı ve işleri...
“Bloom” yaz boyunca devam edecek karma bir sergi...

*

Çiçeklenme / tazelenme / gençlik / güzelleşme / hayatın baharı...

Ani Qananyan, Arman Vahanyan, Armen Hakobjanyan, Arthur Tonakanyan, David Martirosyan, Gayane Avetissian,
Halil Sercan Tunalı, Harut Mnatsakanyan, Kirkor Sahakoğlu, Mesut Karakış, Narek Arzumanyan, Roman Kakoyan,
Roman Babakhanian, Sedat Girgin, Tigran Sahakyan, Vav Hakobyan,

Hacımimi Mah. Necatibey Cad. Sakızcılar Sok. No:1/E Karaköy 34425 Beyoğlu, İstanbul
Telefon +90 212 251 27 54 / Faks +90 212 251 90 41 / https://www.galeri77.com/
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Beyoğlu Kültür Yolu’na Ankara ayağı
İstanbul ve Ankara’nın, tarihi, güncel kültür zenginliklerine canlılık katmak, sahip oldukları kültürel mirası dünya vitrinine taşımak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
hayata geçirilen Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu Festivalleri, 28 Mayıs - 12 Haziran tarihlerinde, aynı anda iki şehirde sanatseverlerle buluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKM’de 9 Mayıs tarihinde düzenlenen tanıtım toplantısında, Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu festivallerinin yakın zamanda İzmir ve Diyarbakır’ı da kapsayacak geniş bir etkinlik ağına dönüşeceğinin müjdesini verdi.

ÖYKÜ TERLEMEZ
oykuterlemez@gmail.com
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 28 Mayıs - 12 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu Festivalleri, 2 bine
yakın etkinliğe ve 6 binden fazla
sanatçıya ev sahipliği yapıyor. Festivaller, oluşturdukları rotayla her iki
şehrin kültürel, mimari ve tarihi miraslarına dikkat çekerken farklı kültürel deneyimleri yaygınlaştırmayı
amaçlıyor. Üç yıllık yoğun bir çalışmanın sonucunda oluşturulan ve geçen yıl ilk kez gerçekleştirilen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin yanı sıra
bu sene Başkent Kültür Yolu Festivali
de Ankara’da hayata geçiyor.
“Festivaller Başlıyor” sloganıyla 9
Mayıs’ta Atatürk Kültür Merkezi’nde
düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 1-16 Ekim tarihleri
arasında Diyarbakır Sur Festivali’nin,
2023 Mayıs ayında ise İzmir’in Kültür
Yolu rotalarına ekleneceğinin müjdesini verdi. “Hem yaşayanlar hem de
ziyaretçiler için” yaklaşımı gözetilerek markalaştırılan rotalarda, festivaller süresince düzenlenecek yoğun
etkinliklerin, geniş kitlelerin kültür
zenginliklerine erişmesine ve bunları
deneyimlemesine imkan sunacağını
belirten Bakan Ersoy, bu rotaların
festivaller sonrasında da kültürel
hayata ivme kazandırmaya devam
edeceğini sözlerine ekledi. Kültür
Yolu Festivalleri’nin, hiç şüphesiz ev
sahibi şehirlerin ve bölgelerin sosyal
hayatını zenginleştireceğini, kültür
zenginliğinin korunmasında, sahip
olduğu özgün değerler vesilesiyle
gelişmesinde ve uluslararası düzeyde
tanınmasında etkili olacağını kaydeden Bakan Ersoy’un sözlerinden öne
çıkan başlıklar şöyle:

“Türkiye, dünyada sadece birkaç
örneğini görebileceğiniz, uluslararası seyahatlerde belirleyici olan ve
ciddi ziyaretçi kitlelerini cezbeden,
marka kültür-sanat festivallerine kavuşmaktadır. İstanbul öncü adımdı,
Ankara ile başarımızı perçinleyeceğiz. Bu adımları 1-16 Ekim tarihleri
arasında Diyarbakır Sur Festivali takip edecek. Seneye Mayıs ayı itibarıyla kültür yolu festivallerine İzmir’i
de dâhil etmiş olacağız. Turizmin
ülke çapında gelişmesine, şehirlerimizi marka şehirler yapmaya, eşsiz
kültür mirasımızın yaşatılması ve tanıtılmasına, sanatta özgün ekollere
sahip bir ülke konumuna gelmemize
yönelik hedeflerimizde kararlılıkla
ilerliyoruz. Attığımız her adım, hayata geçirdiğimiz her proje ve geleceğe
dair yaptığımız tüm planlar birbiriyle
bağlı, organik bir bütünün parçasıdır. ‘Turizm ve Kültür’ bu bütünün
ismidir. Her bir başlık kendi içinde
özgün değerler taşımakla birlikte ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik
hayatında büyümeye ve gelişmeye
dair çok ciddi katkılar yapmaktadır.”
Beyoğlu Kültür Yolu gibi üç yıla
yayılan yatırımların ve restorasyon
çalışmalarının bir ürünü olan Başkent Kültür Yolu rotası; Cumhuriyet
öncesi, Cumhuriyet Dönemi ve yeni
çağdaş Ankara olmak üzere farklı dönemlere ait 70’ten fazla durak noktasından oluşuyor. Ankara’nın simgelerinden biri olan Ankara Kalesi,
eşsiz değerde bir koleksiyona sahip
yüz yıllık Anadolu Medeniyetleri Müzesi, 400 yıllık geçmişiyle başkentin
en önemli dini yapıları arasında yer
alan Hacı Bayram Veli Camii, Hamamönü tarihi kent dokusu, Roma medeniyetinin anıtsal yapıları olan Augustus Tapınağı ile Roma Hamamı
gibi tarihi eserlerin yanı sıra Kültür
ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu yaptırılan Ankara Resim ve

Heykel Müzesi, Etnografya Müzesi,
Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi’nin
eşsiz eserlerinden İş Bankası İktisadi
Bağımsızlık Müzesi, Ziraat Bankası
Müzesi, PTT Pul Müzesi ve CSO Ada
Ankara gibi modern sanat yapıları,
müzeler, sanat galerileri, tarihi yapılar ve anıtlar yaklaşık 4.7 km uzunluğundaki Başkent Kültür Yolu Festivali
rotası üzerinde yer alıyor.
İstanbul ve Ankara’nın canlı
kültür-sanat yaşamlarını ön plana
çıkaran Beyoğlu ve Başkent Kültür
Yolu Festivalleri, yediden 70’e herkesi mimariden edebiyata, resimden
müziğe, tasarımdan tiyatroya kadar
farklı disiplinlerden çok sayıda sanat etkinliğiyle buluşturuyor. Her
iki festivalde de biletli etkinliklerin
yanı sıra pek çok ücretsiz etkinlik ve
açık hava sahnesi konserleri de yer
alıyor. Festival boyunca çocuklar ve
çocuklu aileler için özel etkinlikler
düzenlenerek geleceğin sanatseverlerinin erken yaşta kültürel hayata
katılımı teşvik edilecek. Kültürümüzün bir parçası olan gastronomiyle
ilgili çeşitli faaliyetler de kültür yolu
festivallerinde yerini alıyor.

Beyoğlu’nun tüm kültür sanat
kurumları seferber
Alanında duayen sanatçıların ve
53 farklı sanat kurumunun katılımıyla gerçekleşecek olan Beyoğlu Kültür
Yolu Festivali bu sene 84 farklı noktada, 4 bin 500’ün üzerinde sanatçının
1500’den fazla etkinliğine ev sahipliğine yapıyor.
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali tarihlerine tekabül eden süreçte, İstanbul Devlet Tiyatrosu, İstanbul Devlet
Opera ve Balesi ve İstanbul Kültür
Sanat Vakfı (İKSV) gibi kurumların kendi programları dahilinde
AKM’de düzenlediği bazı etkinlikler
de izlenebilecek. AKM, festival süresince operadan dijital sanatlara, ba-

leden söyleşilere geniş yelpazede bir
seçki sunuyor.
Hem yerel sanatseverlerin yoğun
ilgisine mazhar olan, hem de uluslararası platformda işlerinden söz ettiren çağdaş sanatçımız Refik Anadol,
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali için
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından komisyon edilen “Rumi Dreams”
adlı özel çalışmasını festival süresince AKM’de Tiyatro Fuaye alanında
sanatseverlerle buluşturuyor.
Türkiye’nin ilk kadın seramik
sanatçısı Füreya Koral’ın TBMM Koleksiyonu’nda yer alan eserlerinden
bir seçki festival kapsamında Galataport’ta sanatseverlerle ücretsiz olarak buluşuyor. Hüsamettin Koçan ise
Ayağımdaki Diken isimli kişisel sergisiyle AKM Galeri’de yer alıyor.
Festival boyunca Beyoğlu’ndaki
sokaklar ve meydanlar da sahneye
dönüşüyor. Galata Kulesi, Şişhane
Meydanı, Fransız Sokağı, Tomtom
Sokak, Odakule, Karaköy Vapur İskelesi ve daha pek çok yer; açık hava
sahneleriyle festival havasını her yerde yaşatacak. Beyoğlu Kültür Yolu
içinde yer alan sanat galerileri de
kendi olağan programlarıyla Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin içinde yer
almakta. Festival kapsamında Beyoğlu’nda yer alan mekanlarda klasik
sanattan dijital sanata, usta sanatçıdan gençlere, sanatın her alanından
seçilen sergiler sayesinde toplumun
tüm kesimlerini kucaklayan bir sergi
yelpazesi halkla buluşuyor.

Başkent Kültür Yolu Festivali
mimarı mirasa odaklanıyor
Cumhuriyetin ve modern Türkiye’nin inşasının şahitliğini yapan
paha biçilmez tarihsel bir resim koleksiyonuna sahip Ankara Resim ve
Heykel Müzesi, festival boyunca 75.
Devlet Resim ve Heykel Yarışması ve
sergisine ev sahipliği yapıyor. Tür-

kiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık
Müzesi, Erimtan Arkeoloji ve Sanat
Müzesi, Sümerbank festival boyunca koleksiyonlarını sanatseverlerle
buluşturuyor. Fotoğrafçılık alanında
birçok önemli ödüle sahip olan Amerikalı fotoğrafçı Steve McCurry, festival süresince Ankaralı sanatseverlerle
CerModern’de yeniden buluşuyor.
Romalı komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida’nın imkansız aşkını konu alan ve sahnelendiği
günden itibaren dünya opera repertuarının vazgeçilmezi haline gelen
Giuseppe Verdi’nin ölümsüz eseri
Aida operası Ankara Devlet Opera ve
Balesi tarafından 28 Mayıs’ta Ankara
Opera Sahnesi’nde sahneleniyor.
İKSV tarafından İstanbul Müzik
Festivali kapsamında İstanbullu seyircilerle buluşturulan soprano Anna
Prohaska ve kendisine eşlik eden şef
Giovanni Antonini yönetimindeki
Deutsches Symphonie-Orchester
Berlin, CSO Ada Ankara Ana Salon’da 8 Haziran tarihinde Ankaralı
seyirciler için Mozart, Beethoven ve
Haydn’ın bestelerini seslendiriyor.
Dünyanın en köklü orkestralarından olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni
Orkestrası (CSO), festival süresince
çeşitli konserlerle klasik müzikseverlerin karşısına çıkacak. Şef Rengim
Gökmen yönetimindeki CSO, 4 Haziran tarihinde dünyaca ünlü keman
virtüözü Bomsori’ye eşlik edecek. Şef
Cem’i Can Deliorman yönetiminde
gerçekleşecek 29 Mayıs tarihli CSO
konserinde ise dünyanın en iyi keman virtüözleri arasında gösterilen
Maxim Vengerov, müzisyen kardeşler piyanist Birsen Ulucan ve kemancı Özcan Ulucan ile aynı sahneyi
paylaşacak.
Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu
Festivalleri’nde yer alacak tüm etkinliklerin listesini IAN ekibi sizler için
derledi.
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Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu etkinlikler listesi
BEYOĞLU KÜLTÜR
YOLU
SERGILER
 Salt Galata
Bilinmeyene Doğru Bölüm-1
27 Mayıs -14 Ağustos
Giriş ücretsiz
 Salt Galata
Bilinmeyene Doğru Bölüm-2
27 Mayıs - 14 Ağustos
Giriş ücretsiz
 Pera Müzesi
Ağırlık ve Ölçü Sanatı
28 Mayıs - 12 Haziran
Giriş ücretsiz
 Galataport İstanbul
TBMM Koleksiyon Sergisi Füraya Koral
28 Mayıs - 12 Haziran
Giriş ücretsiz
 Galata Kulesi
Dünyadan Notlar - Coşkun
Aral
28 Mayıs - 12 Haziran
Giriş ücretsiz
 Tarık Zafer Tunaya Kültür
Merkezi
Fotoğraflarla İstanbul - İsmail
Küçük
28 Mayıs - 12 Haziran
Giriş ücretsiz

 Atatürk Kültür Merkezi
Rumi Dreams - Refik Anadol
28 Mayıs - 12 Haziran
Tiyatro Fuaye giriş ücretsiz
 Tarık Zafer Tunaya Kültür
Merkezi
Anadolu’dan Yüzler Karma Fotoğraf Sergisi
28 Mayıs - 12 Haziran
Giriş ücretsiz

 Pera Müzesi
Kesişen Dünyalar: Elçiler ve
Ressamlar
28 Mayıs - 12 Haziran
Giriş ücretsiz

 Atatürk Kültür Merkezi
Gençler Yolda - Grup Sergi
28 Mayıs - 12 Haziran
Giriş ücretsiz

 Atlas Sineması
Kamera Arkası Sergisi
28 Mayıs - 12 Haziran
Giriş ücretsiz

 Pera Müzesi
Ve Şimdi İyi Haberler: Nobel
Koleksiyonu’ndan Eserler
28 Mayıs - 12 Haziran
Giriş ücretsiz

 Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Sergi Salonu
Persona - Grup Sergi
28 Mayıs - 12 Haziran
Giriş ücretsiz

 İstanbul Resim ve Heykel
Müzesi
Osman Hamdi Bey
Koleksiyon Sergisi
28 Mayıs - 12 Haziran
Giriş ücretsiz.

 Tarık Zafer Tunaya Kültür
Merkezi
ITEF 2022 Paralel Akış Fuarı
28 Mayıs - 12 Haziran
Giriş ücretsiz

 Yapı Kredi Kültür Sanat
Memento İstanbul
28 Mayıs - 12 Haziran
Giriş ücretsiz
 Tophane-i Amire - Tek
Kubbe
Cumhurbaşkanlığı Türkiye

 Galatasaray Tarihi Postane
Hoca Ali Rıza Milli
Kütüphane Arşivi
28 Mayıs - 12 Haziran
Giriş ücretsiz
 Atatürk Kültür Merkezi
Fetih İstanbul
28 Mayıs - 12 Haziran
Giriş ücretsiz
 Taksim Camii Kültür
Merkezi
Nur-u Osmaniye Meşk
Meclisleri Sergisi
28 Mayıs - 12 Haziran
Giriş ücretsiz
 İstanbul Modern
Dönüşümden Yanılsamalar/
Yeni İstanbul Modern’e
Doğru - Bülent Eczacıbaşı
28 Mayıs - 12 Haziran
Giriş ücretsiz

Dokuma Atlası
28 Mayıs - 12 Haziran
Giriş ücretsiz

 Fransız Kültür Merkezi
Yolculuğa Davet - Mathieu
Forget
28 Mayıs - 12 Haziran
Giriş ücretsiz

 Tarihi Maksim Sahnesi
Dijital Obskura - Güncel
Fotoğraf Çalışmaları Seçkisi
28 Mayıs - 12 Haziran
Giriş ücretsiz

 İstanbul Resim ve Heykel
Müzesi
 Serginin Sesi II
28 Mayıs - 12 Haziran
Giriş ücretsiz

 Atatürk Kültür Merkezi
Ayağımdaki Diken Hüsamettin Koçan
28 Mayıs - 12 Haziran
Giriş ücretsiz

 İstanbul Resim ve Heykel
Müzesi
Osman Hamdi Bey Sergisi,
Serginin Sergisi II, Güzel
Sanatlar Hat Koleksiyonu,

TMBB koleksiyonundaki Füreya Koral eserleri Galataport’ta.

 Beyoğlu Belediyesi
Başkanlık Binası Sanat
Galerisi
Kadim Anadolu
Zanaatlarından Güncel
Tasarımlara
28 Mayıs - 12 Haziran
Giriş ücretsiz
 Galataport İstanbul
Ara Güler
28 Mayıs - 12 Haziran
Giriş ücretsiz
 Pera Müzesi
Kütahya Çini ve
Mozaiklerinde
Kahvenin Serüveni
28 Mayıs - 12 Haziran
Giriş ücretsiz.

 Atölyeler
28 Mayıs \ 12 Haziran, 14:00
Galata Mevlevihanesi
Giriş ücretsiz
 Retrobüs konseri
9 Haziran, 17:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Giriş ücretsiz
Akbank Sanat 40. Günümüz Sanatçıları Sergisi etkinlik kapsamında ücretsiz geziliyor.

Türk Resminde Kaligrafik
Eğilimler
28 Mayıs - 12 Haziran
Konferans: Hafıza Mekanları,
Müzeler: Mimari ve
Sergileme
29 Mayıs - 11 Haziran
İstanbul Resim ve Heykel
Müzesi
Giriş ücretsiz
 Koç Üniversitesi Anamed
Geçmiş ve Şimdinin
Buluşması: Fotoğrafik Bir
Keşif - Grup Sergi
28 Mayıs - 12 Haziran
Giriş ücretsiz
 Pera Müzesi
Voronoi-oddviz-Suna ve İnan
Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve
Seramikleri video
28 Mayıs - 12 Haziran
Giriş ücretsiz
 Koç Üniversitesi Anamed
Yitik İmparatorluğu
Resmetmek: İtalyan
Merceğinden Anadolu’daki
Bizans Sanatı
28 Mayıs - 12 Haziran
Giriş ücretsiz
 Pera Müzesi
Osman Hamdi Bey:
Suna ve İnan Kıraç Vakfı
Koleksiyonu’ndan Yapıtlarıyla
Yaşamı ve Sanatı
28 Mayıs - 12 Haziran
Giriş ücretsiz
 Galata Mevlihanesi
Geleneksel Sanatlar Sergisi
28 Mayıs - 12 Haziran
Giriş ücretsiz
 Fransız Sokağı
Osmanlı Kahve Objeleri
Sergisi Açılışı
29 Mayıs
Giriş ücretsiz
 Alkazar Sineması
Refik Anadol’un Alkazar
Rüyası

31 Mayıs - 5 Haziran
Giriş ücretsiz

Pera Müzesi’nin, Kahvenin Serüveni sergisi etkinlik kapsamında ücretsiz geziliyor.

 Yedinci Ev konseri
28 Mayıs, 17:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Giriş ücretsiz

 Akbank Sanat
40. Günümüz Sanatçıları
Sergisi - Grup Sergi
31 Mayıs - 12 Temmuz
Giriş ücretsizdir

 Özgürcan Çoban konseri
28 Mayıs, 20:00
Şişhane Meydan Açık Sahne
Giriş ücretsiz

 Tomtom Sokak
Çiçek Festivali
28 Mayıs - 30 Mayıs
Giriş ücretsiz

 İrem Derici konseri
28 Mayıs, 20:00
Galataport
Giriş ücretsiz

 Mısır Apartmanı
Mehmet Akif Beyoğlu’nda
8 Haziran - 12 Haziran
Giriş ücretsizdir.
Konferans: Mehmet Akif
Beyoğlu’nda
8 Haziran - 12 Haziran
Mısır Apartmanı
Giriş ücretsiz

 Selin Geçit konseri
29 Mayıs, 17:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Giriş ücretsiz

ÜCRETSIZ
ETKINLIKLER

 Resul Aydemir konseri
4 Haziran , 17:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Giriş ücretsiz.

 United Cuisine
28 Mayıs - 12 Haziran
10:00 - 22:00
Galataport
Giriş ücretsiz
 Fotomaraton
28 Mayıs, 10:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Rezervasyonlu
 Sinemaya Gitmeyen Çocuk
Kalmasın Projesi
28 Mayıs \ 12 Haziran, 11:00
Atlas Sineması
Giriş ücretsiz
 Aileler Yarışıyor - Lego
28 Mayıs \ 3 Haziran
12:00 - 14:00 - 16:00
11 Haziran / 13:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Giriş ücretsiz
 İstanbul’un Fethi
İlber Ortaylı & Coşkun
Yılmaz
28 Mayıs, 13:30
Atatürk Kültür Merkezi
(AKM)
Giriş ücretsiz
 Nahide Babaşlı konseri
10 Haziran, 20:00
Atatürk Kültür Merkezi
(AKM)
Giriş ücretsiz

 Beyoğlu Belediyesi İstiklal
Sanat Galerisi
Bedri Rahmi Eyüboğlu
Kalamış’tan Narmanlı’ya
28 Mayıs - 12 Haziran
Giriş ücretsiz
 İstanbul Resim ve
Heykel Müzesi
Güzel Sanatlar Akademisi
Hat Koleksiyonu ve Türk
Resminde Kaligrafik
Eğilimler
28 Mayıs - 12 Haziran
Giriş ücretsiz

 Film Gösterimleri
28 Mayıs \ 5 Haziran, 14:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Giriş ücretsiz

 Grand Pera Cercle
D’orient
Baselected - Grup Sergi
28 Mayıs - 12 Haziran
Giriş ücretsiz

 Plastik Sanatlar Atölyesi
29 Mayıs, 10:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Giriş ücretsiz

 Müziğin Medeniyet
Tasavvurumuzdaki Rolü
31 Mayıs, 14:00 \ 20:00
Taksim Camii Kültür Merkezi
Giriş ücretsiz
 Yerelden Evrensele Koşan
Gençler
29 Mayıs, 14:00
Atlas Sineması
Giriş ücretsiz
 Beyoğlu Kafası, Levent
Erden
28 Mayıs \ 30 Mayıs \ 3
Haziran \ 5 Haziran
15:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Giriş ücretsiz
 Afrika Öğrenciler Birliği
Kültür Günü
29 Mayıs, 16:00
Akademi Beyoğlu
Giriş ücretsiz
 Doğuş Çocuk Senfoni
Orkestrası konseri
29 Mayıs, 17:00
Galataport
Giriş ücretsiz
 Emir Ersoy konseri
29 Mayıs, 20:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Giriş ücretsiz

 Oyuncu ve İzleyici Bakış
Açısıyla Sinema
28 Mayıs, 14:00
Atlas Sineması
Giriş ücretsiz

 Sakiler konseri
29 Mayıs, 20:00
Şişhane Meydan Açık Sahne
Giriş ücretsiz

 Örnek İcralar ile Cami ve
Tekke Musikisi
28 Mayıs, 14:00 \ 20:00
Taksim Camii Kültür Merkezi
Giriş ücretsiz

 Uzakları Konuşmak
30 Mayıs - 6 Haziran, 14:00
Atatürk Kültür Merkezi
(AKM)
Giriş ücretsiz
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 Şiir Medeniyeti, Mazi Hal
İstikbal
30 Mayıs, 14:00 \ 20:00
Taksim Camii Kültür Merkezi
Giriş ücretsiz

 Blockchainden Sinemaya
söyleşisi
8 Haziran, 14:00
Atlas Sineması
Giriş ücretsiz

 Kütüphane Buluşmaları
Fatih Andı
30 Mayıs, 17:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Giriş ücretsiz

 Kütüphane Buluşmaları
Doğan Hızlan
8 Haziran, 17:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Giriş ücretsiz

 Beyoğlu Fotoğraf Turu
31 Mayıs \ 4 Haziran, 10:00
Galata Kulesi
Giriş ücretsiz

 Gökcan Sanlıman konseri
8 Haziran, 17:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Giriş ücretsiz
Fazıl Say’ın İstanbul Müzik Fesivali konseri etkinlik kapsamında.

 Türk Sinemasının
Dünyadaki Yeri
31 Mayıs, 14:00
Atlas Sineması
Giriş ücretsiz

 Ceylan Ertem konseri
2 Haziran, 20:00
Şişhane Meydanı
Giriş ücretsiz

 Can Bonomo konseri
31 Mayıs, 20:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Giriş ücretsiz

 Anadolu Evliyaları
2 Haziran, 14:00
Taksim Camii Kültür Merkezi
Giriş ücretsiz

 Beyaz Perdeden Dijitale
Sinemanın Geleceği
Timur Savcı / Onur
Güvenatam
1 Haziran, 13:00 / 14:00
Atlas Sineması
Giriş ücretsiz

 Kültür Sohbetleri ANADOLU NEFESİ
3 Haziran, 14:00
Taksim Camii Kültür Merkezi
Giriş ücretsiz

 Sen Yola Çık, Yol Sana
Görünür - ÛDİ PROJECTS
1 Haziran ,14:00
Taksim Camii Kültür Merkezi
Giriş ücretsiz
 Fas Öğrenciler Birliği
Kültür Günü
1 Haziran, 16:00
Akademi Beyoğlu
Giriş ücretsiz
 Elif Buse Doğan konseri
1 Haziran, 17:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Giriş ücretsiz
 Kütüphane Buluşmaları
Pelin Çift
1 Haziran, 17:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Giriş ücretsiz
 Melek Mosso konseri
1 Haziran, 20:00
Şişhane Meydan
Giriş ücretsiz
 Türk Sinemasında Anılar/
Anlatılar
Selda Alkor
2 Haziran, 14:00
Atlas Sineması
Giriş ücretsiz
 Kütüphane Buluşmaları
Mahmut Erol Kılıç
2 Haziran, 17:00
Atatürk Kültür Merkezi
(AKM)
Giriş ücretsiz
 Kolpa konseri
2 Haziran, 17:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Giriş ücretsiz
 Çiçek Pasajı Belgeseli
Coşkun Aral sunumunda
2 Haziran \ 6 Haziran, 19:00
Tarık Zafer Tunaya Kültür
Merkezi
Giriş ücretsiz
 Üç Besteci Belgeselleri
Coşkun Aral Sunumunda
7 Haziran - 12 Haziran, 19:00
Tarık Zafer Tunaya Kültür
Merkezi
Giriş ücretsiz
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 Baneva konseri
3 Haziran, 17:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Giriş ücretsiz
 Kütüphane Buluşmaları
Süleyman Seyfi Öğün
3 Haziran, 17:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Giriş ücretsiz
 Jabbar - Deeperise konseri
3 Haziran, 20:00
Şişhane Meydanı
Giriş ücretsiz
 Dedublüman konseri
3 Haziran, 20:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Giriş ücretsiz
 Oğuzhan Koç konseri
3 Haziran, 20:00
Galataport
Giriş ücretsiz
 Yaratıcı Lego Atölye
Çalışmaları 1: Film Yapımı
4 Haziran, 10:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Giriş ücretsiz
 Hikaye Okuma ve
Resimlendirme
4 Haziran, 10:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Giriş ücretsiz
 Kütüphane Buluşmaları
Kemal Sayar
4 Haziran, 17:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Giriş ücretsiz

5 Haziran, 17:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Giriş ücretsiz

 Feride Hilal Akın konseri
8 Haziran, 20:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Giriş ücretsiz

 Doğumdan Ölüme Musiki
5 Haziran, 14:00
Taksim Camii Kültür Merkezi
Giriş ücretsiz

 Gripin konseri
8 Haziran, 20:00
Şişhane Meydanı
Giriş ücretsiz

 Murat Dalkılıç konseri
5 Haziran, 20:00
Galataport
Giriş ücretsiz

 Unutulmayanlar konseri
8 Haziran, 20:00
Galatport
Giriş ücretsiz

 Ahiyan konseri
6 Haziran, 17:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Giriş ücretsiz

 Müzikal İfade Yolu 40
Makam
40 Anlam
9 Haziran, 14:00
Taksim Camii Kültür Merkezi
Giriş ücretsiz

 Kütüphane Buluşmaları
Beşir Ayvazoğlu
6 Haziran, 17:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Giriş ücretsiz
 Tuğçe Kandemir konseri
6 Haziran, 20:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Giriş ücretsiz
 Kütüphane Buluşmaları
Ahmet Taşağıl
7 Haziran, 17:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Giriş ücretsiz
 Müzikhaller
7 Haziran, 20:00
Galataport
Giriş ücretsiz
 Yeni Türkü konseri
7 Haziran, 20:00
Şişhane Meydanı
Giriş ücretsiz
 Bilal Sonses konseri
7 Haziran, 20:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Giriş ücretsiz
 Resim ve Boyama Atölyesi
8 Haziran, 12:00 - 13:00,
14:00-15:00, 16:00-17:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Giriş ücretsiz

 Kütüphane Buluşmaları
Nazan Ölçer
9 Haziran, 17:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Giriş ücretsiz
 Türkçe’nin 14. Uluslararası
Şiir Şöleni
9 Haziran, 10:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Giriş ücretsiz
 Nahide Babaşlı konseri
9 Haziran, 20:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Giriş ücretsiz
 İkiye On Kala konseri
4 Haziran, 20:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Giriş ücretsiz.
 Sena Şener konseri
9 Haziran, 20:00
Şişhane Meydan
Giriş ücretsiz
 Ceren Gündoğdu konseri
10 Haziran, 17:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Giriş ücretsiz
 Kütüphane Buluşmaları
Hülya Tezcan
10 Haziran, 17:00

 Rubato konseri
10 Haziran, 20:00
Şişhane Meydanı
Giriş ücretsiz
 Rafet El Roman konseri
10 Haziran, 20:00
Galataport
Giriş ücretsiz
 Sinemada Star Olmak
söyleşisi
11 Haziran, 14:00
Atlas Sineması
Giriş ücretsiz
 Özbekistanlı Öğrenciler
Birliği Kültür Günü
11 Haziran, 16:00
Akademi Beyoğlu
Giriş ücretsiz
 Kütüphane Buluşmaları
Handan İnci
11 Haziran, 17:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Giriş ücretsiz
 Gönlümüzdeki Türküler
Devlet Türk Halk Müziği
Korosu
11 Haziran, 18:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Giriş ücretsiz
 Simge Sağın konseri
11 Haziran, 20:00
Galataport
Giriş ücretsiz
 Kütüphane Buluşmaları
Günseli Kato
12 Haziran, 17:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Giriş ücretsiz
 Murat Boz konseri
12 Haziran, 20:00
Galataport
Giriş ücretsiz
 Kitap Tanıtımları
4 Haziran - 9 Haziran, 10:00
İstanbul Resim Heykel Müzesi
Giriş ücretsiz
 Tasarım Festivali
10 Haziran, 10:00 - 22:00
Tomtom Sokak
Giriş ücretsiz

BILETLI
ETKINLIKLER
 Mazhar Alanson Akustik
28 Mayıs , 20:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Biletler: biletinial.com
 Aziz Dostum Çehov
(İstanbul Devlet Tiyatrosu)

9 - 10 Haziran, 20:00
Garibaldi Sahnesi
Biletler: biletinial.com
 Gala Konser
(İstanbul Devlet Opera ve
Balesi)
12 Haziran, 18:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Biletler: biletinial.com
 Sanki Hiçbir Şey Olmamış
Gibi
İstanbul Devlet Tiyatrosu
28 Mayıs, 18:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Biletler: biletinial.com
 Glykeria konseri
28 Mayıs, 20:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Biletler: biletinial.com
 Shirley Valentine
Sumru Yavrucuk
28 Mayıs, 20:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Biletler: biletinial.com
 İyilik Ağacı
Uygur Tiyatrosu
29 Mayıs \ 11 Haziran, 15:00
Emek Sahnesi
Biletler: biletinial.com
 Kopuzdan Günümüze
İstanbul Devlet Tarihi Türk
Müziği Topluluğu
29 Mayıs, 20:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Biletler: biletinial.com
 Sinan Operası
İstanbul Devlet Opera ve
Balesi
29 Mayıs, 20:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Biletler: biletinial.com
 Up Uzun Heykeller
Atölyesi
30 Mayıs, 12:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Biletler: biletinial.com
 Samida konseri
30 Mayıs, 17:00
Atatürk Kültür Merkezi
(AKM)
Biletler: biletinial.com
 Mozart Akşamı
İstanbul Devlet Senfoni
Orkestrası
7 Haziran, 18:00
Atatürk Kültür Merkezi
(AKM)
Biletler: biletinial.com
 Koliva konseri
30 Mayıs, 20:00
Atatürk Kültür Merkezi
(AKM)
Biletler: biletinial.com
 Türk Sanat Müziği Gecesi
Bekir Ünlüataer
30 Mayıs, 20:00
Emek Sahnesi
Biletler: biletinial.com

 Gökhan Türkmen konseri
4 Haziran, 20:00
Galataport
Giriş ücretsiz
 Grup Rafadan (Tayfa)
5 Haziran, 13:00
Galataport
Giriş ücretsiz

 Don Kişot balesi
İstanbul Devlet ve Opera ve
Balesi
30 Mayıs \ 1 Haziran, 20:00
Atatürk Kültür Merkezi
(AKM)
Biletler: biletinial.com

 Bangladeşli Öğrenciler
Birliği Kültür Günü
5 Haziran, 16.00
Akademi Beyoğlu
Giriş ücretsiz
 Kütüphane Buluşmaları
İzzet Keribar & Mehmet
Özçay

Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Giriş ücretsiz

İstanbul Devlet Opera ve Balesi etkinlik kapsamında Don Kişot balesini sahneleyecek.

 TRT İstanbul Radyosu Caz
Orkestrası
TRT Hafif Müzik ve Caz
Orkestrası
30 Mayıs, 20:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Biletler: biletinial.com
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 Bale atölyesi
31 Mayıs, 10:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Biletler: biletinial.com

Prohaska
İKSV, İstanbul Müzik Festivali
9 Haziran, 20:00
Atatürk Kültür Merkezi
(AKM)
Biletler: passo.com.tr

 Köfn konseri
31 Mayıs , 17:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Biletler: biletinial.com
 Doğum ve Ölüm Mozart ve
Verdi
İstanbul Devlet ve Opera ve
Balesi
31 Mayıs, 18:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Biletler: biletinial.com
 Ece Göksu konseri
31 Mayıs, 20:00
Emek Sahnesi
Biletler: biletinial.com
 İkilem konseri
31 Mayıs, 20:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Biletler: biletinial.com
 Yol
İstanbul Devlet Tiyatrosu
31 Mayıs, 20:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Biletler: biletinial.com
 Vassilis Saleas & Ahmet
Koç konseri
31 Mayıs, 20:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Biletler: biletinial.com
 Mozart Flütlü Dörtlü
İstanbul Devlet Senfoni
Orkestrası
30 Mayıs, 18:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Biletler: biletinial.com
 Ben Anadolu
Ayça Bingöl
1 Haziran, 20:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Biletler: biletinial.com
 Barcelona Gypsy Balkan
Orchestra Feat Suzan Kardeş
2 Haziran, 20:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Biletler: biletinial.com
 Doğu Demirkol gösterisi
2 Haziran, 20:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Biletler: biletinial.com
 Motive konseri
2 Haziran, 20:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Biletler: biletinial.com
 Nakış ve El İşi Sanatı
atölyesi
3 Haziran, 10:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Biletler: biletinial.com

 Fındıkkıran ve Ben
İKSV, İstanbul Müzik Festivali
11 Haziran
11:00 13:00
Atatürk Kültür Merkezi
(AKM)
Biletler: passo.com.tr

Dhafer Youssef 10 haziran’da AKM’de.

4 Haziran, 15:00
Garibaldi Sahnesi
Biletler: biletinial.com

7 Haziran, 20:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Biletler: passo.com.tr

 El Sistema’s Fusion
Ensemble
4 Haziran, 20:00
Atatürk Kültür Merkezi
(AKM)
Biletler: biletinial.com

 Kadın Senfonisi
Elif Buse Doğan
7 Haziran, 20:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Biletler: biletinial.com

 Evrim Demirel Project
Makamsız
5 Haziran, 20:00
Atatürk Kültür Merkezi
(AKM)
Biletler: biletinial.com
 Amadeus
(Çolpan İlhan ve Sadri Alışık
Tiyatrosu)
5 Haziran, 20:00
Atatürk Kültür Merkezi
(AKM)
Biletler: biletinial.com
 Sözlü Zeybekler konseri
6 Haziran, 18:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Biletler: biletinial.com
 80 Günde Devr-i Alem
İstanbul Devlet Tiyatrosu
6 Haziran, 20:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Biletler: biletinial.com
 Üç Soprano
Ankara Devlet Opera ve Balesi
6 Haziran, 20:00
Emek Sahnesi
Biletler: biletinial.com
 Tekfen Filarmoni
Orkestrası & Kirill Gerstein
İKSV, İstanbul Müzik Festivali
6 Haziran, 20:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Biletler: passo.com.tr
 Fazıl Say & Bilkent Senfoni
Orkestrası
İKSV, İstanbul Müzik Festivali

 4x8 Mini Platform
İstanbul Devlet Opera ve
Balesi
8 Haziran, 17:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Biletler: biletinial.com
 Giovanni’yi Nasıl
Bilirdiniz?
İstanbul Devlet Opera ve
Balesi
8 Haziran, 20:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Biletler: biletinial.com
 Anna Prohaska &
Deutsches Symphonie Orchester Berlin
İKSV, İstanbul Müzik Festivali
9 Haziran, 20:00
Atatürk Kültür Merkezi
(AKM)
Biletler: passo.com.tr
 Unutmak
Uygur Tiyatrosu
9 Haziran, 20:00
Emek Sahnesi
Biletler: biletinial.com
 İkinci Nöbetçinin Sıkıntıları
İstanbul Devlet Tiyatrosu
10 Haziran, 18:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Biletler: biletinial.com
 Dhafer Youssef konseri
10 Haziran, 20:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Biletler: biletinial.com
 Deutsches Symphonie Orchester Berlin & Anna

 Kral Lear
Oyun Atölyesi
11 Haziran, 20:00
Atatürk Kültür Merkezi
(AKM)
Biletler: biletinial.com
 Gül Baba Senfonik Şiiri
İstanbul Devlet Senfoni
Orkestrası
11 Haziran, 20:00
Atatürk Kültür Merkezi
(AKM)
Biletler: biletinial.com
 Bir Yaz Gecesi Rüyası
Ekoldrama Eğitim Enstitüsü
Genç Tiyatro Topluluğu
12 Haziran, 20:00
Garibaldi Sahnesi
Biletler: biletinial.com
 Cumhurbaşkanlığı Senfoni
Orkestrası & Gautier
Capuçon
İKSV, İstanbul Müzik Festivali
12 Haziran, 20:00
Atatürk Kültür Merkezi
(AKM)
Biletler: passo.com.tr

BAŞKENT KÜLTÜR YOLU
FESTIVALI
SERGILER
 CerModern
Steve McCurry
28 Mayıs - 14 Haziran
www.cermodern.org
 Anadolu Medeniyetleri
Müzesi
Koleksiyon Sergisi
muze.gov.tr
 Erimtan Müzesi
İcra ve Zarafet - Grup Sergi
10 Mart - 17 Temmuz
erimtanmuseum.org/tr
 Ankara Rahmi M. Koç
Müzesi
Raslantısız - Nevide Gökaydın
13 Mayıs - 31 Ağustos
www.rmk-museum.org.tr

 Ankara Resim ve Heykel
Müzesi
Başyapıtlar
28 Aralık 2020 – 31 Aralık
2025
Zamansız İzler Sergisi
28 Aralık 2020 – 31 Aralık
2025
Rahmi Pehlivanlı Anma
Sergisi
3 Aralık 2020 – 31 Ocak 2023
arhm.ktb.gov.tr
 Etnografya Müzesi
Koleksiyon Sergisi
www.ktb.gov.tr
 İş Bankası İktisadi
Bağımsızlık Müzesi
Koleksiyon Sergisi
Giriş ücretsiz
www.isbank.com.tr
 Ziraat Bankası Müzesi
Koleksiyon Sergisi
Giriş ücretsiz
www.ziraatbank.com.tr/tr

KONSERLER
 Buika
30 Mayıs, 20:00
Ankara - Cumhurbaşkanlığı
Senfoni Orkestrası Ana Salon
Biletler: biletinial.com
 Dino Merlin
2 Haziran, 18:00
Ankara - Cumhurbaşkanlığı
Senfoni Orkestrası Ana Salon
Biletler: biletinial.com
 Salif Keita
3 Haziran, 20:00
Ankara - Cumhurbaşkanlığı
Senfoni Orkestrası Ana Salon
Biletler: biletinial.com
 Ara Malikian
11 Haziran, 20:00
Ankara - Cumhurbaşkanlığı
Senfoni Orkestrası Ana
Salon
Biletler: biletinial.com
 Cumhurbaşkanlığı Senfoni
Orkestrası
Maxim Vengerov & Birsen Özcan Ulucan
29 Mayıs, 20:00
CSO ADA Sahnesi
Biletler: biletinial.com
 Cumhurbaşkanlığı Senfoni
Orkestrası & Bomsori
4 Haziran, 20:00
CSO Ana Salon
Biletler: biletinial.com

TEMSILLER

 Kerem Görsev Trio & Fatih
Erkoç Jazz Project
3 Haziran, 20:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Biletler: biletinial.com

 Aida operası
(Ankara Devlet Opera ve
Balesi)
28 Mayıs, 20:00
Ankara Opera Sahnesi Büyük Tiyatro
Biletler: biletinial.com

 Troya
Anadolu Ateşi Dans
Topluluğu
3 Haziran, 20:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Biletler: biletinial.com

Deutches Symphonie-Orchester Berlin, hem İstanbul hem Ankara’da izleyicilerle buluşacak.

Büyük Tiyatro
Biletler: biletinial.com
 Midas’ın Kulakları operası
(Ankara Devlet Opera ve
Balesi)
8 Haziran, 20:00
Ankara Opera Sahnesi Büyük Tiyatro
Biletler: biletinial.com
 Romeo ve Juliet balesi
(Ankara Devlet Opera ve
Balesi)
3 Haziran \ 4 Haziran, 20:00
Ankara Opera Sahnesi Büyük Tiyatro
Biletler: biletinial.com
 Harem balesi
(Ankara Devlet Opera ve
Balesi)
11 Haziran, 20:00
Ankara Opera Sahnesi Büyük Tiyatro
Biletler:biletinial.com

REHBERLI TURLAR
 PTT Pul Müzesi
Koleksiyon Sergisi
Giriş ücretsiz
www.ptt.gov.tr

 Anna Prohaska &
Deutsches Symphonie Orchester Berlin
8 Haziran, 20:00
CSO ADA Sahnesi
Biletler: biletinial.com

 Totem Felsefesi
(İstanbul Devlet Tiyatrosu)
3 Haziran, 18:00
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
Biletler: biletinial.com

 Küçük Prens
Entropi Sahne

HABER
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 Kuğu Gölü balesi
(Ankara Devlet Opera ve
Balesi)
30 Mayıs \ 1 Haziran, 20:00
Ankara Opera Sahnesi -

 İnanç Rotası
Cenabı Ahmet Paşa Camii
Ağaçoğlu Camii
Ahi Elvan Camii
Aslanhane (Ahi Şerafettin)
Camii
Ahi Şerafettin Türbesi
Kesikbaş Türbesi
Sultan Alaaddin Camii
Azize Teresa Kilisesi
Augustus Tapınağı
Hacı Bayram-ı Veli Camii
Hacı Bayram-ı Veli Türbesi
Zincirli Camii
28 Mayıs / 31 Mayıs / 4
Haziran / 7 Haziran / 11
Haziran
13:00
Biletler: biletinial.com
 Cumhuriyet Dönemi
Yapıları Rotası
Dil ve Tarih Coğrafya
Fakültesi Binası
Türk Tarih Kurumu
Başkanlığı
Ankara Olgunlaşma Enstitüsü
(Ankara Kız Lisesi/ İsmet
Paşa Kız Enstitüsü)
TRT Ankara Radyosu
Türk Hava Kurumu
Cumhurbaşkanlığı Senfoni
Orkestrası Binası
Devlet Opera ve Balesi, Büyük
Tiyatro Binası
Hariciye Vekaleti (Gümrük
ve Tekel Bakanlığı Kültür Ve
Turizm Bakanlığı) Binası
Ankara Vakıf Eserleri Müzesi
Ankara Palas
İkinci Meclis Binası
Eski Sayıştay Binası
Birinci Meclis Binası
(Kurtuluş Savaşı Müzesi)
Başvekalet (Maliye Bakanlığı)
Binası
Türkiye İş Bankası İktisadi
Bağımsızlık Müzesi
Sümerbank (Taşhan)
Zafer Anıtı (Atatürk Heykeli)
Merkez Bankası
Ulus Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi
Ziraat Bankası Genel
Müdürlüğü Binası
Yunus Emre Enstitüsü (Eski
Tekel Baş Müdürlüğü Binası)
PTT Pul Müzesi (Eski Emlak
Bankası Binası)
Vakıf Kayıtları Arşivi Binası
(Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım
Bankası/ İlk Etibank Binası)
Eski Osmanlı Bankası
28 Mayıs / 31 Mayıs / 4
Haziran / 7 Haziran / 11
Haziran, 13:00
Biletler: biletinial.com
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Açılış sergisinde ustalara selam
Gümüşsuyu İnönü Caddesi’nde yeni sergileme mekanını açan BrieflyArt galeri, Kültürel Aktarımlar isimli açılış sergisinde Ali Atmaca, Bubi,
Horasan, Hüsamettin Koçan, Meriç Hızal, Onay Akbaş, Şenol Yorozlu gibi ustaların eserlerinden oluşan karma bir seçkiye yer veriyor.
IAN

Eda Gecikmez’in
kişisel sergisi
Galeri Vitrin’de
IAN
Eda Gecikmez’in Kuş Görülmez Fakat Sesi Ağaçtadır isimli kişisel sergisi, Galeri Vitrin’de 16 Haziran - 31
Ağustos tarihleri arasında izleyiciyle
buluşuyor.
Eda Gecikmez; 2016-17 döneminde Beyrut’ta, Ashkal Alwan Plastik
Sanatlar Derneği’nde başladığı, Akyanaklı Arap Bülbülü’nün göç hikayesinden yola çıkarak Goethe-Institut
Ankara’nın Galeri Vitrin mekanına
özgü gerçekleştirilmiş sanatsal araştırma projesinde, yerinden edilen bir
kuşun izini sürerek katmanlaşan ve
birbiri içine geçen hikayelere odaklanıyor. Gecikmez, araştırma süresince biriktirdiği imajları mürekkep
desenlere dönüştürerek görsel bir yığın yaratıyor ve coğrafyanın bir diğer
aktörü olan Fırat Nehri’ni, bu desen
kolajının üzerinde gezdiriyor. Sanatçının kaleme aldığı bir kolaj metin,
yine bu desenler ve nehrin suları ile
karışarak bir kitapçık şeklinde sergiye eşlik ediyor.

“Sanatçıdan Koleksiyonere” mottosuyla online müzayede platformu
olarak yolculuğuna başlayan Brieflyart, ilk sergisi olan Kültürel Aktarımlar ile 12 Mayıs – 30 Haziran tarihleri
arasında, Ali Atmaca, Bubi, Horasan, Hüsamettin Koçan, Meriç Hızal,
Onay Akbaş, Şenol Yorozlu gibi Türkiye’nin önde gelen sanatçılarının
eserlerine ev sahipliği yapıyor.
Beyoğlu, Gümüşsuyu’nda şehre
yeni bir sanat alanı sunmak üzere
kapılarını sanatseverlere açan Brieflyart’taki Nilgün Yüksel’in küratörlüğünde gerçekleştirilen Kültürel
Aktarımlar sergisi, kültürün sürekliliğinden, sanatçının geçmişten miras aldığı ve içinde yaşadığı kültürün
üretimine aktarılışından yola çıkarak
hazırlanıyor. Sergi, sanatçıların yüzyıllar boyu süren kültürel aktarımları kendi bireysel varoluşlarıyla nasıl
sentezlediğine, yarattıkları eserler
üzerinden bakıyor.
Proje, sanatçıların edindikleri
kültürü, kültürden yola çıkarak araştırdıkları, dönüştürdükleri alanları
ele alarak; eserlerinde kültürün katmanlarını nasıl yansıttıklarına değiniyor. Kültürel Aktarımlar sergisi
ortak paydaları barındıran kültürden
beslenerek farklı üsluplarda üretimleri olan yedi sanatçının bir araya
gelmesiyle izleyicinin bakış açısında
da anlamlı farkındalıklar yaratmayı

Meriç Hızal, ‘Güneş Saati’

hedefliyor. Ali Atmaca şamanik izleri
içinde barındıran Bektaşi ritüelleriyle büyüdü. Yapıtlarında da bu geleneğin yansımaları ile çağdaş yaratım
anlayışının verilerini harmanlıyor.
Bubi yaşadığı coğrafyanın kültürüyle,
kültürün verileriyle, dönüşümüyle,
kültürün içindeki ötekiyle hesaplaşan sanatçılardan.
Eserleriyle izleyicinin karşısına,
salt plastik verilerin ötesinde, her

seferinde anlamı, yorumu çoğaltan
içerikleriyle çıkıyor. Horasan çalışmalarındaki imgeler, saklı olanı
çıkarmaya ve gözlerden uzak olanı
anlatmaya yöneliyor ve çalışmalarında simgeselliğin, salt biçimleri
okumakla ilintili olmadığına, insan
ruhunun ve zihninin derinlerinde
yatanın, söze gelmeyenin bazen bir
jestle, bir bakışla, ürperti ya da kaynağı fark edilmeyen bir coşkuyla ilintili

Şehrin kucak açtığı tüm
siluetlere içeriden bakmak
IAN

Hristoff, Yol
sergisiyle C.A.M.
Galeri’de
IAN
C.A.M. Galeri, İstanbul doğumlu,
New York’da yaşayan görsel sanatçı
Peter Hristoff’un eserlerine dair bir
gözlem sergisi niteliğinde olan ve sanatçının 1987 ve 2022 yılları arasında
ürettiği işlerini bir araya getiren Yol
adlı kişisel sergisini 21 Mayıs’ta izleyiciyle buluşturdu.
Sergi, sanatçının kullandığı çeşitli çizim, baskı resim ve kağıt üzerine
resimler gibi farklı disiplinler ekseninde, tüm dünyayı ilgilendiren kimlik ve maneviyat gibi küresel konuları ele alan eserleri içeriyor. Yapıtlar
1980’lerin sonu ve 1990’larda, AIDS
krizininin yarattığı tahribat üzerine
erken dönem çalışmalarla Yakın ve
Orta Doğu’da süregelen politik durum üzerine çalışmaları bir araya
getiriyor.
Bununla birlikte covid tecritinde,
karantina sırasında üretilmiş işlerle
Amerika ve Türkiye’deki müzelerde
yapılan araştırmalardan ilham alan
baskı resimler ve çizimler de sergide
yer alacak.
Hristoff’un Yol sergisi, mart sonunda Yapı Kredi Kültür Merkezi’nde açılan Memento Istanbul adlı sergiyle eş zamanlı ilerliyor. YKKM’deki
sergide, sanatçının aile arşivleri kapsamında yer alan eserleri sanatseverlerle buluşuyor.

olduğunun altını çiziyor. Hüsamettin
Koçan, şamanik izleri barındıran anlatıların, söylemlerin ardından giden
özne olarak; kültürlerarası geçişleri
izlerken eserlerinde hâlâ burada, bizimle olduklarını, bizim kimliğimizin
bir parçasında yaşadıklarını da açığa
çıkarıyor. Meriç Hızal, geçmişin yaşanmışlığını entelektüel birikimiyle
harmanlayarak “zamanın ruhu”nu
bugüne taşıyor.
Çünkü eserleri, hem geçmişin yaşanmışlığını, hem de Meriç Hızal’ın
entelektüel birikimiyle buluşarak biçimi ve söylemi şimdiye taşıyor. Onay
Akbaş, sanat tarihinin büyük ustalarını, aklımıza nakşedilen nesne ve
olguları işlediği resimlerinde olduğu
gibi; eserlerine anın değerlerini de
yüklüyor. Çalışmalarında yaşamımızı değiştiren tarihsel karakterlerin,
olguların yeniden, şimdi, burada bizimle iletişime geçtiğini vurguluyor.
Şenol Yorozlu’nun dili, keskin bir
mizah, ironik bir eğretileme içeriyor.
Olympia, Cupid, Çintemani, Kaftan,
Kubbe, VAV onun yapıtlarında yeni
bir dille konuşuyor. Başka bir deyişle;
sanatçı, kültürün kodlarını yapısöküme uğratıyor.
Sanatın birikimsel yönünü temsil eden “Kültürel Aktarımlar” konseptinde yedi farklı sanatçının eseri,
onların adeta birer parmak izi gibi
kendilerine has özelliklerini taşıyor.
Kültürel Aktarımlar sergisi Brieflyart’ta 30 Haziran’a kadar ücretsiz
ziyaret edilebilir.

Işıl Çelik, ‘Kaçış’

Cemal Reşit Rey Konser
Salonu’nda yeni grup sergisi
IAN
Cemal Reşit Rey Konser Salonu
(CRR) fuaye alanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi
Başkanlığı’nca farklı disiplinlerde iş
üreten 17 sanatçının çalışmalarını
bir araya getiren Bağ isimli karma
sergiyi 23 Mayıs-19 Haziran tarihleri arasında izleyiciyle buluşturuyor.
Sergideki sanatçılar geçmiş, gelecek
ve bugünle kurulan ilişkinin sanatsal
ifade biçimlerine odaklanıyor.
Küratörlüğünü Işıl Çelik’in yaptığı resim, baskı, seramik, tekstil ve
fotoğraf alanındaki çalışmalardan
oluşan Bağ sergisi aynı zamanda geçmişten günümüze bireysel ve toplumsal ritüellerin gündelik hayattaki
kent, doğa ve metafizik yansımalarını, sanatçıların gözünden birbirleriyle kurdukları bağ ile yeniden inşa
ediyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi mezunu sanatçılar; Ayça

Uğur, Agâh Barış Can Aksakal, Begüm Mütevellioğlu, Berk Ergül, Buse
Kökçü, Damla Yücebaş, Derya Ülker,
Fatih Dülger, Gizem Yükseler, Işıl Çelik, Mert Ay, Mert Çağıl Türkay, Önder Terzi, Serra Kuşkaya, Zanna Abasova, Zeynep Bingöl Çiftçi ve Zeynep
Erol’un çalışmalarının yer aldığı sergi; şaman ayinlerinden antropolojik
dönüşümlere, bireysel ritüellerden
toplumsal cinsiyet eşitliğine, insana
ve doğaya ait her alana dair izleyiciyi
yeniden düşünmeye davet ediyor.
CRR, dünyaca ünlü sanatçıları
ağırlayan bir konser salonu olmanın
ötesine geçerek İstanbullulara çok
katmanlı bir sanat deneyimi sunmayı
hedefliyor. CRR, fuaye’deki düzenli
sergilerle konser izleyicilerinin farklı
disiplinlerden eserler ile buluşmasını
sağlamayı amaçlıyor. CRR fuaye alanı, aynı zamanda etkinlikler öncesinde konservatuar öğrencilerinin gerçekleştirdiği farklı tarzlardaki mini
konserlerle buluşturuyor.

Galeri Ark, 12 Mayıs - 7 Haziran tarihleri arasında, günümüz fotoğraf
sanatının önemli temsilcileri arasında sayılan Timurtaş Onan’ın İstanbul Zamansız adlı sergisini, serginin
açılış günü yapılacak olan aynı isimli
yeni kitabının sunumuyla izleyiciyle
buluşuyor.
“İstanbul Her Şeye Rağmen” ve
“İstanbul Bir Garip Şehir” kitaplarının ardından Mayıs ayında yayımladığı “İstanbul Zamansız” isimli
kitabı, İstanbul üzerine beş kitaplık
bir serinin üçüncüsü; Onan’ın sergisiyse bu son kitabından seçilmiş ve
sınırlı sayıda basılmış fotoğraflardan
oluşuyor.
Sanatçı, çalışmalarının tümünde
doğup büyüdüğü şehir olan İstanbul’u ele alarak belirli sınırlara sahip
olan bu mekan içinde zamanın akışı,
değişimi ve sabit kalan değerleri bir
sorunsal olarak irdelerken bu kez
habitat olma özelliğiyle çerçeveledi-

ği şehre yöneliyor. Bu bakış, zamanın olağan akışı içerisinde var oluşu
deneyimleyen ve anın dışına çıkıp
akışı kenardan seyretme gafleti içerisinde kaybolmayan, şehrin kucak
açtığı tüm siluetlere dönük bir bakışa
karşılık geliyor. Umudun ve umutsuzluğun en güçlü kontrastı oluşturduğu, aydınlığın karanlığı sarmaladığı,
kusurların kusursuzluğu boyadığı bu
şehirde sadece martılar, kediler, köpekler, karabataklar ve insanlar değil, Onan’ın objektifini yönelttiği diğer habitat sakinleri de soluk alıyor.
Bu olağan akışta kentin çöpçülerine kanatları kabarmış, ağzını ateş
kükremek için açan ejderhalar eşlik
ediyor. Kocaman açılmış gözler, kısacık kolların sarmaladığı kehanetlere ve bir yansımanın hayaliyle bölünmüş kişilikler, buğular arasında
unutulmaya yüz tutan arzulara karşı
duruyor. Timurtaş Onan’ın İstanbul Zamansız sergisi, Galeri Ark’ta
12 Mayıs - 07 Haziran tarihlerinde,
11:00 - 19:00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.
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Zilberman İstanbul yaza
iki sergiyle giriyor
Zilberman İstanbul’un Piyalepaşa galerisindeki Isaac Chong Wai sergisi 30 Temmuz; Mısır Apartmanı
galerisindeki Uçuruma Yerleşmek başlıklı grup sergisi ise 1 Temmuza kadar görülebilir.

Cengiz Tekin, ‘Naturmort’, arşivsel pigment baskı, ed. 5 + 1 a.p, 90x130cm, 2007

IAN
Zilberman İstanbul, küratörlüğünü
Naz Kocadere’nin üstlendiği Uçuruma Yerleşmek başlıklı grup sergisini
7 Mayıs-1 Temmuz tarihleri arasında, Mısır Apartmanı’ndaki ana sergi
mekanında izleyiciyle buluşturuyor.
Sergideki seçkide Isaac Chong Wai,
Sandra del Pilar, Memed Erdener,
Erkan Özgen, Yaşam Şaşmazer, Neriman Polat, Cengiz Tekin, ve İsmail
Yılmaz’ın yapıtları bir araya geliyor.
Sergideki yapıtlar temsil, kimlik,
keder, adalet, dayanışma, isyan ve psikolojik ikilem kavramları odağında
şekilleniyor. Carl Jung’un ortaya koyduğu “gölge” kavramı, kişinin reddetmeyi ve bastırmayı seçtiği kişiliğin

bilinmeyen yönlerini tanımlarken
küratöryel kurguda önemli bir yer
ediniyor. Gölge arketipi, kişinin bilinçaltındaki gölgeli kısımların gün yüzüne çıkarılmasına ve içsel bir huzur
arayışında travmaları kabullenme sürecine tekabül ediyor. Bu bağlamda
sergi, izleyicisine “Sanılanın aksine
şeytan ayrıntıda gizli değil de, gözümüzün önünde midir ve bize sandığımızdan daha mı yakındır?” sorusunu yöneltiyor. Uçuruma Yerleşmek
sergisi, sanatçı Memed Erdener’in
referansıyla, Friedrich Nietzsche’nin
İyinin ve Kötünün Ötesinde (1886)
eserinden adını alıyor. Nietzsche’nin
sözleriyle, “Canavarlarla savaşan kişi,
bu süreçte canavara dönüşmemeye
dikkat etmelidir. Ve bir uçuruma
uzun süre bakarsan, uçurum da sana

geri bakar.” Bu bağlamda “uçuruma
bakmak” kişinin kendine yabancı bir
şeye dalıp gitmesinin kendisi için
karanlık sonuçlar doğurabileceğini
ifade ediyor.
Zilberman İstanbul’un Piyalepaşa’daki yeni mekanı Zilberman
Selected’daysa; 17 Mayıs - 30 Temmuz tarihleri arasında, Isaac Chong
Wai’nin “Ağlamaya Devam Edersek,
Kör Olacağız” başlıklı üçüncü kişisel
sergisi yer alıyor.
Sergide büyük bir yerleştirme, iki
kanallı bir video, bir dizi ipek baskı,
ışıklı bir kutu ve bir performans olmak üzere sanatçının yeni çalışmaları yer alıyor. Chong, içinde bulunduğumuz çağdaş gerçekliğin yarattığı
ulus aşırı kedere cevaben, kolektif
yas tutmanın aciliyetine işaret ederek üzüntünün performatif boyutunu irdeliyor. Bu sergisinde sanatçı,
liderlerin ölümü ve yas tutanların bir
araç haline getirildiği kişisel duyguları araştırıyor ve bunları duyguların
kontrolü, resmi cenaze törenleri ve
kamusal yas gibi başlıklar etrafında
kurguluyor. Sergi açıldığı ilk günde
“Kontrol Edilebilir/Edilemez Gözyaşları” (2022) isimli performans
gerçekleştirildi.
Zilberman İstanbul’un Piyalepaşa’daki yeni mekanı Zilberman Selected’da gerçekleşen Isaac Chong
Wai’nin sergisi 17 Mayıs - 30 Temmuz; Mısır Apartmanı’ndaki ana sergi mekanında gerçekleşen Uçuruma
Yerleşmek başlıklı grup sergisiyse 7
Mayıs -1 Temmuz tarihleri arasında
ücretsiz gezilebilir.

Metropol ve kırsaldan farklı
yaşam kesitleri Mixer’de
IAN
Mixer, uzun zamandan beri sinema
sektöründe görüntü yönetmenliği
yapan Emre Erkmen’in A Photograph is Secret About a Secret isimli
ilk fotoğraf sergisini, 10 Haziran – 30
Temmuz tarihleri arasında ana galeri
mekanında izleyiciyle buluşturuyor.
Erkmen’in film imgeleri üzerine
deneyimlerini izleyiciyle buluşturan
seçki, metropol ve kırsalın farklı
yaşamlarından kesitler sunan fotoğrafları sinematografik bir kurguyla
sergiliyor. Bu bağlamda metropolle
başlayan ve kırsal kesimle devam ederek dolambaçlı koridorlar arasında
yer alan fotografik anlar, her ikisinin
karşı karşıya gelmesiyle son buluyor.
Emre Erkmen’in dünyanın dört

IAN

Çatalhöyük araşstırma projesi

CAMMA Profesör
Ian Hodder’i ağırlıyor
IAN
İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür
Yönetimi Yüksek Lisans Programı
(CAMMA) ve Kültür Politikaları
ve Yönetim Araştırmaları Merkezi
(KPY) tarafından düzenlenen CAMMA Perşembe Konuşmaları, 2 Haziran tarihinde Çatalhöyük arkeoloji
kazıları eski başkanı ve arkeolojide
post-süreçsel teorinin öncüsü Profesör Ian Hodder’i ağırlıyor.
“Kültürel Miras İçin Politika Oluşturmak: Çatalhöyük Örneği” başlığı
ile Kültür Politikası Yıllık 2022 kapsamında gerçekleşecek konuşmada

Prof. Hodder, 1993’ten 2018’e kadar
yönettiği Çatalhöyük Kazıları’nda
deneyimlediği sayısız kültürel miras yönetim girişimini dinleyicilerle
paylaşacak. Yerel, bölgesel, ulusal ve
küresel çıkarlar arasında gerilimlerin
yaşandığı farklı kültürel miras yönetim girişimleri çerçevesinden, mirası
evrensel bir değer olarak öne süren
kültür politikalarının neden yerel
kültürel kaygıları dikkate alması gerektiği tartışılacak.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü’nde, 2 Haziran
Perşembe günü saat 18:30’da gerçekleşecek olan konuşmaya ücretsiz
katılabilirsiniz.

bir yanında çalışırken ve gezerken
çektiği, sinema sahnesindeki gibi yatay olarak kullanıldığı fotoğraf imgelerinde dünyanın hem ilginçliği hem
de kendi içindeki çelişkileri gözler
önüne seriliyor. Sanatçının belgesel
duyarlılığındaki fotoğrafları bu bağlamda hem dramatik sahneleri hem
de gariplikleri ortaya koyuyor. Kimi
zaman şiddet dolu kimi zamansa
sakin ve ironik bir gözle gösterilen
yerleşimler Güney Amerika’dan Kuzey Amerika’ya, Asya’dan Avrupa’ya
ve Türkiye’ye ait fotoğraflardan
oluşuyor.
Emre Erkmen’in A Photograph
is Secret About a Secret başlıklı kişisel sergisi, 10 Haziran - 30 Temmuz
tarihleri arasında Salı’dan Cumartesi’ye 11:00 – 19:00 saatleri arasında
görülebilir.

Arter eş zamanlı iki sergiyi
seyircilerle buluşturdu
IAN

Hayallerden
tuvale aktarılan
kurgular
Bozlu Art Project Mongeri Binası, 17
Mayıs - 25 Haziran tarihleri arasında Can Göknil’in Belki Varmış Belki
Yokmuş başlıklı kişisel sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. Sanatçının
2018 tarihli retrospektifinden sonra
ürettiği son dönem çalışmalarının
izleyiciyle bir araya geleceği sergi,
“zaman” ve “hayal” kavramları üzerinden sanatçının çok yönlü kişiliğini
ortaya koyuyor.
Yazdığı ve resimlediği kitapların
yanı sıra ressam kişiliği ve üç boyutlu
sanat üretimleriyle 1970’lerden bu
yana sanat dünyamızın önde gelen
isimlerinden Can Göknil’in sergi
ismi, içinde Can Göknil’in bir çalışmasının da olduğu Ayfer Tunç’un
aynı adlı kitabından alıyor.
“Zaman Zaman İçinde” ve “Sanat
Hayal İçinde” başlıkları üzerinden iki
kavram üzerinden ilerleyen sergide
Göknil, kadim kültürlerden bu yana
insanların hayal gücüne, inançlarına,
gelecek algılarına şekil veren gezegenler ve çeşitli gök cisimlerinin farklı kültürlerde yeni isim ve anlamlar
kazanarak devam eden sürekliliğine
ve çeşitli mitolojik hikayelere odaklanıyor. Can Göknil’in Belki Varmış
Belki Yokmuş başlıklı kişisel sergisi,
Bozlu Art Project Mongeri Binası’nda Salı – Cumartesi günleri, 10:0017:30 saatleri arasında ücretsiz olarak
ziyaret edilebilir.

Emre Erkmen, ‘ERBİL’

Arter, 19 Mayıs’ta yeni grup sergisi Koyun Koyuna ve Ahmet Doğu
İpek’in Başımızda Siyahtan Bir Hâle
sergilerini ziyaretçilerle buluşturdu.
Küratörlüğünü Eda Berkmen’in üstlendiği Koyun Koyuna grup sergisindeki eserler uyku teması etrafında
bir araya getirilirken; Selen Ansen
küratörlüğünde gerçekleşen Başımızda Siyahtan Bir Hâle sergisiyse
Ahmet Doğu İpek’in son iki yılda
farklı mecraları kullanarak ürettiği
eserleri bir araya getiriyor.
Eda Berkmen küratörlüğünde
gerçekleştirilen Koyun Koyuna başlıklı sergi, bilişsel süreçlerdeki değişim ve düşük yoğunlukta fiziksel
aktiviteyle tanımlanan ve canlıların
yaşamlarını sürdürebilmeleri için
temel bir gereksinim olan bu durağan ve gizemli dinlenme durumuna

farklı yaklaşımlar sunuyor. Koyun
Koyuna sergisinde yer alan yapıtlar,
uyku temasıyla bağlantılı mahremiyet ve paylaşım, birey ve topluluk,
kucaklanma ve kısıtlanma, direniş ve
teslimiyet, ilerleme ve tekrar gibi kavramlar etrafında toplanıyor.
Selen Ansen’in küratörlüğünü
üstlendiği Başımızda Siyahtan Bir
Hâle sergisiyse Ahmet Doğu İpek’in
kum fırtınası, yanardağ patlaması,
heyelan ve güneş tutulması gibi doğa
olaylarından yola çıkarak ürettiği
resimler, çizimler, yerleştirmeler ve
video eserleri bir araya getiriyor.
Sanatçı insan ölçeğini aşan görkemli varoluşlarıyla hem büyüleyici
hem de ürkütücü bir nitelik üstlenen bu fenomenleri soyut bir dille
yorumluyor.
Her iki sergi de 29 Ocak 2023’e
kadar Perşembe günleri ücretsiz olmak üzere Pazartesi hariç her gün
görülebilir.

Dağınıklıktan arınmış tonlar
IAN
F Sanat Galerisi, Meral Bilkay’ın
Uyum isimli ilk kişisel sergisini, 25
Mayıs - 13 Haziran tarihleri arasında
sanatseverlerle buluşturuyor.
Bu sergiyle galeri yepyeni, farklı
formatta eserlerle sürdürülebilir materyallerden oluşan tasarım ürünlerine de ev sahipliği yapıyor. Sergideki
23 eser suluboya, mürekkep kalem
gibi teknikler kullanılan ve dijital
illüstrasyonlardan oluşan resim seçkisinden oluşuyor. Meral Bilkay’ın
eserlerine dair kaleme aldığı bilgilere göre yapıtları “dağınıklıktan
arınmış basit tonlar, modern çizgiler,

bazen monokrom, tek renge varan
pastel renkler ve yakın ton aralıklarından oluşan bir paletle yalın bir
tasarım yaklaşımı gösteriyor.”
Sadelikle az şeyle ifade etmeyi önceleyen sanatçı, bu bağlamda mümkün olduğunca minimalize edilmiş
biçim, renk ve armonik uyum aracıyla dingin, rahatlatıcı ve sakinleştirici
bir etki yaratmayı hedefliyor. Baskın
olmak yerine uyumlu olmayı, tarafsızlığı işaret etmek istiyor. Kullandığım plastik dil, izleyicinin zihninde
bu bağlamda kalıcı bir farkındalık
yaratmayı sağlıyor.
Sergi, Pazartesi - Cumartesi günleri, 11:00 - 18:30 saat aralığında F
Sanat Galerisi’nde görülebilir.
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‘Mardin’de bienal turizmi başlatacağım’
Mardin Sinema Derneği ev sahipliğindeki 5. Mardin Bienali, Hindistanlı bağımsız küratör, teorisyen ve yazar Adwait Singh’in küratörlüğünde, ‘Çimenin Vaadi’ temasıyla
izleyiciyle buluştu. Direktörlüğünü Döne Otyam ve Hakan Irmak’ın üstlendiği; sekiz farklı mekanda gerçekleşerek 33 sanatçıyı ağırlayan bienal, 20 Haziran’a kadar görülebilir.
ÖYKÜ TERLEMEZ
oykuterlemez@gmail.com
Pandemi nedeniyle iki yıl ertelenen
5. Mardin Bienali, hem yerel halkın
hem de farklı coğrafyalardan katılımcılarıyla 20 Mayıs’ta başladı. Alman
Karargahı’nda açılan bienal hakkında konuşan küratör Adwait Singh,
5. Mardin Bienali’nin “gizemli bir
evrensel politikaya ya da feragat kavramını içselleştiren bir sosyal ekoloji ihtimaline doğru keşfe çıktığını”
dile getiriyor. Küratör, bu keşfin arka
planını “hem sayıları sel gibi büyüyerek hakları elinden alınan insanlar
ve insanlardan ötesi hem de gerçek
anlamda yükselmekte olan deniz seviyelerinin oluşturduğu” vurgusunu
yapıyor. Uluslararası Tasarım Vakfı
Galerisi, Tasarım Vakfı Meydan Galeri, Alman Karargahı, Develi Han,
Cumbalı Konak, Marangozlar Kahvesi, Topraktan Tabağa Kooperatifi ve
Arkeoart mekanlarında gerçekleşen
bienalin 21 farklı ülkeden katılan sanatçılarıysa şu şekilde; Abdessamad
El Montassir (Fas), Asunción Molinos (Kıbrıs/İspanya), Bouba Touré
ve Raphaël Grisey (Fransa,Almanya,
Norveç), Dina Amro (Ürdün, Filistin), Jonas Staal (Hollanda), Kamen
Stoyanov (Bulgaristan), Karan Shrestha (Nepal, Hindistan), Kathyayini Dash (Hindistan, Güney Afrika),
Marwa Arsanios (ABD, Lübnan),
Nandita Kumar (Yeni Zelanda, Hindistan), Neda Saeedi (İran, Almanya), Rakhi Peswani (Hindistan), Ritu
Sarin ve Tenzing Sonam (Tibet, Hindistan), Mikhail Karikis (Yunanistan,
İngiltere), Sasha Huber (Haiti, Finlandiya), Uriel Orlow (İsviçre), Sibel
Horada (Türkiye), Deniz Üster (İngiltere), Burcu Yağcıoğlu (Türkiye),
Lara Ögel (Türkiye), Merve Ünsal
(Türkiye), Ömer Pekin (Türkiye),
Server Demirtaş (Türkiye), Gülsün
Karamustafa (Türkiye), Almagul
Menlibayeva (Kazakistan), Zahra
Malkani (Pakistan), İpek Hamzaoğlu (Türkiye, Avusturya), Fatoş İrwen
(Türkiye), Jiten Thukral ve Sumir
Tagra (Hindistan), Bhagwati Prasad
(Hindistan), E.B. Itso (Danimarka)
Selma Gürbüz (Türkiye).
12 yıldır gerçekleşen bienal, hem
Mardin halkına hem de Türkiye’nin
uluslararası arenada görünürlüğüne
çeşitli katkılar sağlıyor. Mardin’in tarihi atmosferinde, farklı coğrafyalardan gelen ziyaretçiler ve yerel halkın
destekleriyle adeta bir sanat şöleni
yaşanıyor. Döne Otyam, 12 yıl önce
ilki gerçekleştirilen Mardin Bienali
hakkında “Şehre müthiş bir akım
oldu. Bu kadar insan turistik olarak
buraya katkı sağlıyor. Hatta bir kere
bienal turizmi başlatacağım burada
dedim. Gerçekten de tüm ay boyunca turdan geçilmiyor. Bu işi Mardinlilerle yapıyoruz. İşin en önemli
tarafı bu gerçekten. Marangozuyla,
elektrikçisiyle… Artık sergi kurmayı da öğrendiler. Beş gündür herkes
dükkanını kapattı ve bienal için çalışıyor.” sözlerini dile getiriyor. Bienale “LIBER I” ve “Yeryüzü Vaktinde”
eserleriyle katkı sağlayan sanatçı Lara
Ögel, açılışta bienalle ilgili görüşlerini şu cümlelerle aktarıyor: “Çok zengin ve verimli bir bienal gerçekleşiyor bu yıl. Batı’da daha çok iş üreten
ve gösteren sanatçılar yerine aslında
bizim çok da temas halinde olamadığımız Doğu coğrafyalarından gelen
sanatçıların da harmanlandığı bir
bienal. “Despina” eserini sanatse-

Döne Otyam, 12 yıldır gerçekleşen ve bu sene beşincisi düzenlenen bienalin hem Mardin halkına hem de Türkiye’nin uluslararası arenada görünürlüğüne pek çok katkısı olduğunu söylüyor.

Döne Otyam

verlerle buluşturan İpek Hamzaoğlu, bienal hakkında “Bienal teması,
benim üzerine çok uzun zamandır
düşündüğüm ve uğraştığım bir tema.
Küratör gerçekten çok güzel işlemiş
ve davet ettiği sanatçıların çok yönlülüğünü çok güzel göstermiş. Bilginin
paylaşımı ve üretilmesi her sanatçının kendi pratiğindeki bilgiyi şu an
bu şekilde gösterebilmesi gerçekten
çok heyecan verici.” Başladığı günden bu güne kadar Mardin Bienali’nde yer alan bienal direktörlerinden
Döne Otyam, açılışta sorularımızı
yanıtladı.
Mardin’de bienal yapma fikrini nasıl
oluşturdunuz?
Ben 2000 yılında Ankara GAP
İdaresi’nde, Gap Projesi’nde çalıştım
bir süre. O zaman bölgeyi daha çok
tanıdım. Oradan ayrıldıktan sonra
da hâlâ GAP İdaresi’yle ilişkilerim
devam etti. GAP İdaresi Başkanı “Bir
Fikret Otyam sergisi açalım.” dedi.
Bu önce bir sergi fikriydi, sonra “Bir
güncel sanat sergisi yapalım, bakın
bunlar daha çok ses getiriyor.” dedikten sonra bu süreç ilerleyerek
bienale dönüştü. 2009’da Davetinizi
Aldım, Teşekkürler adında bir hazırlık sergisi yaptık. Bienale katılacak sanatçılardan bir seçki sunduk, sonra
2010 yılının Haziran ayında bienale
dönüştü. İşte 12’nci yılımız!
Çevre halkının da parçası olduğu bir
bienal gözlemliyoruz. Yıllar içinde
bienalin Mardin’de ne gibi değişimlere yol açtığını gözlemlediniz?
Kesinlikle çok fazla şeye öncü

oldu. 1. Mardin Bienali’nin küratörü
bendim, sürecin en başından beri de
buradayım. Türkiye’de bunlar çok bilinmiyor. İnsanlar “Mardin’de bienali
anlıyorlar mı?” diyorlar, İstanbul’da
anlıyorlar mı ki? 1. Mardin Bienali’nde “Bienal nedir?” üzerine çalıştık.
Bir evde kalıyordum, komşu bana
“Tığ sergisi mi? Kermes mi? diye sormuştu. Oradan buralara geldik. Şuan
yerel halk bienale çok ilgili. Yine 1.
Mardin Bienali’nde Fransız bir sanatçının çok büyük bir neon işi vardı.
Başladı taksiciler bize “Abla bu zeytin dalı mı?” diye sormaya. İşte böyle
içlerine girerek gerçekleştirdik. Ama
gerçekten Mardinlilerle yapıyoruz bu
işi. İşin en önemli tarafı bu gerçekten. Marangozuyla, elektrikçisiyle…
Artık sergi kurmayı da öğrendiler.
Beş gündür herkes dükkanını kapattı
ve bienal için çalışıyor.
Bu söylediğinizden yola çıkarak, bienal yerel ekonomiye de can suyu veriyor diyebilir miyiz?
Kesinlikle. Gördüğünüz gibi zaten çok kalabalık. Bu kadar insan
turistik olarak şehre katkı sağlıyor.
Müthiş bir akım oldu Mardin’e. Hatta bir kere bienal turizmi başlatacağım burada dedim. Gerçekten tüm
ay boyunca turlar var. Bunlar tabii ki
bir şehre büyük katkı sağlıyor. Çok
hoş bir şey duydum. Bir koleksiyoner
“Bu oda nasıl görünecek?” dedi. Yönlendirmeler olacak sergi için dedim.
“Yok yok onu demiyorum kim görecek ki bu odayı?” dedi. Tekrar yönlendirmelerle yardımcı olacağımızı
söyledim. “Onu demiyorum, böyle

bir mekan başka türlü nasıl görülebilir?” dedi. Çok hoşuma gitti. Hakikaten bugün sizlerin de gördüğü Develi
Han örneğin, turist olarak geldiğiniz
zaman Mardin şehir merkezindeki
caddeden ibaret. Develi Han’ı kendi
başınıza keşfetmeniz pek olası değil.
Biz yerelin içine giriyoruz. Özellikle
de onları seçiyoruz ve her seferinde
yeni mekanlar ekliyoruz. Örneğin,
Marangozlar Kahvesi’ni dördüncü
bienalde eklemiştik, şimdi tüm gelenler Marangozlar Kahvesi’nde artık. Orayı biliyor ve duyuyorlar. Yoksa
yalnızca yerlilerin bildiği bir yerdi.
Dolayısıyla bu çok güzel. Mardin’i
daha iyi tanıyor insanlar. Dediğim diğer türlü, gelenler daha turistik yerleri geziyor. Kiliseler, medreseler…
Kiliselerde de yaptık. İlk defa bize
açtılar. Yani bu anlamda şehrin içindeyiz. Berberlerde, kahvelerde….

sergisini yapıyoruz. Dolayısıyla döneme de çok uygun oldu. Bu durum
beni etkiliyor açıkçası, sanki içine
doğmuş gibi.

Seçtiğiniz mekanların çoğu sit alanı.
Dolayısıyla çivi bile çakılamıyor. Kurulum aşamasında ne gibi durumlarla karşı karşıya kalıyorsunuz?
Evet en zor iş o. Şimdi sergi tasarımı diyorlar ya, biz bunu 12 senedir
yapıyoruz. Çünkü bir şey tasarlıyorsunuz ama onun özel olarak bir sergi
tasarımı olduğunu düşünmüyorum.
Bir küratörün zaten bilmesi gerekir
bunu. Burada çok zor yerleştirmeler
gördünüz, beş tane A4’ü asmak için
iki saat geçirir mi insan? Çünkü duvarlara çivi çakamıyoruz. Derz aralarını deniyoruz, bu sefer de tutmuyor.
Başka çözümler buluyoruz biz de.
Televizyonların altına incecik şeyler
koyuyoruz. Aslında biz de isteriz duvarda olsun ama duvarlara asmayıp
vitrinlere koyuyoruz.

Hindistanlı ve genç bir küratörle çalıştınız. Özellikle yaşının genç olması
dikkat çeken bir detay. Neler söylemek istersiniz bununla ilgili?
Adwait bizimle tanıştığında 27
yaşındaydı. Daha da gençti. Şimdi 30
yaşında. Yapabilseydik 27 yaşındayken çalışacaktık. Bir kere coğrafyalar
benziyor. Biz de daha önce Hindistan’a gittik, o da Türkiye’ye geldi.

Bu yılki bienal “Çimenin Vaadi” temasıyla gerçekleşiyor. Bu temanın
tercih edilmesinin altında ne gibi nedenler bulunuyor?
Bu çok güzel bir denk geliş. Bu
metin ve tema pandemiden önce
yazıldı. Sonra Adwait ile tanıştık ve
çalışmaya başladık. Adwait bize konsepti gönderdi. Sonra sekiz ay içerisinde pandemi geldi ve mecburen
erteledik. Günlük hayatımızda sanki bienalin içine düştük. Tamamen
Adwait’in seçimiydi. Zaten konsepti
çok beğendik. Önce yaşadık şimdi de

Adwait Singh ile yollarınız nasıl kesişti?
Tamamen internetten araştırarak
bulduk birbirimizi. Diğer direktör
Hakan Irmak ve ekibimiz; Ayşegül
Sönmez, Fırat Arapoğlu… Tesadüfen ben birini buldum o arada da
rahatsızlandım, ilgilenemedim. Ben
yaşı daha büyük birini bulmuştum,
tabii öz geçmişine bakıyorum. Hakan
Irmak, Adwait’i önermiş. Öz geçmişine baktım, etkilendim. Facebook’tan
ulaştık. Türkiye’de Facebook bitti
gibi ama Avrupa’da ve Hindistan’da
hep Facebook var. Instagram yok
neredeyse orada. Sonra davet ettik,
tanıştık ve bayıldık.

Sektörde yer alan genç insanlar için
bir örnek teşkil etti bu durum ve bir
yol açıldı, öyle mi?
Kesinlikle. En başta Avrupa’dan
ziyade Hindistan’dan bir küratör
seçmek ve bu küratörün genç biri
olması çok özel. Adwait’ten çok şey
öğrendim gerçekten, ben onun annesi yaşındayım. O da bizden çok şey
öğrendi tabii. Çok büyük bir organizasyon bu.
Şuan Mardin Bienali gerçekten çok
kalabalık. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu ilgiyi?
Çok memnunum. 4. Mardin Bienali de böyle geçmişti. O zaman anlamıştım böyle olacağını zaten. 1. Mardin Bienali’ne de epey ilgi oldu ama
hiç böyle bir kalabalık yoktu. Sanatla
ilgilenen herkes geliyor. Hem Mardin’e ilk defa gelmiş oluyorlar hem
de bienali görüyorlar. Sağ olsunlar
her zaman yanımızdalar.
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Varşova Modern Sanat
Müzesi arşivi SALT’ta
SALT Beyoğlu ve SALT Galata, 28 Mayıs - 14 Ağustos tarihleri arasında, Varşova Modern Sanat Müzesi
koleksiyonundan bir seçki sunan Bilinmeyene Doğru sergisini sanatseverlerle buluşturuyor.

Gündelik malzemeye yeni alan
bugünün materyallerinden insani
değerler çıkarmaya çalışıyor. Nesnelerin dışında düşünceleri de canlılığın izleri olarak tanımladığı bu çerçevede, Emerson ve Coleridge gibi
yazarların doğa üzerine yazılarından
yola çıkarak hazırladığı çalışmalarda,
yazı ve düşünce, formun akışkanlığında zamanın ve değerlerdeki dönüşümün etkisini hatırlatan uçucu
bir hal alıyor.
İşsiz Nesneler Canlılığın İzleri
sergisi, Salı-Cumartesi günleri, 10:0019:00 saat aralığında görülebilir.

IAN
Galeri Bosfor, Ilgın Seymen’in
İşsiz Nesneler Canlılığın İzleri isimli
beşinci kişisel sergisini 13 Mayıs-18
Haziran tarihleri arasında izleyiciyle
buluşturuyor.
Romantik dönem yazarlarının
doğa gözlemleri üzerinden insani
değerler üretme yöntemlerini kendisi için bir strateji olarak belirleyen
sanatçı, çevre-insan ilişkisini bugünün koşullarında değerlendirip,

İleri dönüşüm festivali başlıyor
IAN
Müze Gazhane’de, 4-5 Haziran tarihlerinde, sürdürülebilir sosyal etki
platformu Upcycle İstanbul, Upcycle
İstanbul Art and Design Festivali’yle
ileri dönüşüm hareketi başlatılıyor.
Upcycle İstanbul Art and Design Festivali’nde, atıklara ikinci şans veren
tasarımlar, çevre konularını ve sürdürülebilirliği sorgulayan sanat yerchronic_ilan_martchstudio.pdf
leştirmeleri
yer alıyor.
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Sanatçıların ileri dönüşüm kavramından ilham alarak, atıklardan dönüştürdüğü eserlerinin sergilendiği
Upcycle İstanbul Art and Design Festival; üniversite öğrencileri tarafından oluşturulan sürdürülebilir moda
sergilerine, Piknik Works tarafından
tasarlanan ileri dönüşüm sahnesinde
atık malzemelerden enstrümanlarla
müzik yapan Fungistanbul konserine
ve ileri dönüşüm kaykay pisti deneyimine kadar çeşitli etkinliklere de ev
24.05.2022
22:33
sahipliği
yapacak.

IAN
SALT Beyoğlu ve SALT Galata, 28
Mayıs - 14 Ağustos tarihleri arasında,
Varşova Modern Sanat Müzesi’nin iş
birliğiyle gerçekleşen Bilinmeyene
Doğru sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. Varşova Modern Sanat Müzesi video ve film koleksiyonundan
bir seçki sunan sergi, 1989 sonrası
dünyada sanatın yerleşik tarihsel ve
kültürel anlatıları kırma, bilinenin
ötesine, başka öznellik ve anlatılara
alan açma potansiyeline odaklanıyor.
SALT Araştırma ve Programlar
Direktörü Fatma Çolakoğlu ve Varşova Modern Sanat Müzesi baş küratörü Sebastian Cichocki tarafından
programlanan, yazar ve editör Eda
Sezgin’in iş birliğiyle hazırlanan Bilinmeyene Doğru sergisinde, Diane
Severin Nguyen, Nathalie Djurberg,
Agnieszka Polska, Józef Robakowski,
Duncan Campbell, Deimantas Narkevičius, Shana Moulton, Jananne
Al-Ani, Oleksiy Radinsky, Neil Cummings ve Marysia Lewandowska’nın
işleri yer alıyor. Adını, Deimantas
Narkevičius’un Berlin Duvarı’nın
yıkılışının 20’nci yıldönümü vesilesiyle ürettiği işinden alan sergi, eski
Doğu Bloku’ndan günümüz Doğu
Avrupa’sına uzanan bir toplumsal
panorama da sunuyor.

Anlatımsal olandan deneysel ve
buluntu filme, hareketli görüntünün
farklı formlarını barındıran Bilinmeyene Doğru sergisi, belgeselin ve arşivin gerçekliğin sabit ve nesnel bir
temsili değil bilinmeyene aralanan
bir kapı olduğu fikrinden temelleniyor. Sanatta belgesel ve arşivin güncel
olanla değişen, canlı yapısının öne
çıktığı sergi; toplumsal iktidar mekanizmalarıyla gündelik yaşam, müesses tarihiyle öznel bellek, bilgi rejimleriyle bilinçdışı arasındaki gerilim
ve çelişkilerin izini sürüyor.

SALT Beyoğlu’nun Forum, Kış
Bahçesi ile ikinci ve üçüncü katlarında yer alan sergi, SALT Galata’daki
Enthusiasts Archive [Müptelalar Arşivi] ile devam ediyor. SALT Galata,
Bilinmeyene Doğru kapsamında,
Neil Cummings, Marysia Lewandowska’nın, 1989 öncesinde Polonya’daki
amatör ve gayriresmî film kulüplerine ilişkin bu kapsamlı arşiv projesinden 10 filmlik bir seçkiye yer veriyor.
Bilinmeyene Doğru sergisi, Pazartesi
günleri hariç haftanın diğer günleri
ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.
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Hockney ile müjdelenen ‘baharın gelişi’
Sakıp Sabancı Müzesi, Edith Devaney küratörlüğünde, David Hockney’nin baharı müjdeleyen Baharın Gelişi, Normandiya, 2020 adlı sergisine, 11 Mayıs - 29 Temmuz tarihleri
arasında ev sahipliği yapıyor. Sanatçı, Normandiya’daki kır evinde deneyimlediği pandeminin izlerini, iPad ile yarattığı eserlerinde fırça ve boya izleriyle buluşturuyor.
ÖZÜM CEREN İLHAN
ozumceren.ilhann@gmail.com
Yeryüzünün ölü toprağından silkindiğini, tazecik başlangıçlara ve yeni
yeşermelere kucak açtığını müjdeleyen bahar günleri; Sakıp Sabancı
Müzesi’nde Baharın Gelişi, Normandiya, 2020 sergisiyle kutlanıyor.
20’nci yüzyıl sanat tarihine yön veren, Pop Art’ın öncü isimlerden David Hockney, bu sergide baharı daha
iyi anlayabilmek ve onu olduğu gibi
yansıtabilmek adına dört mevsimi
gözlemleyerek geçirdiği bir süreci
sergiliyor. iPad’de çizilen 116 eser
kağıda basıldıktan sonra ilk olarak
Londra’daki Kraliyet Akademisi’nde
(Royal Academy) izleyiciyle buluşuyor. İkinci durağı Brüksel Bozar (Palais des Beaux-Arts Bruxelles) olan
sergi, bu kez Sakıp Sabancı Müzesi’nde sanatseverlerle bir araya geliyor.
Serginin bir sonraki durağıysa Şikago
Sanat Enstitüsü Okulu (School of the
Art Institute of Chicago) olacak.
Serginin küratörü, David Hockney’nin çalışma ve en yakın arkadaşlarından Edith Devaney, Baharın
Gelişi, Normandiya, 2020 odağında sanatçıyla kapsamlı bir röportaj
gerçekleştiriyor. Sakıp Sabancı Müzesi’nin sergi kataloğunda yer alan
demeçler; Hockney’nin iPad ile tanışmasına, bu teknolojik gelişmeleri
kendi pratiğine aktarmasına ve bu
uğurda azimle çalıştığı günlerde neleri deneyimlediğine dair ayrıntılı bilgiler içeriyor. 2011’de başlayan medium değişikliğinde sanatçı, iPad’deki
çalışmalarını “çizim” olarak adlandırsa da bugün aynı malzemeyle çizdiği
ve sergide karşılaştığımız yapıtlarını
birer “resim” olarak nitelendiriyor.
Bu serginin temelleriyse 12 sene
öncesine, sanatçının ilk iPad’ini aldıktan bir yıl sonra “çizdiği” Baharın
Gelişi’ne dek uzanıyor. “Bir iPad’de
tek yapman gereken izler bırakmak,
benim yaptığım şey de her (şeyi?) fırçayla çizmek, bırakacakları tüm izleri
bulmaya çalışmak oldu. Tabii, binlerce iz ortaya çıkıyor. Ben de uzunca
bir süre bunu yaptım…”
Kasım 2019’da iPad’de yeni çıkan fırça ve katman özellikleriyle
sanatçı, iPad üretimlerindeki renk
ve çizgi kullanımında daha rahat hareket edebileceğini fark ediyor. Bu
durum iPad ile çalıştığı Los Angeles
günlerinden Fransa’ya döndüğü iki
haftalık süreçteyse Baharın Gelişi,
Normandiya, 2020 sergisindeki yapıtların üretimine zemin hazırlıyor.
“Önceki versiyonlarına göre daha
çok fırça ve katmanlarla çalışıyordum. Bir katmana bir şey çizebilir
sonra üzerine başka bir katman koyarak ekleme yapabilirsin. Geriye dönüp arka katmanda da çalışabilirsin,
bazen öyle yapıyorum. Çizim ve resim hakkında çok fazla şey biliyorum
tabii, 60 yıl boyunca bunu yaptım. Bu
yöntemin yeniliğiyse katmanlarda ve
onlara geri dönebilmekte. Kağıt ve
tuvalde bunu yapamazsın. Artık iPad
üzerinde gerçekten resim yapıyorum
çünkü katmanları çok daha fazla kullanıyorum, kendim için özel yaptırdığım yeni, küçük fırçaları, küçük
şekilleri kullanıyorum ve adeta resim
yaptığımı hissediyorum.”
Sergide baharın gelişine uzanan
süreç; zaman zaman yağan yağmurların altında, her yeri saran yeşil örtünün göz alıcı tonlarında ve kiraz
çiçekleriyle buluşan ahşap kulübenin
ekseninde adım adım gün yüzüne

David Hockney’nin Baharın Gelişi, Normandiya, 2020 adlı sergisi, 11 Mayıs - 29 Temmuz tarihleri arasında Sakıp Sabancı Müzesi’nde görülebilir.

çıkıyor. Baharın gelişini Normandiya’daki kır evinden sergileyen sanatçı, sergiye ve yapıtlara ilham veren
araziyi “No. 641, 27 Kasım 2020. iPad
resmi” ile tasvir ederek bu bağlamda
bulunduğu yeri başlı başına bir esere dönüştürüyor. Katalogda yer alan
yapıtta, yeşil bir örtüyle kaplı dört dönümlük araziyi kuş bakışı görünümle
resmeden sanatçı, rengârenk kır manzaralarıyla iç içe geçen gözlemlerini
kendine has üslubuyla aktarıyor. Bu
bağlamda arazinin tam ortasındaki
evini, eve giden yoldaki erik, armut
ve elma ağaçlarını; kiraz çiçeklerini,
mavi çatılı stüdyosunu ve pembe renkli ağılını çocuksu bir çizimi çağrıştıran
kompozisyon üzerinden tek bir anlatıda bir arada getiriyor. Arazi içinden
bir nehir geçiyor, bitişiğinde pembe
renkli kavaklar yer alıyor. Söz konusu

David Hockney, ‘No. 187’, 11 Nisan 2020, iPad resmi

manzarayı bizimle buluşturan Hockney ise araziyi resmettiği kompozisyon
içerisinde; siyah üzerine beyaz çizgili
pantolonu, beyaz şapkası, yeşil yeleği,
üzerine giydiği mavi ceketi ve son olarak göz alıcı kırmızılıktaki spor ayakkabılarıyla eve giden yolu adımlarken
görülüyor. Arazinin tasvirinde bahsi
geçen her bir öge sergideki büyük ölçekli yapıtlarda, sanatçının ayrı ayrı
betimlediği kompozisyonlara karşılık
geliyor.
Sergideki yapıtlarda baharın gelişi, kendisini kış aylarından belli ediyor. Yaz mevsimine uzanan süreçteyse renklerin canlılığı göze çarpıyor.
Küratör Edith Devaney anlatımıyla
en çok resmedilen kiraz çiçekleri kış
mevsiminde tasvir edilmeye başlandığı için, ilk olarak “iskelet halinde”,
henüz çiçek açmamış dallarıyla gö-

rülüyor. Serginin ilerleyen bölümlerinde ve birbirini tamamlayan dörtlü
kompozisyonlarda, zamanla açan
yeşil yaprakları ve tomurcuklanan
çiçekli dalları görmek mümkün.
Sergi mekanında basılı halde izlenen yapıtların yanı sıra sanatçının
çizimlerini adım adım sergileyen ve
yapıtlarındaki katmanlı tekniği nasıl
uyguladığını gösteren video içeriklerin olduğu bir bölüm de bulunuyor.
İlk bakışta kuru bir ağacın gövdesi
ve dallarından oluşan kompozisyon,
çiseleyen ya da şiddetlenen yağmurların altında, zamanla baharın gelişini müjdeleyen yeşil yapraklar ile
rengârenk çiçekleri yeşertiyor. “Baharın gelişini tamamen göstermek
için kıştan başlamanın ve biraz da
yaza gitmenin gerektiğini fark ettim.
Böylece tüm farklılıkları ve her bir

ağaçta meydana gelen müthiş şeyleri
görebiliyorsun.”
David Hockney’nin Baharın Gelişi,
Normandiya, 2020 sergisinde yer alan
ve nasıl çizildiği hakkında merak uyandıran ay manzaraları ve gece resimleri, iPad’in olanaklarını gözler önüne
seren önemli bir sürece işaret ediyor.
Öyle ki ayın hızlı biçimde değişen ve
sürekli olarak takip gerektiren gökyüzündeki hareketleri, sanatçının Edith
Devaney ile röportajında paylaştığı
bilgilere göre iPad’in katmanlı yapısı
ve boyalarıyla yaklaşık bir saat içerisinde çizilebiliyor. Bu bağlamda 31 Ekim
Cadılar Bayramı’nda, dolunayın mavi
bir ay olacağı bilgisini aldıktan sonra
sanatçı, yeni bir çizim sürecine başlıyor. Kendisinin anlatımıyla gecenin o
anki karanlık hali, evin açık olan ve
dışarıya yansıyan ışıklarıyla birleşiyor.
Bu noktada sanatçı, evin yapay ışığıyla
ayın doğal ışığını kısa sürede, tek bir
kare içerisinde buluşturabiliyor. Bu
çizim, Hockney’e göre iPad olmadan
yapılması mümkün olmayan bir süreç.
“Bu resimleri gece vakti, kağıt üzerinde yapmak için kağıda ışık gelmesi lazım, dışarıda karanlıkta yapamazsın.
Oysaki ekran aydınlatmalı olduğu için
iPad’de rahatlıkla yapabilirsin.”
Son olarak ve şüphesiz ki Baharın Gelişi, Normandiya’da olması
bakımından aynı topraklarda doğan Empresyonizm akımına uzaktan
ama güçlü biçimde selam veriyor.
Hockney’nin saman balyaları, gölün
yüzeyindeki nilüfer çiçekleri ve açık
havada ortaya çıkan gün ışığı izleri
küratör Devaney’ye göre yapıtlarda
öne çıkan izlenimci atmosfere çağrışımda bulunuyor.
Sakıp Sabancı Müzesi’nde izleyiciyle buluşan Baharın Gelişi, Normandiya, 2020 sergisi, 29 Temmuz’a
kadar Salı günü ücretsiz olmak üzere, Salı - Pazar günleri, 10:00 - 18:00
saatleri arasında; Cumartesi günleriyse 10:00 - 20:00 saat aralığında
görülebilir.
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Nilüfer Belediyesi’nden bienal gibi sergi
Nilüfer Belediyesi ile Türkiye Fransız Kültür Merkezi’nin iş birliğinde gerçekleşen Yukarı Bak, Sınırlı Coğrafyanın Yıldızlı Ufukları isimli grup sergisi 14 Mayıs’ta açıldı. Yekhan
Pınarlıgil küratörlüğünde bienal atmosferinde kurgulanan sergi, beden ve kültür ilişkisine eğiliyor. 27 sanatçının altı mekanda buluştuğu sergi, 31 Temmuz’a kadar görülebilir.
ÖZÜM CEREN İLHAN
ozumceren.ilhann@gmail.com
Yekhan Pınarlıgil küratörlüğünde
gerçekleşen Yukarı Bak, Sınırlı Coğrafyanın Yıldızlı Ufukları sergisi, Bursa’daki altı farklı mekana yayılmasıyla
adeta bienal atmosferini çağrıştırıyor.
Seçkinin görülebileceği altı mekan;
Meteor | Balat Kültürevi, Misi Fotoğraf Müzesi ve aynı şekilde Misi’de yer
alan Edebiyat Müzesi, Nâzım Hikmet
Kültürevi, Pancar Deposu ve son olarak 2014 yılında Gölyazı Kültürevi
olarak ziyarete açılan Aziz Panteleimon Kilisesi’nden oluşuyor. Her mekan farklı sırayla gezilebileceği gibi
Yekhan Pınarlıgil küratörlüğündeki
sergi turunda ilgili sırayla gezildiğini
paylaşmakta fayda var. Bu bağlamda
hem ilk rota hem de kültürevinin ilk
etkinliği olan Meteor | Balat Kültürevi’nde Özgürlük Köşenin Hemen
Arkasında isimli grup sergi yer alıyor.
CANAN, Dan Perjovschi, Emilia Kabakov ve İlya Kabakov, Fatoş İrwen,
Henning Christiansen, İnci Eviner,
Merve Morkoç, Rebecca Horn ve
Vahit Tuna’nın üretimleri görülen
sergi, bedenin kültürle ilişkisine toplumsal cinsiyet üzerinden eğiliyor.
Misi’deki Edebiyat Müzesi, Türkiye’nin Yeraltı Suları: Fanzin Edebiyatı adlı sergisiyle “bienal” rotasındaki
ikinci durak oluyor. Bursa’nın tarihi
değerleri ve mimarisine dair güçlü izler sergileyen ilk edebiyat müzesinde
orijinal ve çoğaltılmış fanzinlerden
oluşan geniş bir koleksiyon görülüyor. Misi’deki Fotoğraf Müzesi’nde
Marguerite Bornhauser’in, Siyah
Yandığında adlı sergisi, sanatçının
geniş bir fotoğraf seçkisine uzanıyor.
Çekimleri Fransa’da gerçekleşen fotoğraflarda, sanatçı yakın çevresi ve
aile hayatını konu ediniyor, onlarda
merak ettiklerinin peşinden koşuyor
ve bu anları bir iz olarak fotoğraflıyor. Serginin üçüncü durağı Nâzım
Hikmet Kültürevi, Tayfun Serttaş’ın
Doğa Tarihi Müzesi ile CANAN’ın
Efsunlu Dünya Hayal Değil, Üstündeyiz sergilerine ev sahipliği yapıyor.
Tayfun Serttaş’ın sergisi, Paris Doğa
Tarihi Müzesi’ndeki Mineral odasında tesadüfen karşılaştığı Abdullah
Bey Koleksiyonu ile başlayan ve “Neden ülkemizde bir doğa tarihi müzesi yok?” sorusuna evrilerek bunun
için yanıt aradığı sürece uzanıyor.
CANAN’ın Efsunlu Dünya Hayal Değil, Üstündeyiz sergisi mitolojik anlatılarda, inanç ve tarih sahnesinde
uzun yıllar iyi ya da kötünün temsili
olan sembollere dair gözle görülmemiş, efsanevi yaratıklarla ilişkilenen
mekan yerleştirmesine uzanıyor. Bu
bağlamda serginin üçüncü durağı,
bedenin toplum ve kültürle ilişkisine
insan bedeninin yanı sıra bitki, hayvan, mineral gibi varlıkların bedenleri üzerinden de eğiliyor. Serginin
bir sonraki rotası Pancar Deposu oluyor. Bu mekan Anne-Charlotte Finel,
Ateş Alpar, Berat Işık, Berk Kır, Eda
Soylu, Erinç Seymen, Ghazel, Gözde
İlkin, Güneş Terkol, Merve Morkoç,
Şafak Şule Kemancı, Vahit Tuna ve
Yasemin Bihter Adalı’nın bir araya
geldiği Haz, Işıltı ve Kahkaha sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, bedenin toplumla ilişkisine kimlik, aidiyet, göç ve ataerkil sistem üzerinden
ışık tutuyor; kadın ve erkek bedenlerinin toplumsal cinsiyetle ilişkisini
irdeliyor. Bienal tadındaki serginin
son durağıysa 2014 yılında aslına
sadık kalınarak Belediye tarafından

Gözde İlkin, ‘Krallık’, kumaş üzerine dikiş ve resim, 78x118cm, 2016

restore edilen Aziz Panteleimon Kilisesi, başka bir deyişle bugün kamusal
kullanıma açılan Gölyazı Kültürevi
oluyor. Buradaki İnce Elemek Sık
Dokumak sergisi Fatoş İrwen, Gözde İlkin, Güneş Terkol ve Şafak Şule
Kemancı’nın yapıtlarını bir araya getiriyor. Sergi kapsamında yer alan altı
mekan ve eser seçkisini detaylarıyla
sizler için derledik.

Balat Kültürevi
Buradaki seçki, Yukarı Bak, Sınırlı Coğrafyanın Yıldızlı Ufukları
sergisinin hem ilk rotası hem de
Nilüfer Belediyesi ve Meteor İnşaat
desteğiyle hayata geçen Balat Kültürevi’nin ilk etkinliği oluyor. Sergiye
bağlı mekanda yer alan eser seçkisi
Özgürlük Köşenin Hemen Arkasında isimli grup sergisiyle izleyiciyle

buluşuyor. CANAN, Dan Perjovschi, Emilia Kabakov ve İlya Kabakov,
Fatoş İrwen, Henning Christiansen,
İnci Eviner, Merve Morkoç, Rebecca
Horn ve Vahit Tuna’nın üretimleri
küratöryel kurguda bedenin kültürle
ilişkisine toplumsal cinsiyet üzerinden eğiliyor. Serginin bu mekanının
video üretimler için kimi zaman oldukça geniş kimi zaman bir koridor
gibi daracık geçiş noktalarına ayrıldığını görmek mümkün. Yerleştirme,
fotoğraf ve desen çalışmaları mekan
seçkisinde disiplin olarak öne çıkan
pratikler oluyor. Bu mekanda beden
olgusu, insan varlığında somutlaşıyor. Ten rengi, saç, cinsel uzuv ya da
beden ölçüleri, o bedenin toplum
için bir vitrine dönüştüğü, sınıflandırma ve tanımlamayı kolaylaştırabilecek güvenli ya da tekinsiz sınır-

Merve Morkoç, ‘Living Sculptures’, c-print baskı, 30x40cm, 2021

lara uzanıyor. Bu bağlamda beden
başlı başına bir giysiye dönüşüyor.
İnsan bedeni, kendisini saran kıl ve
tüyleriyle salt kendi varlığına işaret
ederken toplumla ilişkilendiği noktada güçlü bir kimlik göstergesine
dönüşüyor. Doğa ve insanın ayrıştığı
modern zaman sonrasında farklı toplumlarca bedene yüklenen anlamlar;
serginin insan, hayvan ve bitkilerin
yanında cansız varlıklara odaklandığı
doğada kültürle şekillenen ikinci bir
doğanın varlığına dikkat çekiyor.

Nilüfer Edebiyat Müzesi
Türkiye’nin ilk ve tek Edebiyat Müzesi olarak bilinen Misi’deki
Nilüfer Edebiyat Müzesi, “bienal”
tadındaki serginin ikinci rotası oluyor. Onur Sarıkaya küratörlüğünde
hayata geçen ve “bienal”e eklemle-

nen Türkiye’nin Yeraltı Suları : Fanzin Edebiyatı adlı sergi, DDAFanzin
Kolektifi kurucusu ile Onur Sarıkaya’nın koleksiyonlarının bir araya
geldiği, yaklaşık 550 ila 600 adet fanzinden oluşan geniş ölçekli bir koleksiyonu meraklılarına sunuyor.
Nilüfer Belediyesi’nin resmi sitesindeki bilgilere göre Kültür ve
Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları
ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tescille, Özel Müze
statüsüne alınan Edebiyat Müzesi iki
katlı yapısıyla süreli sergiler, atölye
ve söyleşilere ev sahipliği yapıyor. Üst
katında Behçet Necatigil, Yaşar Kemal, Nazım Hikmet ve Fazıl Hüsnü
Dağlarca gibi yerel ve uluslararası
edebiyat dünyasına mâl olmuş 185
yazarımızın yapıtları, yaşamlarına
dokunan kitap eskizleri, daktiloları,
gözlük, kalem ve pipo gibi kişisel eşyaları yer alıyor. Ayrıca 800 el yazması
mektup dijital olarak aynı mekanda
sergileniyor.
Yukarı Bak, Sınırlı Coğrafyanın
Yıldızlı Ufukları sergi mekanlarına
dâhil edilen müzedeki fanzin koleksiyonu, uluslararası arenada Birinci
Dünya Savaşı sonrası açığa çıkan
ancak Türkiye’de 1970’lerde yakalanabilen bu kültürün 80’ler, 90’lar
ve 2000’lerden itibaren günümüze
uzanan kronolojik seçkisine ev sahipliği yapıyor. Bu bağlamda Türkiye’de
çıkan “antares” isimli ilk fanzin, orijinal basımıyla sergide yer alıyor. İlk
başlarda teksir kağıdına basılan ve
ODTÜ’lü bir grup mühendisin hayata geçirdiği “antares”, bilim-kurgu
üzerine içerikler yayımlıyor. Onur
Sarıkaya’nın anlatımıyla fanzin kültürü Birinci Dünya Savaşı etkisi,
Fütürizm ve Sürrealizm akımlarıyla
şekillenen manifestolar sayesinde
hız kazanıyor. Türkiye’de 1980’lere
gelindiğinde “Zolta” ve “Galaktika”
çıkıyor. Onlar öncesinde ilk bilinen
ve dünya çapında ün yapmış fanzinimizin “MondoTrasho” olduğunu
öğreniyoruz. 90’ların başı 80’lerin
sonuna gelindiğindeyse Punk kültü-
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ründen Metal’e geçiş süreci başlıyor.
Bu bağlamda Sarıkaya, “Türkiye’nin
en az satan müzik dergisi” sloganıyla
basılan ancak buna rağmen en çok
okunan “Laneth” isimli fanzinden
bahsediyor. Son olarak 90’lardan günümüze uzanan, cam masa altında
sergilenen koleksiyon seçkisiyle mekandaki sergi turu sonlanıyor. Punk
ve Rock müzikten ilham alan fanzinler, bedeni bulunduğu toplumda
popüler ve alt kültür odağında şekillendiren önemli kültürel göstergeler.
Bu bağlamda bir toplumun edebiyat
tarihiyle popüler kültürüne ışık tutan geçici ve süreli sergilerin birlikteliği, kültürün homojen görünümlü
heterojen yapısına da dikkat çekiyor.

Fotoğraf Müzesi
Marguerite Bornhauser’in Siyah Yandığında isimli kişisel sergisi,
“bienal” rotasının üçüncü durağını
oluşturuyor. Sanatçı, sergideki bütün
fotoğraflarını Fransa’da çekerken;
gazeteler için hazırladığı ve ticari
kaygıyla ürettiği portrelerden ilham
alıyor. Tıpkı bir haberi üretirken olduğu gibi üretimlerinde farklı yer ve
insanların hikayesine uzanıyor, peşinden gittiği hikayeleri fotoğraflıyor.
Yekhan Pınarlıgil‘in anlatımıyla
sergide, sanatçının annesi ve yakın
arkadaşlarının hikayesi görülüyor.
Işık ve gölgenin yüzeydeki iz düşümü, Bornhauser’in yapıtlarında benzer şekilleri çağrıştıran triptik ya da
diptik dizimlimlere kapı açıyor. Örneğin; bir kumsalda uzandığı düşünülen anonim bir bedenin üzerine
düşerken bir süre sonra kaybolacak
gölgenin izleriyle bir kanyonu andıran girintilerin şekillendirdiği arazi
izleri birbirleriyle eşleşmesi bakımından yan yana sergileniyor. Sanatçı
yeni fotoğraflar çektikçe, aralarındaki ilişki değişebiliyor ve bu nedenle
fotoğraflar da kendi aralarında yer
değiştirebiliyor. Sanatçının pratiğinde fotoğraf yanmasının bir önemi
var. Pınarlıgil’e göre yanma etkisi, fotoğrafın bir kısmını izleyiciye yanan
kısmınıysa sanatçıya bırakan bir efekt
niteliğinde konumlanıyor. Marguerite Bornhauser, sergi kapsamında 17
Haziran’da Bursa’da olacak.

Nâzım Hikmet Kültürevi, Doğa
Tarihi Müzesi - Tayfun Serttaş
Serginin üçüncü durağı Nâzım
Hikmet Kültürevi, Tayfun Serttaş’ın
Doğa Tarihi Müzesi ile CANAN’ın Efsunlu Dünya Hayal Değil, Üstündeyiz
sergilerine ev sahipliği yapıyor. Tayfun Serttaş’ın sergisi, Paris Doğa Tarihi Müzesi’ndeki Mineral odasında
tesadüfen karşılaştığı Abdullah Bey
Koleksiyonu ile başlayan ve “Ülkemizde neden bir doğa tarihi müzesi
yok?” sorusuna evrilerek bunun için
yanıt aradığı sürece uzanıyor.
Paris’te Jön Türkler üzerine araştırma yapan ve o dönem Paris’ten
yazılan mektupları araştıran arkadaşlarına konuyu açan sanatçı, kendi
araştırması için söz konusu mektup
okumalarına katılıyor. İz sürdüğü
konuya dair ilgili mektuplarda somut bir kanıt bulamayan sanatçı, bu
esnada Abdullah Bey’in Türk Kızılayı’nın kurucusu olduğunu öğreniyor.
Avusturya - Macaristan İmparatorluğu
dağıldığı sırada Osmanlı’ya göç eden
Macarlardan Abdullah Bey, bugün
Marmara Üniversitesi olarak geçen
ancak o dönemler Mekteb-i Tıbbiye-i
Askeriye-i Şahane’de bulunan, ülkenin ilk Doğa Tarihi Müzesi’ni kuran
isim oluyor. Sonrasında bu koleksiyon
İstanbul Üniversitesi’nin Vefa semtine taşınıyor. Nitekim burada çıkan ve
Vefa Yangınları olarak adlandırılan
olay, bütün yapıları ahşap olan semtin
tamamını yangın esnasında küle çeviriyor. Abdullah Bey’in yarattığı Doğa
Tarihi Müze Koleksiyonu da ne yazık

Tayfun Serttaş, ‘Mediterranean’, heykel, 110x80x55cm, 2012

ki beraberinde yok oluyor. Abdullah
Bey’in mezarını araştıran Tayfun
Serttaş, modernizmle başlayan ve insan dışı canlıların sınıflandırılmasına
uzanan sürecin, beraberinde bireyleri
de kategorize ettiğine dikkat çekiyor.
“Ben sergimde modern sonrasında
döndüm; anatomi, beden, tür - alt tür
ve bunların tasnif ve nasıl bir sunumla
sergilendiğine eğildim. Bugün Türkiye’de doğa tarihi müzesi kurulmaya
çalışılsa neye benzerdi? Baya absürd
bir yere.”
En sonunda sembolik bir bağlamda, yapıtlarıyla kendi Doğa Tarihi Müzesi’ni kuran sanatçı, sergi
mekanının girişinde Abdullah Bey’in
hayatına, bugün nerede olduğu bilinmeyen mezar taşına ve Paris’teki
müzede karşılaştığı Abdullah Bey
kürsüsüne dair anıtsal bir yapı kurguluyor. Bu bağlamda serginin üçüncü
durağı, bedenin toplum ve kültürle
ilişkisine ve sınıflandırma biçimlerine insan bedeninin yanı sıra bitki,
hayvan, mineral gibi varlıkların bedeni üzerinden de eğiliyor. Kültürle yaratılan doğa algısında, ilgili varlıklara
yüklenen anlamlar ile bir toplumu
nasıl şekillendirdiğine dair güçlü bir
sorgulama alanı açıyor. Kolombiya
Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleşen
sergi kapsamında konuya dair bir
kitap da hazırlanıyor ancak sanatçıdan şu an için basılamadığı bilgisini
öğreniyoruz.

yönüyle sergi mekanı herkesin hayallerini gerçekleştirebileceği, dilekler
dileyip aşkı hissedeceği arzular diyarına dönüşüyor.
“Cadı Otu, Kehanet Topları”
isimli zemin üzerinde sergilenen
yuvarlak, rengârenk aydınlatmalar
üzerinde CANAN’ın mitolojik ögeleri kendi ekseninde döner halde
sergileniyor. Hepimizi cadıya benzeten sanatçı, bu otlar ve kehanet toplarıyla istediklerimizi gerçekleştirme
gücümüze ışık tutuyor.
“Alaaddin’in Sihirli Yorganı”
isimli bitmemiş bir yapıtı, sanatçının
izleyiciyle bitirmeyi düşündüğü bir
yerleştirme. Tavandan ince misinalarla sarkıtılan ve yaldızlı, sarı işlemeleriyle sergilenen yorganda ürkütücü algılanan böcek imgesi bir süs
aracına dönüşüyor. Sergi mekanında
lavanta keselerinden esinlenilen ve
içleri kurutulmuş gül ve lavantalarla
doldurulan heykeller görmek mümkün. Hepsi tavandan sarkıtılan yapıtlar, sanatçı için “kurutulmuş, uçucu
heykellere” karşılık geliyor.
Son olarak CANAN’ın sergide-

Efsunlu Dünya Hayal Değil,
Üstündeyiz - CANAN
CANAN’ın Efsunlu Dünya Hayal
Değil, Üstündeyiz sergisi mitolojik
anlatılarda, inanç ve tarih sahnesinde
uzun yıllar iyi ya da kötünün temsili
olan sembollere dair gözle görülmemiş, efsanevi yaratıklarla ilişkilenen
mekan yerleştirmesine uzanıyor. Tayfun Serttaş’ın sergisinde görülen ve
Osmanlı’da “Acaibü’l-Mahlukat” olarak adlandırılan canlılar, CANAN’ın
yerin altındaki sergisinde yeryüzü,
gökyüzü ve mağaralara uzanarak
inanç ve umudu mitolojik karakterlerin bedenlerine dönüşüyor. Sergide görülen bu karakterler sanatçıya
göre hayallerimizi temsil ediyor. Kuşaklar boyunca anlatılan mitoloji ve
masallar, insan dışı varlıklara doğaüstü anlamlar yüklüyor. Bu bağlamda sergideki mistik görünüme dikkat
çeken CANAN, yapıtlarının temelinde yatan arzu dünyasına eğiliyor. Bu

Şafak Şule Kemancı, ‘İsimsiz’, heykel, 15x27cm, 2021

ki “Ceylan”ı, aslan karşısında ürkek
sezgilerine güvenerek hayatta kalan
ceylana övgü niteliğinde. “Ürkek kaçışı, sezgisi onun güçsüz olduğunu
göstermez. İnsanın kendi doğasına
güvenmesi çok önemli. Kaçmak, nerede yapılması gerektiğini bilirseniz
korkaklık değil kahramanlıktır.” İzleyicinin “Ceylan”dan cesaret alarak
dileklerini dilediği özel bir alan da
bulunuyor. Kurutulmuş gül yapraklarından yaptığı “Ceylan”ın önünde
küçük gül tomurcukları yer alıyor.
Ona yaklaşan ve dilek dileyen izleyici, bu ritüelin sonunda küçük bir
tomurcuğu yanında götürüyor. Eğer
dilek gerçekleşirse - imkanı olan sergi mekanına gelip başka izleyicilerin
de dilekleri gerçekleşsin diye iki gül
daha bırakıyor - gül tomurcuğunu
bir suyun içerisine bırakıyorsunuz.

Pancar Deposu
Serginin bir sonraki rotası, endüstriyel miras olarak değerlendirilebilecek ve belediyenin kültür projeleri kapsamında topluma yeniden
kazandırılan Pancar Deposu oluyor.

Bu mekan Anne-Charlotte Finel, Ateş
Alpar, Berat Işık, Berk Kır, Eda Soylu,
Erinç Seymen, Ghazel, Gözde İlkin,
Güneş Terkol, Merve Morkoç, Şafak
Şule Kemancı, Vahit Tuna ve Yasemin Bihter Adalı’nın bir araya geldiği Haz, Işıltı ve Kahkaha sergisine
ev sahipliği yapıyor. Sergi, bedenin
toplumla ilişkisine kimlik, aidiyet,
göç ve ataerkil sistem üzerinden ışık
tutuyor. Endüstriyel bir miras alanı
olarak hayata geçen mekanda video,
yerleştirme ve artırılmış gerçeklikle
üretilen yapıtlar seçkisi bulunuyor.

Gölyazı Kültürevi
Gölyazı Kültürevi’nde yer alan
İnce Elemek Sık Dokumak adlı sergi;
Fatoş İrwen, Gözde İlkin, Güneş Terkol ve Şafak Şule Kemancı’nın çalışmalarına yer veriyor. Yapının tarihi,
mübadele esnasında yapımı tamamlanan ancak sonrasında Rumların
bölgeyi terk etmesiyle kullanılmadan
yıkılan bir kiliseye uzanıyor. Küratörün anlatımıyla uzun süre yıkık halde
duran ancak Nilüfer Belediyesi’nin
girişimleriyle 2014’te yeniden kazandırılan yapı, “hiçbir zaman kilise olarak yaşamayan bir yer olsa da yılda bir
kez ibadete açılıyor.” Bu seneki ibadet günüyse serginin kapanış tarihi
olan 31 Temmuz’a denk geliyor. Yekhan Pınarlıgil’in anlatımına göre bu
sergi, sadeliğiyle göz kamaştıran kilise çatısı altında sanatçılar ve küratöryel kurgunun yarattığı “ikona”larla
ilişkileniyor. Kumaşın ve ipliğin öne
çıktığı pratiklerle üretilen sergideki
eserler kilisenin süslemelerden uzak,
beyaz renkli duvarlarında; Şafak Şule
Kemancı’nın mitolojik anlatıdaki yılanına, Gözde İlkin’in “denizle, gitmekle ve suyla alakalı” işine, Fatoş
İrwen’in “saçı iplikle ilişkilendiren,
onun kırılganlığı hassaslığı ve beraberinde getirdiği güce vurgu yapan”
üretimlerine alan açıyor. Son olarak
Güneş Terkol’un “Hu Hu Hu” adlı
kumaş üzerine işlediği serisi, ahşap
kirişlerin yer aldığı kilise tavanında,
bir uçtan diğer uca uzanıyor; rüzgar
ve kiliseye giren kuş cıvıltılarıyla mekanda süzülürken seyredilebiliyor.
Nilüfer Belediyesi ile Türkiye
Fransız Kültür Merkezi’nin iş birliğinde gerçekleşen Yukarı Bak, Sınırlı Coğrafyanın Yıldızlı Ufukları
isimli grup sergisi, kapsadığı altı mekan üzerinden 31 Temmuz’a kadar
görülebilir.
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Baştan çıkarıcılığın sığınaklarına yolculuk
Murat Önen, Sonja Yakovleva, Metehan Törer ve Serra Duran’ın çeşitli tekniklerdeki eserlerinden oluşan Dévoyé başlıklı karma sergi, siyasallaşan insan bedeninin araçsallığını,
haz ve hazzın temel ilkelerini seyirciye sorgulatmayı amaçlıyor. Sergi, Martch Art Project’te 14 Haziran’a kadar ziyaretçilerini bekliyor.
ÖMER UĞURLUOĞLU
omerugurluoglu7@gmail.com
Martch Art Project, 10 Mayıs’tan
itibaren farklı sanat disiplinlerinde
üretimler yapan Murat Önen, Sonja
Yakovleva, Metehan Törer ve Serra
Duran’ın katılımıyla gerçekleşen ve
Fransızca “baştan çıkarma” anlamına
gelen Dévoyé başlıklı karma sergiye
ev sahipliği yapıyor.
Fransızca “baştan çıkarma” anlamına gelen Dévoyé, Can Akgümüş’ün kaleme aldığı sergi metninde
de aktardığı gibi “Günümüzde siyasallaşan insan bedeninin araçsallığı,
haz ve hazzın temel ilkelerini seyirciye sorgulatmayı amaçlıyor.” Baştan
çıkarma üzerine davet edildiğimiz
dünyanın kendisi de baştan çıkarıcıdır. Sergi, ümitsiz ve çıkışsız var olma
pratiğimize ironiyle bakma imkanı
sunarken; unuttuğumuz, unutmamız
için her şeyin yapıldığı bir kavramı
da yeniden dünyamıza sokmaktadır.
Bedenimiz öyle bir sermayedir ki, tek
bir hareketle iş gücüne enerji veren
beden ile günümüzde arzunun ve
bilinçdışının, ruhsal enerji ile itkinin tapınağı olarak hayal ettiğimiz
bedeni yaratabilir. Sergi bu önerme
üzerinden bir çatı oluşturarak hazcılık ile son bulmakta. İnsan varlığının
kendisini defalarca yeniden ürettiği
ve tükettiği süreci, geçen zaman içerisinde keşfettiği araçların kurgusunu
ifşa eden, yapı bozucu, eleştirel bir
çalışma olarak da nitelendirilebilir.
Dévoyé sergisi farklı disiplinlerde
işler üreten sanatçıların 21 eserine
yer veriyor. Metehan Törer seramik
üzerine sır tekniğiyle yaptığı heykelleri, Murat Önen yağlıboya işleri,
Sonja Yakovleva kağıt oyma tekniğinde ürettiği çerçeveleri, Serra Duran
da kendisinin tasarladığı bir sandalye
ve tek kanallı video çalışması ile sergide yer alıyor.
Murat Önen’in işleri, insanın
kendi döngüsü içinde keşfettiği araçları ifşa ederken, insan bedeninin de

Metehan Törer, ‘Aşıklar/Lovers’, düzenleme, seramik üzeri sır, 20x20x11cm, 2020

metalaşması ve bir araç haline gelmesiyle vurucu sonuca ulaşır. Michel
Foucault’nun “Cinselliğin Tarihi” kitabında belirttiği üzere cinsellik ve
bedenin metalaşması, baskıcı bir iktidarın altında özgürleşme mücadelesi
veren doğal bir güdü değil, yeni bir
iktidar biçiminin işleyişinde merkezi
konumda bulunan bir tertibattır. Bu
tertibat, kendimizi birer özne olarak
kurmamızda vazgeçilmez işlevler
yüklenir. Seks etkinliğimizin bizdeki
en doğal, en temel, dolayısıyla da en
öznel boyut olduğunu tekrar tekrar
anımsatır. Haz eşiğini keşfetmemize
ya da tamamen bu güdüleme içinde
hazsız, korkarak bir iktidar- iktidarsızlık ikilemi arasında gidip gelmemize yol açmaktadır. Bu tertibata göre,
bir özne olarak kendimizi tanımak

istiyorsak, cinsellik denen şey üzerine
kafa yormamız, onu alabildiğine anlaşılır kılmamız, söyleme dökmemiz
ve ne olduğumuzu ona sormamız
gerekmektedir. Söz konusu tertibat,
içimizdeki o meçhul salt benliği açığa çıkardığına inandığımız ölçüde
bizimle bütünleşir, görünmez hale
gelir ve elimizden kaçar.
Dévoyé sergisinde seyirciye sunulan mahremiyet algısı, ahlaki biçimlere oturtulmuş düsturların ve
yaşam biçimlerinin aslında hayatın
işleyişi içinde her zaman dile getirilebilir, normalleştirilebilir ve tabu
olmaktan çıkarılıp özgürleştirilebilir
olması için atılan bir adım niteliği
taşımakta. Sergi, özneyi normalleştirmeyi amaçlarken, çarpıcı detaylar
sunuyor. Böylece, Foucault’nun ifa-

de ettiğinin aksine özneyi görünmez
hale getirmeye çalışmıyor; öznenin
en somut halini yansıtarak, onu tamamen görünür kılıyor.
Sonja Yakovleva’nın eserleri tam
olarak bu noktada devreye girerek,
hazcılığı fetişist bir tavırla birleştirip,
saklamaya çalışmadan direkt olarak
seyirciye sunuyor. Andre Breton,
“Sürrealist Manifestolar” kitabında
“Bedenin araçsallığı, kıvrımlarına,
tüylerine, girintilerine ve çıkıntılarına gizlenmiştir. Bir çağdan ötekine,
hazzın temel ilkelerini katıca belirleyen sistem, bu defa her şeyi açıkça
sergileyen pornoyu devreye sokar.”
der. Breton’a göre fantezilerimizi
özgür bıraktığımızda, gerçekten
onlarla yaşamamız, hayatımızı şekillendirmemiz mümkündür. Bu görü-

nürlük ve keşfedilme arzusuyla Sonja
Yakovleva, izleyicinin kendi deneyimlerinden bir hikaye, ya da kendisine
çok yabancı gelen bir imgeyle bağ kurarak yeni bir hikaye oluşturmasına
olanak sağlar.
Andre Breton, Pierre Revetdy’den alıntı yaparak “İmge katıksız olarak zihnin bir yaratımıdır.
İmge kıyaslamadan değil, birbirinden az çok uzak iki gerçekliğin yan
yan yanalığından doğar. İki yan yana
gerçeklik arasındaki ilişki, ne kadar
birbirinden uzak ve yerindeyse imge
ve imgenin duygusal gücü ve gerçekliği de o kadar kuvvetli olacaktır.”
demektedir. Bu cümle, ütopyalar ile
gerçekliğin birlikteliğini sembolize
eder. Metehan Törer’in heykellerindeki cinsiyet akışkanlığı ve ütopik
evrenin baştan sona mevcudiyetini
koruyan imgeleri, izleyiciye kabul ettirmeyi, farklı olanı dışlamak yerine
benimsetmeyi ve kişileri olduğu gibi
kabul etmeyi önerir.
Baştan çıkarmak büyük bir oranda toplum tarafından bireyi veya
komünü dışlamaya, ötekileştirmeye
maruz bırakmaktır. Baştan çıkarma
eylemi, Batı’da ve Doğu’da, insan
var olduğu zamandan beri şeytanın
ve kötü ruhların oyunu olarak görülmüştür. Kötülüğün, ötekileştirilenin, günahın ve ayıbın yeryüzündeki
laneti olarak benimsenmiş ve her
zaman görmezden gelinerek dışlanmıştır. Serra Duran’ın “Johannes to
my Cordelia” isimli videosu da tam
olarak bunu anımsatır. Baştan çıkarma bir ritüel midir? Baştan çıkaran
kimdir? Baştan çıkarılan kimdir? Sanatçı, kim, kimi, niçin, nasıl ve ne zaman baştan çıkarır sorgulamalarını
sunarken, izleyiciyi kazananın veya
kaybedenin olmadığı bir arafta bırakır. Belki de hepimiz hem baştan
çıkarmakta hem de baştan çıkmaktayız, kim bilir.
Dévoyé sergisini 14 Haziran’a kadar Pazar ve Pazartesi günleri hariç
12:00-19:00 saatleri arasında ücretsiz
olarak ziyaret edebilirsiniz.

Antik kentlerde zamansız film sahneleri
Borusan Contemporary, Borusan
Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nu geliştirmek amacıyla 2017’de Alman
sanatçı Axel Hütte’ye eser siparişi
veriyor. Uluslararası fotoğraf sanatçılarının çalışmalarıyla şekillenen
koleksiyonda, sanatçının üretimleri
Anadolu’da belirlediği 14 antik kent
üzerinden şekilleniyor. Hütte’nin
koleksiyon için hazırladığı fotoğraf
serisinde Efes, Milet, Perge, Sagalassos, Didim, Euromos, Priene ve Afrodisias antik kentleri öne çıkan yerleşkeler oluyor. Açığa çıkan fotoğraf
serisi, Türkiye’deki tarihi ve kültürel
değerlere dair bir arşiv çalışmasının
yanı sıra, sanatçının fotoğraf gözüyle
izleyicisine sunabildiği yeni yorum ve
düş dünyalarına da kapı açıyor.
Alman fotoğraf sanatçısı Axel
Hütte, Chronostasis ile İstanbul’daki
ilk büyük kişisel sergisini gerçekleştiriyor. Sanatçının Düsseldorf Fotoğraf
Ekolü’nün kuruculuğunu üstlendiği
yıllar, fotoğraf sanatının kavramsal
sanatla ilişkisine güçlü bir biçimde
dikkat çekiyor. Bu durum, Chronostasis sergisinde, görünenin ötesine

FOTOĞRAF: ÖZGE BALKAN

ÖZÜM CEREN İLHAN
ozumceren.ilhann@gmail.com

Axel Hütte, ‘Hierapolis, Gece’, iki tonlu baskı, ed. 1/4, 155x225cm, 2017

geçen ve bir film atmosferinde yeniden üretilen antik kentlerde hissediliyor. Fotoğraflanan antik kentler
ve sergiledikleri mozaikler, mimari
üslup bakımından tarihi anlatılar ve
sosyolojik yapılara da referans veriyor. Böylelikle geçmişten günümüze
uzanan anlatı ve izlerini tek bir yapı
üzerinden okuyabilmek mümkün
hale geliyor. Bu okuma bilinçaltı, deneyim ve bilgi birikimleriyle şekillendiğinde, görüntüler izleyicinin zih-

ninde tasarladığı farklı mekanlarla
ilişki kuruyor.
Geçmiş ve günümüz arasında,
giderek muğlaklaşan zaman algısı,
Hütte’nin yapıtlarındaki arka fonda
kendisini belli ediyor. Özellikle gündüz ve gece çekimlerinin bir arada
bulunduğu antik kent görüntüleri;
karanlık ya da aydınlık olarak okuduğumuz ışık yansımaları dışında
bulut, güneş ya da ayın olmadığı zaman ve mekanları tasvir ediyor. Ana-

dolu’daki Roma ve Yunan uygarlıklarına ait önemli kentler, sanatçı için
yıllar öncesinin kentlerinde yarattığı
zamansız film sahnelerine karşılık
geliyor. Bu film sahnelerine tanıklık
eden izleyici, tıpkı bir film sonunda
hissettiği gibi, kendisinde tetiklenen
duygu ve düşüncelerle anıları ve hayallerindeki yolculuğa uzanıyor.
Serginin küratörü Hans Irrek;
Chronostasis’in iki kelimenin birleşiminden oluştuğuna dikkat çekiyor.”’Chrono’ zaman, ‘stasis’ ise
durdurma anlamına geliyor. Aslında
bu sergide zamanı durdurmaktan
bahsediyoruz.” Irrek; Axel Hütte’nin
zaman, mekan ve fotoğrafla kurduğu
ilişkiye Ara Güler’in yapıtları üzerinden de bir yaklaşım getiriyor. “Ara
Güler Galata Kulesi ya da İstiklal’i
gösterdiğinde o anları yakalamaktadır. Bahsedilen an’ın belgelendirilmesi, belgeselleştirilmesidir. Buradaki fotoğraflarsa zamansızdır. Bunlar
farklı ama bir şekilde birbirine de
benzeyen yerlerdir. Sergide geçmişe
baktığımız ve ondan ders çıkardığımız eserler görüyoruz. Gündüz ve
gece çekim fotoğraflarıysa bir arada
bulunuyor. Bu fotoğraflar film sahnesini andırırken gece çekilenlerde
arka planın siyahlığı ön planın beyaz

mermerlerindeki detayları da öne
çıkarıyor.”
Fotoğrafın büyük boyutlu olması, karşısına geçen izleyici üzerinde,
kendisini yutabilecek kadar güçlü
bir etki bırakıyor. Hans Irrek’in anlatımıyla her bir yapıt cam üzerine
basıldığından, izleyici esere her yaklaştığında farklı renk geçişleri ve ışık
oyunları açığa çıkıyor.
Hans Irrek, Chronostasis sergisini deneyimlerken, hızlı bir akışta
olduğumuzu ve güncel zaman algısında mola vermeye ihtiyaç duyduğumuzu belirterek, sergi mekanındaki
anlatımını şu sözleriyle noktalıyor.
“Picasso’nun şöyle bir sözü var: ‘Sanat, gündelik yaşamın ruhu üzerinde
bırakmış olduğu tozu kaldırmak için
vardır.’ Bugünlerde her şey çok hızlı. Bize sürekli olarak bir resim akışı
gönderiliyor. Bakışı tek bir noktaya
odaklama alışkanlığımız giderek
kayboluyor. Bu sergi, dijital anlamda
detoksa uzanmaya ve bizi düşüncelerimize biraz zaman ayırmaya davet
ediyor.”
Chronostasis sergisi, 28 Ağustos’a
kadar, Cumartesi ve Pazar günleri;
10:00 - 19:00 saat aralığında Borusan Contemporary Perili Köşk’te
görülebilir.

Pınar Alışan’ın ilk kişisel sergisi
“Geçit” sanatseverlerle buluştu

1

995 yılından bu yana sanat
çalışmalarına devam eden
Pınar Alışan’ın ilk kişisel sergisi “GEÇİT”, 26 – 29 Mayıs 2022
tarihleri arasında ART CONTACT
İSTANBUL 2. ÇAĞDAŞ SANAT
FUARI’NDA sanatseverle buluştu.
Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri
ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen
fuarda 1.000’in üzerinde sanatçı
arasında yer alan Pınar Alışan ile sizler için bir araya gelerek ilk kişisel
sergisi “Geçit”i ve hazırlık sürecini
konuştuk.
Sizi yakından tanımak isteriz? Eğitimizden ve kendinizden bahseder
misiniz?
İstanbul Erenköylüyüm. Çok
şanslı zamanlarda doğmuş, çok medeni ortamlarda ve şartlarda büyümüş, yaşamış biriyim. Kadıköy Kız
Koleji mezunuyum; efsanevi Mavi
Kravatlılar’danım ve o döneme imza
atmış pek çok arkadaşımla beraber
okudum. Erken gelen evlilikle birlikte annelik hayatımda ön plana
çıktı ve bugün kızlarımı Fortune
Türkiye’nin en güçlü Türk kadınları arasında görmek beni çok mutlu
ediyor. Çocuklarım kendi yollarını
çizmeye başladıkları zaman, üstümdeki görevler hafiflemeye başlayınca
ise okulda beni en etkileyen derse;
resme geri döndüm.
Sizi üretmeye iten etkenler neler?
Bahsettiğim gibi, 30 yıl önce
okuldaki tutkum olan resme geri
dönmeye karar verdim. Meryem
Arıcan, Mahir Güven, Temur Köran gibi isimlerden dersler aldım.
Çok değerli hocalarım oldular. Arşo

Kasparyan’dan sanat tarihi dersleri
aldım. Tutkumu yaşarken, kendimi
hep iyi isimlerle geliştirmek istedim.
Bu konuda çok şanslıyım. Şimdilerde ise Kemal Kara ile çalışmalarıma
aralık vermeden devam ediyorum.
Serginizin şekillenme süreci nasıl
gelişti?
Aslında uzun süredir yakın çevremden ve hocalarımdan sergi açmam ve 30 yıllık birikimimi paylaşmam konusunda baskı alıyordum.
Ama bu konuda hiç cesaret gösterememiştim. Ta ki yolum Art Contact
Çağdaş Sanat Fuarı ile çakışıncaya
dek. Buranın bir fuar olması cezbetti

aslında beni ve Abay Galeri standı
bünyesinde bir stand ile sanatseverlerle bir araya gelmek istedim.
Bu benim ilk sergim. Çok ama çok
heyecanlıyım.
Serginizin temasını sizden dinlemek
isteriz.
68 kuşağı temsilcilerindenim; bu
da beni bazı konularda çok hassas
yapıyor. Hürriyet, Sevgi ve Kadın konuları bana hep ilham veriyor.
Sergimin adı “GEÇİT”; çünkü
bana göre hayat bir geçit. Kimileri
bu geçidi acı, sıkıntı, zorluk, mutsuzluk, sevgisizlik ile geçiriyor; kimileri
ise bu geçidi tüm bunlara meydan

okuyarak geçiyor. Geçidin sonu hep
aynı yere çıkıyor.
Öte yandan, insanlık tarihinin
başlangıcından bu yana pek çok
medeniyete ve kültüre “geçit” olan
ve olmaya devam eden imgelerin
yaratımı, gözlemci ve gözlenen arasında iki yönlü bir süreçtir. Gözlemcinin gördükleri dışsal forma dayanır, ancak nasıl gördüklerini nasıl
yorumladığı ve nasıl düzenlediği,
dikkatini nereye yönelttiği gördüklerini etkiler. Geçitteyken “yürüme
ve düşünme” kavramları iç içe geçer
ve bütünleşir.
www.pinaralisan.com
@pinaralisan

Bu bir reklamdır.
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‘Anadolu düşlerinin ressamı’ ile tanışın
İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, ‘resmin Yaşar Kemal’i’ Yalçın Gökçebağ’ın 1950’lerden bugüne uzanan Geçmiş Uzun Sürer isimli retrospektif sergisini, 26 Nisan’da izleyiciyle
buluşturdu. Sanatçının manzara resimlerinden soyut denemelerine, natürmortlarından fantastik temsillerine kadar geniş bir seçki sunan sergi 23 Temmuz’a kadar görülebilir.
GÜLŞEN BAYBURA
gulsen.baybura1@gmail.com
İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde
26 Nisan’da izleyiciyle buluşan Yalçın Gökçebağ’ın Geçmiş Uzun Sürer
isimli retrospektif sergisi “Anadolu
düşlerinin ressamı” olarak tanınan ve
1960’lı yıllardan bugüne birçok eser
üreten sanatçının, buğday tarlaları,
çay ve narenciye bahçeleri resimlerinden, farklı dönemlerde çalıştığı
soyut denemelerine, aile portreleri
ve natürmortlarından, fantastik kurgularına kadar pek çok esere ev sahipliği yapıyor.
1944 Denizli doğumlu Yalçın
Gökçebağ, 1957 yılından itibaren
üç yıl boyunca devam ettiği İstanbul
Çapa İlk Öğretmen Okulu’nda eğitimini tamamladıktan sonra öğretmen
olarak Anadolu’nun farklı kentlerini
ziyaret etme imkanı bulur. İlerleyen
dönemlerde TRT’de kameramanlık
görevine başlayan sanatçı, buradaki
görevleri icabı gerçekleştirdiği Anadolu ziyaretleri sonunda ışıktan, köy
hayatından ve imece usulü kurulan
emek düzeninden etkilenerek kendi resmine yön verir. Yalçın Gökçebağ için biçim, izleyiciyi anlama
götürmesi bakımından önemlidir.
Resimleriyle izleyiciyi mutlu etmek,
psikolojilerinde olumlu yönde izler
bırakmak ister. Tek tek bireylerin iç
dünyalarına hitap etmek yerine kalabalık bir mutluluk önerir. Bu birlik
önermesinden sonra resmini eleştirel bir zemine taşır.
Sanatçının bireysel ve toplumsal
meselelerden beslenen eserleri birer kurgudur. Gündelik olan her şey
pek tabii bir sanat eserine dönüşebilir fakat onu özel kılan, bir seçme
işlemiyle bir araya getirilmesidir. Sanatçı, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerini kamerasıyla gezerken bugünkü
resimlerine benzeyen ilk çalışmalarını yapmaya başlar. Eserlerinin ayırt
edici yanı, nakış işler gibi kullandığı
fırçası ve manzaralarının perspektifidir. Kuş bakışı resmedilmiş hasat,
ekin toplayanlar, harman yerleri, bağ
bozumları konulu, sanatçının kendi
deyişiyle “çocukluğunu yitirmemek
üzere kurgulanmış tabloları”, neşeli
ve mutlu resimler olarak karşımıza çıkar. Ressam, bugünün Anadolu’suyla
değil, bir zamanlar kendisinin yaşadığı ve şimdi de hayallerde kalan köykır hayatıyla ilgilenir. Günümüzün,
mutlu günlerin geçmişte yaşanıp yitirildiğine inanan, bir nostalji içine
hapsolmuş insanına çok şey söyler bu
resimler. Ressamın bu hatırlatmalarını hüzünlenerek, bir yokluk varoluşu

Yalçın Gökçebağ, ‘Kırda Kilim Yıkayanlar’, tuval üzeri yağlıboya, 50x60cm, 2007

içine hapsetmek yerine hep birlikte
yenilerini inşa etmek üzere okuyabilirsek ne âlâ. Bugün artık olmayan,
belki geçmişte de aslında hiç de resimlerdeki gibi kusursuz olmamış
mutlu kalabalıklar, özenle düşlemeye devam ettiği hayatı ortaya koymak
için kılavuzluk eder ona.
Sergi, ressamın yapmayı hiç bırakmadığı soyut denemeleri, aile
portreleri ve natürmort eserleriyle
açılıp, bugün onu tanıdığımız eserlerine doğru uzanır. Bu mekan düzenlemesi onun sanatını kronolojik
olarak izleme imkanı da sunar. 1974
-1976 yılları arasında ürettiği daha
eski tarihli “Toprağa Çizen Çocuk”
ve “Evcilik Oynayan Çocuk” gibi resimleri ifadeci bir üslupla yapılmıştır. Sanatçı, anlam üretmek amacıyla
resme eklediği imgelerle izleyiciye

bir düşünme tarzı önerir. Kameramanlık geçmişi kendisinin ışık-gölge gibi ögeler üzerinde denemeler
yapmasını da mümkün kılar. Bir at
arabasının ardında bıraktığı ışıklar
üzerine çalıştığı “Gölgeler” ve renkleri itibariyle düş alemine daha yakın
görünen “Kavaklık” eserleri sinematografik bir ana gönderme yapar.
Sanatçının, 2020 tarihli “Paletimden
İzdüşüm” isimli soyut resim serisi,
anlam bakımından postmodern edebiyatta görülen eserin yaratım sürecinin esere dâhil olması durumuyla
benzerlik gösterir.
Yalçın Gökçebağ’ın eserleri, yeniden kurguladığı geçmiş manzaralar itibariyle düş alemini hatırlatsa
da bir gerçekliğe dayanır. “Fantastik
Türkiye” isimli resim serisiyse diğer
eserlerinden bazı yönleriyle ayrışır.

Burada gerçek bir manzara seyrinde
hep birlikte görülmesi pek mümkün
olmayan figürler sıralanır. Bu seride
özellikle dikkat çeken, mimari unsurların bir arada kullanımıdır. Cami,
tapınak, mağara, köprü, kale ve tiyatro gibi mimari unsurların tek bir
manzara resmine toplu halde dâhil
olması, sanatçının birliktelik arzusuna işaret eder.
Gökçebağ izleyicinin kesin bir
okuma yapmasını istediği, bir nevi
iç dünyasını ve sanata bakışını kaleme aldığı “İsimsiz” resminde, bir
ayçiçeği temsilinin etrafında tuvaline
şu cümleleri yazar: “Hepimiz biliriz
ki günebakanlar ışığı takip ederler.
Bir başka özellikleri de bulutlu ve
yağmurlu havalarda yüzlerini birbirlerine çevirirler. Birbirlerinden güç
alırlar, destek olurlar. Enerjilerini

paylaşırlar. Bazen insanlar mutsuz,
enerjisiz hissedebilirler. İşte biz de
böyle anlarda birbirimize destek olmalıyız. Her zaman kasvetli havalar
olacaktır, mutsuz anlarımız olacaktır.
Ama unutmamalıdır ki yüzünü size
dönen, paylaşacak birileri her zaman
vardır. Bu yıl günebakan yılıdır!”
Resim yapmaya başladığı ilk günlerden bu yana hayatın ona getirdiklerini resmine taşıyan sanatçının
tüm eserlerinden bir seçki sunan
sergi için İbrahim Karaoğlu’nun hazırladığı, İş Bankası Kültür Yayınlarından çıkan bir de sergi kitabı bulunuyor. 23 Temmuz tarihine kadar
devam eden sergi, bayram günleri
dışında her gün saat 10:00 -19:00 saatleri arasında, İş Sanat Kibele Sanat
Galerisi’nde ücretsiz olarak ziyaret
edilebilir.

Bireyselliği koruyan bir grup sergi
MEHMET KAHRAMAN
Mehmet.kahramart@gmail.com

Büşra Çeğil, ‘Sular Yükseldiğinde’, tuval üzeri yağlıboya, 105x100x10cm, 2022

X-ist galerinin Kesişme VII sergisi,
mekanı bölüp farklı duraklar yaratarak sanatsal üretimin farklılığına
dikkat çeker. Genç sanatçıların görünürlüğü motivasyonuyla başlayan
sergi dizisinin son serisinde Büşra
Çeğil, Pelda Aktaş ve Sayna Soleimanpour’un çalışmaları bir araya
geliyor. Gelenekselleşen sergi serisi
için davet edilen sanatçıları galeri
seçiyor. Sergiye katılan sanatçıların
kariyerlerinde nasıl bir değişiklik
olacağını zamanla göreceğiz. Eser-

ler, sanatçıların pratiğini ön plana
çıkaracak şekilde ayrı ayrı sergilenmiş. Büşra Çeğil’in geçmiş sergilerde
çerçeveleri deforme ederek oluşturduğu kompozisyonlarına, bu sergide
resimler de eklenmiş. Yakın tarihte
yaşanan Ankara Gar’ı patlaması, değişen çerçeveyle ilişki kurarak tarihsel bir zamana gönderme yapıyor.
Yakın zamanda Mamut Art Project’de eserleriyle karşılaştığımız Sayna Soleimanpour’un fotoğraf çalışmaları müzikal özellikler taşıyor. Her
kompozisyonda sanatçının başrolde
olduğu bir kurgu var. Sanatçının toplumsal normlar, plastik rüyalar ve ölü
doğa fotoğrafları ile çerçevelenmiş

köşesi serginin en baskın noktası niteliğinde. Sergideki diğer sanatçı Pelda Aytaş’ın eserleri bilindik dokuma
tekniğinin dışına çıkıyor. Yüzeydeki
nakışın ritmi, sonsuz bir döngüdeki
kadın bedenini ve hatlarını vurguluyor. Kadın bedeninin görkemli duruşunun resimsel dokumaları olarak
sergiyi tamamlıyor.
Kesişme VII sergisi sanatçıların
görünürlüğüne katkıda bulunarak
üstüne düşen görevi yerine getirse de
bir bütünlük kaygısı taşımıyor. Sergi 2 Haziran’a kadar x-ist Galeri’de,
Pazar ve Pazartesi günleri hariç her
gün, 10:30 - 19:30 saatleri arasında
ücretsiz ziyaret edilebilir.

Evren Erol
Biraz Öncesi/
Just Before

17 Mayıs / May –
18 Haziran / June 2022

Can Göknil

Belki Varmış Belki Yokmuş/
Maybe So, Maybe No
17 Mayıs / May –
25 Haziran / June 2022
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Zaman, mekan ve ritimlerin kurgusal dili
Bursa’nın ilk özel sanat mekanı İMALAT-HANE, Ali Kazma’nın Zaman Zaman isimli kişisel sergisini 14 Mayıs - 14 Ağustos tarihleri arasında sanatseverlerle buluşturuyor. Bir
memurun ofis işleri, bir fabrikanın üretim bandı gibi farklı zaman ve mekanları bir araya getiren hareketli görüntüler, açığa çıkan ritimlerle belgesel ve kurgusal bir dil yaratıyor.
ÖZÜM CEREN İLHAN
ozumceren.ilhann@gmail.com
Ali Kazma’nın Zaman Zaman isimli
kişisel sergisini gerçekleştiridği İMALAT-HANE, Bursa Organize Sanayi
Bölgesi’nde yer alıyor. Endüstri mirası sayılabilecek İMALAT-HANE,
kurucu direktörü Bora Gürarda ile
sanat danışmanı Murat Alat tarafından bir sanat mekanına dönüştürülerek bu bağlamda bulunduğu bölgeye
kamusal bir yapı olarak kazandırılıyor. İMALAT-HANE’nin resmi web
sitesindeki açıklamaya göre “imal”
sözcüğü “işe koşma - işler hale getirme”; “hane” sözcüğüyse Farsçadan
dilimize geçen “ev - konut” anlamlarına karşılık geliyor. Bursa ve Türkiye’deki güncel sanat mekanlarına
yeni bir soluk getiren İMALAT-HANE, önceki kullanım amacına hizmet
eden sanayi bölgesinden izler taşırken, “hane” sözcüğündeki kapsayıcılıkla izleyici ve üreten herkes için davetkar bir kapı açabileceği izlenimini
uyandırıyor.
Bu bağlamda sergi mekanına
giren izleyici, ilk olarak göz gözü
görmeyen, zifiri bir karanlıkla karşılaşıyor. Siyah bir perdeyle aralanan
mekan girişinde, gözün karanlığa
alışması biraz zaman alıyor. Kapının
ardında girişle sergiyi ayıran, küratöryel kurguyla eklenmiş bir duvar
bulunuyor. Tavana kadar uzanmayan
ancak mekanı bölen bu yaklaşım, duvarın ötesi ve sergiye dair merak duygusunu güçlendiriyor. Bu duvarın
çevresinden dolanarak mekana giriş
yapan izleyici, sergiyle ilk karşılaşma
anında bulunduğu yerin boyutlarına dair göz alıcı bir izlenim ediniyor.
Bu yapı zemin, ara ve üst kat olmak
üzere oldukça geniş olan üç bölüme
ayrılan, tavan yüksekliği ve asma katlarıyla bir müzeyi aratmayan özelliklere sahip. Gözün alıştığı karanlıkta,
girişin hemen solunda ve zemin katın duvarını boydan boya kaplayan
yerde Ali Kazma’nın “Çay Saati” isimli üç kanallı video yerleştirmesi görülüyor. Video projeksiyonuyla gelen
aydınlatma ve görüntüler, yansıttığı
renklerle karanlık odayı birden bire
aydınlatıyor.

Ali Kazma, ’Çay Saati’, üç kanallı senkronize HD video, 8 dk, 2017

‘Bir çay fincanı nasıl yapılır?’
“Çay Saati”nde birbiriyle ilişkilenen ve bu nedenle yan yana sıralanan üç harekeli görüntü, ilk bakışta
izleyicisine bir fabrikayı çağrıştırıyor.
Görüntüler fabrikadaki hareketli
makineleri yansıtırken, izleyici bu
bağlamda dış dünyadan uzaklaşıyor.
Öyle ki kapalı bir mekan ve salt makinelerden oluşan bu düzende dış
dünyanın zaman ve mekanı gerçekten de “dışarıda” kalıyor. Alçalıp yükselen ya da hızlı biçimde sağa - sola
ilerleyen makinelerin tekrar eden
hareketleri, bir süre sonra çalışma
prensiplerini de açığa çıkarıyor. Kadrajın çok yakından çekildiği hareketli
görüntülerde, bazı sahneler yeraltı
ulaşımında farklı hatların birbiriyle
karşılaştığı, belirsiz, muğlak ve bu yönüyle de merak uyandıran kesitleri
çağrıştırıyor. Dikkatli bakıldığında
videodaki koyu renk kablolar, yuvarlak ve köşeli görünen küçük yapılara
eşlik ediyor. Akışkan, sarı renkli sıvıyı
eşit biçimde akıtan makine işleyişi,
bir süre sonra yerini kıpkırmızı oluklara bırakıyor. Söz konusu renkler ısı
değişimiyle sıcaklığın değiştiği anları
yansıtırken, bu makinelerse katalog
bilgilerine göre üretime 1955’te baş-

Hareketli görüntülerin sürekli
olarak değiştiği üç kanallı video, izleyicisi için “Bir çay fincanı nasıl yapılır?” sorusunun
cevabını arayabileceği belgesel
tadında bir programın çok ötesine uzanıyor. Her makineden
oluk oluk akarak hamur gibi
süzülen sarı, sıcak cam yüzeyi
Ali Kazma’nın “Çay Saati” için
izleyicisine sunduğu yeni bir
bakış açısına dönüşüyor.
layan Paşabahçe Cam Fabrikası’ndaki endüstriyel banda karşılık geliyor.
Hareketli görüntülerin sürekli olarak
değiştiği üç kanallı video, izleyicisi
için “Bir çay fincanı nasıl yapılır?” sorusunun cevabını arayabileceği belgesel tadında bir programın çok ötesine uzanıyor. Her makineden oluk
oluk akarak hamur gibi süzülen sarı,
sıcak cam yüzeyi Ali Kazma’nın “Çay
Saati” için izleyicisine sunduğu yeni
bir bakış açısına dönüşüyor. İbrahim
Cansızoğlu’nun katalog metninde
yer alan “Kristaller (Zaman Zaman
üzerine bir deneme)” başlıklı yazısında, bu bakış açısının izlerine de

rastlanıyor. Öyle ki Türkçedeki söylemiyle “çay saati”nin yarattığı çağrışım
dili için ortak, zihin içinse değişebilen farklı görüntü ve imgelere kapı
açıyor. Sanatçı için bu saat dilimi, ev
ortamında kurgulanan hayali bir sohbetin uzağında, makinelerin metal
soğuğu ve camın sıcağında süregelen
bir üretim bandının izlerini taşıyor.
İzleyicisine farklı duyularla hitap
eden sergi, “Çay Saati”nde de bu duyguyu pekiştiriyor. Bu bağlamda makinelerin hareketiyle açığa çıkan ses,
her birini eşsiz kılan ayırt edici yönlere dönüşüyor. Bu makineleri kimin
çalıştırdığı da videodaki belirsiz ögelerden. O nedenle videoda duyulan
sesler, salt makinelere aitken aynı ses
bulunduğu videonun bağlamından
taşarak izleyici ve İMALAT-HANE’yi
de etkisi altına alıyor. Ali Kazma’nın
sinematografik ögelere eğilim gösteren pratiğinde, bu sesler tekrar etme
sıklığı ve hareketli görüntülerle eş
zamanlı olması nedeniyle, duyular
arası geçiş yapabilecek özellikler
barındırıyor.
Örneğin, bir filmde salt ayakkabıları kadraja alınan iki kişi, peş peşe
sıralanan yürüme eylemlerinde sesin
etkisiyle anlam kaymasına uğrayabi-

lir. Sesin tekrar etme sıklığı ve yüksek
müzik olup olmayışıyla görüntüler,
neşeli bir kovalamacayı, gündelik
hayattaki sakin bir yürüyüşü ya da
tekinsiz, korku dolu bir mekandan
koşar adım kaçışı çağrıştırabilir. Bu
bağlamda sesin etkisi, her izleyici
için hareketli görüntülerde farklı bir
mekan yaratırken, mekanı ve işleri
tanımlama esnasında tekrar eden
tok seslerin zaman zaman görüntülerin önüne geçtiğini de hissetmek
mümkün.

‘Bir memurun el zanaatı’
Üç katlı mekanın zemin katından
ara katına uzanan izleyici, sanatçının
“Memur” isimli tek kanallı video yerleştirmesiyle karşılaşıyor. Bu kattaki
duvarın tam ortasına konumlanan
videodaki ekran ölçüleriyse, zemin
kata göre daha küçük ancak duvarın büyük bölümünü kaplayacak biçimde sergileniyor. “Memur” olarak
tanıtılan videodaki kişi, koyu renk
takım elbisesi, açık renkli gömleğiyle
belden yukarısı görünecek biçimde
oturduğu masasında siyah renkli evrak dosyaları, damga aracı ve birkaç
ofis malzemesiyle yer alıyor. İzleyicinin doğrudan gözlerine, bu bağ-

lamda kameraya bakan kişi, bir süre
sonra performatif etkinliğe dönüşecek ofis işlerine başlıyor. Mekanı ve
kendisini tek bir kadrajda toparlayan
görüntüler, bir süre sonra salt eline
ve damga aracılığıyla gerçekleştirdiği
kusursuz tekrarlara odaklanıyor. Evrakların yalnızca sağ ve sol üst köşelerine, seri biçimde damga vuran bu
kişi, hangi evrağı ya da neyi damgaladığına dair hiçbir ipucu sergilemiyor.
Bu esnada kendisini izleyenler, videonun karşısına yerleştirilen bankta
memurun ve evrağın muhatabına
dönüşebiliyor. Bir süre sonra hızı ve
damgalama sürecine ara veren “memur” bu kez daha yavaş ancak el çabukluğundan bir şey kaybetmeden,
ustalıkla damgalamaya devam ediyor.
Bir ara videoda “giden” ve “gelen”
yazan kağıt köşelerini seçebilmek
mümkün. Bora Gürarda’nın kaleme
aldığı katalogdaki eser metni, “...
bir memurun yıllar içinde edinmiş
olduğu el zanaatı”nı, “bir video zanaatkarı da diyebileceğimiz sanatçı tarafından kayıt altına alıyor.” Burada
da yayılan sesin hızlı, tok ve yüksek
etkisi, hareketli görüntülerde yapılan işin zaman zaman önüne geçiyor.
İzleyici, bu sesin bıraktığı etki ve çağrıştırdıkları üzerinden aynı videoda
yeni anlamlara alan açabiliyor.
Üst ve mekanın en son katında
sanatçının farklı süre ve konular
içeren altı farklı video yerleştirmesi yer alıyor. Aralarında ölü hayvan
bedenlerini atölyesinde tasarlayan
tahnitçiler yer alırken dünyada yok
olabilecek tüm bitki tohumlarını muhafaza eden Svalbard Küresel Tohum
Deposu’ndan mekan görüntüleri de
bulunuyor. Bütün bir kata yayılan videoların çok sesliliği, her videonun
hikayesini birbiriyle iç içe geçiriyor.
Bir yönüyle mekanı ve zanaatı fiziksel zaman algısında belgeleyen, diğer yandan içerik ve görüntü seçimleriyle kurgusal anlatılara kapı açan
videolar sanatçının “video zanaatkar”lığını farklı açılardan izleyiciyle
buluşturuyor.
Ali Kazma’nın Zaman Zaman
isimli sergisi 14 Ağustos’a kadar, Salı-Cumartesi günleri, 11:00 -19:00
saat aralığında İMALAT-HANE’de
ücretsiz görülebilir.
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Arkas Koleksiyon’u izleyicilerle buluştu
Elgiz Müzesi’nde gerçekleşen, Arkas Koleksiyonu’ndan derlenen Doğa, Bahçeler, Düşler sergisinin kavramsal çerçevesi; insanlık tarihi kadar eski bahçe, düş ve mitler etrafında
örülüyor. 31 Temmuz’a kadar devam eden sergi, insanın doğanın bir parçası olduğunu ve ancak doğayla var olabileceği gerçeğini izleyicinin kulağına fısıldıyor.
oluyorlar. Sergi, ziyaretçileri günlük
koşuşturmalardan uzaklaştırıp kendilerine zaman ayırdıkları ve belki de
hayal kurmalarına olanak veren bir
yolculuğa çıkarıyor.”

EGE IŞIK ÖZATAY
isik.ege@gmail.com
Çok katlı binaların, beş şeritli otobanların, viyadüklerin ve dinamitle
patlatılan dağların arasında sıkışıp
kalmış insanın, yeryüzünde kendi
cennetini yaratma arayışına girmesi bir tesadüf olmasa gerek. Evinde
yetiştirdiği çiçekleriyle konuşan, balkonlarını adeta bir botanik bahçesine çeviren, bitkilerin iyileştirici gücüne inanan insanlar saklı, küçük ve
korunaklı cennetlerinde kendilerini
güvende hissederler. Bu bağlamda
mezarlıkların, şehrin nefes alınabilecek mekanları olması da kendi
içinde ironi taşır. Bazılarının hikayesi
toprakla örtülmüşken, geride kalanlar dinlenmek için mezarlıkta kendine gölgeli bir bank arar. İnsanın
yeryüzünde cenneti araması, “cennet
bahçesi” miti, Adem ile Havva’ya dayanır. Cennetteki bu bahçe insanoğlunun ilk evi olarak kayıtlara geçer.
Bu ev kitaplarda ve resimlerde toprağından betin bereketin fışkırdığı,
dört bir yanından ırmakların aktığı,
ulu ağaçlarla çevrili bir cennet köşesi
olarak betimlenir.
Bahçe düzenleme anlayışı, tarih
boyunca cennet bahçesi mitinden
bugüne gelinceye kadar farklı coğrafyalar ve kültürlere ait dini, felsefi,
politik ve bilimsel çeşitlilikleri temsil etmiş, doğayı sanat ve ideolojiyle
buluşturmuştur. Bu mit, tek tanrılı
dinler döneminden çok önce de ulaşılamaz uzaklıktaki kutsal bir bahçeyle ilgilidir. Kökeni Babil Krallığı’na
kadar uzanan, dört farklı nehrin suladığı bu Cennet Bahçesi, tek tanrılı
dinler döneminde ilk kez Tevrat’la
karşımıza çıkar. Kültür tarihinin devamında İncil ve Kuran’da da anlatılan bu kavram, Doğu ve Batı’yı binlerce yıl etkisi altına alan bahçe tipini
oluşturur. Babil’in Asma Bahçeleri,
Drummond Şatosu Bahçeleri, Portrack House, Asticou Azalea Bahçesi,
Alhambra Bahçesi insan eliyle yeryü-

Bahçe, cennetin bir yansımasıdır

Arkas Koleksiyonu’ndan derlenen Doğa, Bahçeler, Düşler başlıklı koleksiyon sergisi, Elgiz Müzesi sergi mekanı görünümü.

zünde yaratılmış cennetlerdir.
Elgiz Müzesi’nde gerçekleşen,
Arkas Koleksiyonu’ndan derlenen
Doğa, Bahçeler, Düşler sergisinin
kavramsal çerçevesi; insanlık tarihi
kadar eski bu bahçe, düş ve mitler
etrafında örülüyor. Sergi, ayrıca insanın doğanın bir parçası olduğunu
ve ancak doğayla var olabileceği gerçeğini izleyicinin kulağına fısıldıyor.
Türkiye ve yurt dışından sanatçıların
özgün bakış açılarını bir arada sunan
sergi; resim, heykel, dekoratif sanatlar ve tekstil sanatı gibi farklı disiplinlerde üretilen çalışmalardan oluşuyor. Avrupa resim sanatının önemli
isimlerinden Alfred Sisley, Maurice
de Vlamick, Maurice Denis ve John

William Godward, John Atkinson
Grimshaw, Alfred de Breanski’nin
eserlerinin yanında Hoca Ali Rıza,
İsmail Hakkı, Nazmi Ziya Güran ve
Sami Yetik gibi Türk ressamların
peyzaj konulu eserleri sergide izleyiciyle buluşuyor. Ayrıca Jean-Baptiste
Carpeaux, Albert-Ernest Carrier-Belleuse gibi 19’uncu yüzyılın temsilcisi
olan heykeltıraşların eserleri de tablolara eşlik ediyor.
Elgiz Müzesi ve Arkas Sanat Merkezi iş birliğinde gerçekleşen Arkas
Koleksiyonun’da Doğa, Bahçeler,
Düşler başlıklı sergiye eş zamanlı
olarak, Arkas Sanat Merkezi’nde de
Elgiz Koleksiyonu’ndan derlenen
Mitler ve Hayaller başlıklı sergi sü-

rüyor. Michel Foucault’un “Bahçe
dünyanın en küçük parçasıdır ve
aynı zamanda tüm dünyadır. Bahçe,
Antik Çağ’ın başından beri, evrensel,
mutlu bir heterotopyadır.” cümlesiyle açılan serginin küratörü Jean-Luc
Maeso, serginin izleyici üstünde bıraktığı etkiyi şu sözlerle anlatıyor:
“Pandemi ve ardından gelen karantina süreci nedeniyle Arkas Koleksiyonu’nda Doğa, Bahçeler, Düşler
sergisinin açılışını yaklaşık bir sene
erteledikten sonra, ilk olarak Eylül
2021’de İzmir’de Arkas Sanat Merkezi’nde ziyaretçilerle buluşturduk. Ziyaretçiler, bu sergiyle doğanın insan
tarafından tahribata uğramadığı bir
döneme şahit olma fırsatı elde etmiş

Serginin bölümleri arasında gezinen izleyici, kendini adeta Lewis
Caroll’ın “Alice Harikalar Diyarında”nın devamı olarak yazdığı “Aynanın İçinden” adlı romanındaymış
gibi hissediyor. Aynanın diğer tarafındaki İngiliz kırsalı ve bir düş sahnesi yaratan satranç tahtası, evrenin
öteki, sihirli tarafını da temsil ediyor.
Jean-Luc Maeso, bu çok katmanlı sergide nasıl bir ortak dil tutturduğunu
şöyle ifade ediyor: “Arkas Koleksiyonu, çok geniş ve farklı eserleri barındırıyor. İçerisinde birbiriyle bağı
olan, anlam bütünlüğü sağlayan eserleri bulabildiğim için çok şanslıyım.
Bu zengin ve çeşitli eserler barındıran koleksiyona erişmiş olmanın
istisnai olduğunu belirtmek isterim.
Seçkiyi bir kronolojiye bağlı kalmadan, kendime kavramsal bir çerçeve de koymadan bir araya getirdim.
Bahçeyi, en geniş anlamıyla doğayı,
burada rüya anlamına gelen düşleri,
katı bir çerçeveye oturtamadığımızı
göstermek istediğim için, araştırmam
sırasında kendim de bu eserler arasında dolaştım, onları incelerken bu
dünyanın eskiden nasıl olduğunu
hayal ettim ve ziyaretçilerin de bu
hayali yaşamasını istedim.”
Dünya çapında salgınlarla, ekonomik krizlerle ve hayal kırıklıklarıyla mücadele eden insan için “bahçe”
cennetin bir yansımasıdır. Bu cennet fikri, zamanın başlangıcından
bu yana biçim değiştirerek tüm kültürlerde kendine hâlâ yer buluyor.
İnsanlık için iyilik, barış ve güvenlik
anlamına gelen bahçe, doğayı ve
düşleri de temsil ediyor. Bunu temsil
eden Arkas Koleksiyonu’nda Doğa,
Bahçeler, Düşler başlıklı sergisi, 4
Mart – 31 Temmuz tarihleri arasında
Elgiz Müzesi’nde görülebilir.

Pi Artworks, yeni mezun ressamları bir araya getiriyor
MEHMET KAHRAMAN
Mehmet.kahramart@gmail.com
Pi Artworks Piyalepaşa’daki yeni mekanında Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi resim bölümü ile yaptığı iş birliği kapsamında mezun olan
genç sanatçıların son dönem ürettikleri resim çalışmalarını bir araya
getiriyor.
Günümüz sanatçılarının eserleri, kullanmayı tercih ettiği teknikler
nedeniyle değişkenlik gösterir. Türkiye’de, atölye sanatçısı olarak resim
yapma geleneği Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi çevresinde şekillenmiştir. Üniversitenin, Osmanlı
Dönemi’nden Cumhuriyet Dönemi’ne uzanan ilk Güzel Sanatlar Akademisi olması, öğrencilerin soyut, figüratif gibi farklı konularda eserler
üretmesini sağlamıştır.
Yurt dışında, Güzel Sanatlar
Üniversitesi mezunu öğrencilerin
sergileri sanatseverler için dikkat çeken etkinliklerdir. Geleceğe yönelik
önem taşıyan bu sergiler, güncel sanatın deneyimlendiği bir alan olduğu için de önemlidir. Pi Artworks’ün,
mezun öğrencilerin sergilerine yer
vermeyi önemsediğini, Londra’daki

Ayşe Şener, ‘İsimsiz’, tuval üzeri yağlıboya, 90x160cm, 2021

galeri programlarından biliyoruz. Pi
Artworks bu yıl İstanbul’daki galerisi için Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Resim Bölümü ile iş birliği yaparak yurt dışındaki örneklere
benzer bir mezun öğrenci sergisine
ev sahipliği yapıyor. Sergi mezun
olmuş sanatçıların çalışmalarını bir

araya getiriyor. Bu sergiler, yeni kuşak sanatçıların sanat çevresiyle iletişime geçmesi ve genç sanatçıların
olgunlaşması bakımından olumlu
gelişmelerdir. Sanat eseri atölyeden
çıkıp, izleyici karşısına geçtiği zaman
bir tartışma alanı yaratır. İzleyicilerin geri dönüşü, sanatçının da kendi

üretimi hakkında tekrar düşünmesini sağlar.
Can Aytekin ve Yasemin Nur
tarafından düzenlenen Yine Boya
sergisi, isminden de anlaşıldığı gibi
boya üzerine odaklanan farklı sanatçıların resimlerini bir araya getiriyor.
Sergiye davet edilen sanatçıların ça-

lışmalarında ortak konulardan ziyade, sanatsal üretimin içerik farkları
görülüyor. Sergide soyut resimlerden
minimalist çözümlemelere, realist
öykülerden bireysel imajlara evrilen
10 farklı deneyim alanı bulunuyor.
Sergide dikkat çeken çalışmalar arasında Müge Bakır’ın karton üzerine
çalıştığı soyutlanmış alanlar serisi ve
Tansu Köse’nin küçük yüzeylere yerleştirdiği manzaraları, sanatsal anlatımın tercih edilen malzeme ve boyuta
göre ne kadar değişken olabileceğini
gösteriyor. Sanatçı Furkan Akhan’ın
büyük ebatlı barok bir kıyafetin görkemini yansıttığı resmi serginin diğer
önemli eserlerinden biri. Her eserin
izlenim alanının diğerlerinden ayrı
olması, gerekli bilgilendirmenin eksiksiz olması, yüksek tavan ve espas,
serginin mekanla kurduğu dengeli
ilişkiyi gösteriyor.
Sergide eserleri yer alan sanatçılar şu şekilde: Elif Aktaş, Merve
Gözde Bingül, Daniela Budişteanu,
Damla Çil, Emel Ezal, Ayşe Şener,
Naz Tansel. Yine Boya sergisi 30 Haziran’a kadar Pi Artworks’ün Piyalepaşa’daki galerisinde, Pazar ve Pazartesi
günleri hariç her gün, 10:30 - 19:00
saatleri arasında ücretsiz ziyaret
edilebilir.
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Paranın tarihine dair bir zaman çizelgesi
Yapı Kredi Müzesi 30’uncu yılını, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Sadberk Hanım Müzesi ve Yapı Kredi Müzesi iş birliğiyle hazırlanan Ölümsüz Yüzler sergisiyle kutluyor. Sikkenin
tarihini, coğrafyalar ve devletler üzerinden anlatarak Antik Çağ heykellerinden örnekleri bir araya getiren sergi, 16 Mayıs – 27 Kasım tarihleri arasında ziyaret edilebilir.
lığın kutsal betimleri görülür. Birkaç
ay tahtta kalan Selçuklu Dönemi’nin
sahte sultanı Siyavuş Dönemi’ne ait
ilginç sikkeler de koleksiyonda kendine yer bulmuştur. Osmanlı sikkelerinde erken dönemlerden itibaren
İslam’da resim yasağı nedeniyle betimlemeler değil; tarih, basım yeri,
dua ve padişahın adı gibi yazılar
kullanılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti
Dönemi’ne geldiğimizde madeni paraların yanında kağıt paralar da tedavüle girer. 1970 yılından sonra bir
kültürel değer olan hatıra paraları
basılmaya başlanır.
Serginin diğer kısmında Antik
Çağ heykeltıraşlığından örnekler bulunur. Hükümdar, kahraman, tanrı
ve tanrıça heykelleri klasik heykel döneminin kalıcı biçim yaratma üslubunu izleme imkanı verir. Heykel ve sikkelerde betimlenen en önemli motif
portrelerdir. Heykeller ve sikkelerin
karşılaştırıldığı bu bölümünde, Antik
Çağ zamanlarında ölümsüzler olarak
anılan kahramanların, tanrı ve tanrıçaların heykel ve heykelcikleri yer
alır. Farklı müzelerden sergi için ge-

GÜLŞEN BAYBURA
gulsen.baybura1@gmail.com
Paranın tarihini bir zaman çizelgesi
üzerinde göstererek açılan Ölümsüz
Yüzler sergisi, farklı dönemlere ait
sikkeler ve Antik Çağ dönemi heykellerini sanatseverlerle buluşturuyor.
Lidyalılardan önce de para kavramının var olduğunu, para yerine kullanılan metal külçeler, tahıl, küçük ve
büyük baş hayvanların bulunduğunu
biliriz. Bu takas sistemi, zamanla pratikliğini yitirir. Malların taşınıp yer
değiştirmesi, değerinin belirlenmesi gibi zorluklar baş gösterince altın
ve gümüş gibi değerli madenlerden
yapılan standart bir ödeme aracına
ihtiyaç duyulur. Lidyalılar, bugün
Manisa il sınırları içinde bulunan ve
Sart Çayı olarak anılan Paktolos deresinden topladıkları elektronun içeriğine müdahale ederek, bu yeni ödeme aracının ilk örneklerini verirler.
Sikkelere daha sonra asıl kimliğini ve
gündelik kullanım alışkanlığını kazandıranlar, İyon kent devletleridir.
Sikkenin tarihini kronolojik olarak coğrafyalar ve devletler üzerinden anlatan sergi; Lidyalılar, Pers İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu,
Bizans İmparatorluğu, Anadolu Türk
Beylikleri, Osmanlı İmparatorluğu
ve Türkiye Cumhuriyeti paralarına
kadar uzanan geniş bir koleksiyon
sergiler. Tüm devletlerin sikke yapımı konusundaki estetik ve gündelik
kaygıları sikkeleri birbirinden oldukça farklı kılar. İmparator ve aile
üyeleri betimleri, tanrı- tanrıça motifleri, kent tasvirleri, sikkeyi basan
kent halkının isimleri ve Hristiyan
ikonografisinden tasvirler sikkelerin
dönemlere özgü kimliklerini belirler.
Örneğin, Kandıra definesindeki sikke örnekleri hayvan motifleriyle dikkat çeker. 1994 yılında İzmit’te çıkarılan Kandıra definesi, basım yerleri
farklı sikkelerin bir arada bulunması
bakımından önemlidir. Define aynı
yıl Yapı Kredi Müzesi sikke koleksiyonuna kazandırılmıştır. Bu define, milattan önce dördüncü yüzyıla tarihlenir. Sikkeler, günlük hayatta çokça
dolaşımda olması nedeniyle yapılan
hayır işlerini, elde edilen zaferleri
duyurmak için de kullanılır. Sikkelerin üzerinde betimlenen portreler ve
yapılar sayesinde arkeolojik kazıların
bilinmezleri bile aydınlatılmıştır.
Serginin mitolojik kahramanlar

Kandıra Definesi, Yapı Kredi Müzesi Sikke Koleksiyonu

ve hikayeler temalı özel durakları
bulunur. Bu hikayeler özellikle sikke betimlemelerinde öne çıkan konulardır. Perseus’un elinde Medusa’nın kesik başını tuttuğu pozu ve
“Medusa’nın Feryadı” betimlerinin
görüldüğü sikkeler ayrı bir öneme
sahiptir. Bununla birlikte, yine Yunan mitolojisinden bir hikayeye göre
Kayıkçı Kharon ölülerden kendisine
sikke verenleri Styks Irmağı’ndan

geçirerek yer altı ülkesine götürür.
Bu inanış sonucunda oluşan ölünün
ağzına sikke koyma geleneği, arkeoloji kazılarında iskelet çevrelerinde
de sikkelerin bulunmasına vesile olmuştur. Bu tema duraklarından birinde Herakles’in Nemea aslanıyla
mücadelesi, mücadeleyi kazandıktan sonraki duruşu ve Büyük İskender’in başında aslan postuyla tasvir
edildiği sikkelere paralel olarak ser-

gilenen, üzerinde aslan postuyla betimlenmiş Herakles başı heykeli de
bulunmaktadır.
11’inci ve 15’inci yüzyıllar arasına
tarihlenen Anadolu Türk Beylikleri
Dönemi sikkelerinde, hayvan ve insan şekillerinin yanında Türklerin
Anadolu’ya yerleşmesi sonucu kaynaşan kültürün somut bir örneği olarak
görülen sikkelerin bir yüzünde eski
harfler diğer yüzündeyse Hristiyan-

len Philetairos, Tiberius, haber tanrısı Hermes, şarap ve tiyatro tanrısı
Dionysos ve Afrodit heykelleri, üzerinde betimleri bulunan sikkelerle
sergilenir. Serginin sonunda bir mitoloji ağacı da yer alır.
Ölümsüz Yüzler sergisini Yapı
Kredi Müzesi’nde 27 Kasım tarihine kadar, haftanın yedi günü 10:0019:00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edebilirsiniz.

Paul Simon’dan ilham alan ritimler
MEHMET KAHRAMAN
Mehmet.kahramart@gmail.com
Sevil Dolmacı Art Gallery’de açılan,
İsrail asıllı sanatçı Reuven Israel’in
Türkiye’deki ilk kişisel sergisi Slip
Slidin 16 Mayıs’ta izleyiciyle buluştu.
Sanatçının son 10 yıllık çalışmalarıyla sergi için yeni ürettiği mekana yayılan heykel çalışmaları, desenleriyle
ünlü tarihi Villa İpranosyan binasında 25 Haziran tarihine kadar ziyaret
edilebilir. İsrail asıllı, New York’ta
yaşayan ve çalışan sanatçı Reuven Israel’in, İstanbul’daki ilk kişisel sergisinin küratörlüğünü daha önce Sevil
Dolmacı Art Gallery’de farklı sergileri de organize eden Dr. Kathy Battista
üstleniyor.
Dil organik bir organizmadır.
Karşılaştığı alanlardaki çarpışma-

lardan türemiş ses öbekleri ve titreşimlerin temsilcisidir. Zaman ve mekana ayak uydurduğu düşünülse de
bünyesinde zıtlıklar barındırır. Sevil
Dolmacı Art Gallery’nin tarihi Villa
İpranosyan mekanında bir akış şeklinde galeri alanına yayılan serginin
minimalist formları da bir dil olarak
okunabilir. Israel’in çalışmaları mekana özgü üretilmiş gibi görünüyor.
Eserler organik bir şekilde, mimari
uzamların sınırları içinde değişen ve
dönüşen formlardan oluşan çalışmalar dizisi. Sanat eserlerindeki ritmmekanın tarihsel dokusuyla temasa
geçerek uyum yaratıyor.
Sergi için bir araya getirilen çalışmaların ilham kaynağı, Amerikalı şarkı yazarı ve müzisyen Paul
Simon’ın “Slip Slidin Away” adlı
şarkısı. Müziğin varoluşsal arayış yolculuğu, sanatçının üretim biçimiyle

paralellik gösteriyor. Eserler çok keskin hatlarla, bir makine estetiği gibi
üretilmiş hissi veriyor. Sanatçı her çalışmasını özenle ve detaylı bir işçilikle ele alıyor. Üretim tekniğindeki zıtlıklar, eserlerin sergi salonunda farklı
şekillerde gösterilebilmesine imkan
sağlıyor. Sergide yer alan heykellere,
sanatçının son dönem yaptığı desenler eşlik ediyor. Reuven Israel’in
eserlerine bütüncül olarak baktığımızda gündelik hayatın içindeki anların metafor olarak yarattığı organik
bir dil görüyoruz. Çoğulcu okumaya
açık, izleyicinin algısına göre değişen
eserler bunlar. Tarihi dokuyla çevrelenmiş bir mekan içinde kıvrılarak
kendine yol açan eserler, sanatçının
Sergi, 25 Haziran’a kadar Sevil Dolmacı Art Gallery’nin tarihi mekanı
Villa İpranosyan’da ücretsiz ziyaret
edilebilir.

Reuven Israel, ‘İsimsiz Katlanır Nesne 47-52A’, boyalı meşe ve pirinç kaplama, değişken boyutlar
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‘Sansür hayatın
her alanında’
Toplumsal cinsiyete dair meseleleri
kadın bedeni üzerinden sorunsallaştıran Meltem Sarıkaya, mahalle baskısı, eril iktidar ve toplumsal normlarla mücadele için renklerin ifade
gücüne inanıyor ve cinselliği bir başkaldırı aracı olarak kullanıyor. Resim
yaparken otosansür uygulamamak
için gözünün hep kendi üstünde olduğunu belirten sanatçı, resmin isteklerine kulak verip içgüdüleri doğrultusunda üretim yapıyor. “Çoğu
zaman görsel olarak ifade ettiğim
şeyleri kelimelere dökemiyorum.”
diyen sanatçıyla son derece dingin,
huzurlu ve düzenli görünen atölyesinde bir araya geldik. (Sayfa 39)

Leighton’ın
uyuyan kadınları
Sir Frederic Leighton, Viktorya İngiltere’sinde akademizm ve klasisizmin
seçkin bir temsilcisi olmanın yanı
sıra Doğu sanatı ve kumaşlarla da ilgilendi. Eserlerinde, ahlaki, dini veya
politik mesajlar vermekten uzak, belli bir denge ve ton uyumuyla gözleri
memnun etmek fikrine odaklandı.
Kullandığı motiflerle uzun yıllar oynuyor ve onları mükemmelleştirmeye çalışıyordu. Üzerinde uzun süre
çalıştığı konulardan biri de, Viktorya
dönemi resimlerinde sıkça gördüğümüz, uyuyan, kendinden geçmiş ya
da ölü gibi görünen kadın figürleriydi. (Sayfa 42)

‘Sektörde çok
açık var’
Yakın zamanda uzun yıllardır yöneticiliğini yaptığı ArtOn İstanbul’dan
ayrılıp kendi galerisi Bosfor’u kuran
Gökşen Buğra, sahip olduğu birikimle kendi mekanında yeni karşılaşmalara ev sahipliği yapmayı hedefliyor.
Juma Art’ın en üst katında konumlanan galeri, Buğra’nın kendi deyimiyle “küçük anlamda bir Museum
Quarter gibi” olan Karaköy’de yer
alıyor. Ayrıca dört senedir Mimar Sinan Üniversitesi Heykel Bölümü’nde
dersler de veren Buğra ile Bosfor galeride bir araya gelip galerici olarak
hedefleri ve sanatçı ilişkileri üzerine
konuştuk. (Sayfa 40)

Krizin güvenli
limanı sanat
Dünya piyasaları pandemi sonrası
gelişen ekonomik krizle mücadele
ederken, rekor satışlar getiren müzayedeler bu duruma meydan okudu.
Sotheby’s, Christie’s ve Phillips’in
New York’ta iki hafta içinde gerçekleştirdikleri 2.5 milyar doların (yaklaşık 40 milyar lira) üzerindeki satışlar,
sanatın kriz dönemlerinin güvenli limanı olarak ortaya çıktığı tezini doğruluyor. Özel aile koleksiyonlarının
yanı sıra çok sayıda 20’inci yüzyıl ve
çağdaş sanat eserinin alıcı bulduğu
bu döneme; birbirinden önemli gelişmeler damga vurdu. (Sayfa 41)

Osman Hamdi Bey, ‘Konuşan Hocalar’, tuval üzeri yağlıboya, yaklaşık 1890 (İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonu)

Resim Heykel, yine, yeniden

Uzun yıllar boyunca çalkantıların odağında olan İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, 20 Eylül’de resmi olarak açılacak. Müzede temmuz ayına
kadar devam eden geçici sergiler, hem müzenin bireysel tarihine hem de koleksiyonun Türk sanat tarihi açısından önemine odaklanıyor.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel
Müzesi, Türkiye’deki sanat tarihinin
tek mekan üzerinde haritalandığı
ilk müze olarak sanatseverlerle buluşuyor. Başka hiçbir kurumun ya da
kişinin sahip olmadığı bu büyük ko-

leksiyon, devrimci devlet anlayışı ve
Atatürk’ün emriyle, 1937’de Veliaht
Dairesi’nde kurulmuştu.
2011 yılında Dolmabahçe Sarayı
Veliaht Dairesi’nden usulsüzce çıkarılan müzedeki eserler beş numaralı
antrepoya taşınmıştı. Sedat Hakkı

Eldem tarafından tasarlanan beş numaralı antrepo, temeli aynı kalmak
üzere Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi için yeniden inşa edildi.
20 Eylül’de resmi olarak açılacak
müzede temmuza kadar devam ede-

cek geçici sergiler yer alıyor. İstanbul
Resim ve Heykel Müzesi’ni, müze mimarı Emre Arolat, müzenin ve şu an
müzede yer alan sergilerin küratörleri Burcu Pelvanoğlu, Zeynep İnankur
ve Ali Kayaalp ile konuştuk ve geçici
sergileri inceledik. (Sayfa 30-39)
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Türkiye’nin Louvre’u yeni binasında
Emre Arolat imzalı yeni İstanbul Resim Heykel binası Tophane Kasrı, Tophane-i Amire ve diyalog kurduğu arkeolojik alanla birlikte üç mekan arasında konumlanıyor. 1937’de
hayata geçirildiği Veliaht Dairesi’nden 2011 yılında çıkarılmasının ardından, 20 Eylül’de yeni yerinde resmi olarak açılacak müze binası hakkında mimar Arolat ile konuştuk.
GÜLŞEN BAYBURA
gulsen.baybura1@gmail.com
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel
Müzesi, Türkiye’deki sanat tarihinin
tek mekan üzerinde haritalandığı
ilk müze olarak sanatseverlerle buluşuyor. Başka hiçbir kurumun ya
da kişinin sahip olmadığı bu büyük
koleksiyon, devrimci devlet anlayışı
ve Atatürk’ün emriyle, 1937’de Veliaht Dairesi’nde kurulmuştu. 2011
yılında Dolmabahçe Sarayı Veliaht
Dairesi’nden usulsüzce çıkarılan
müzedeki eserler beş numaralı antrepoya taşınmıştı. Sedat Hakkı Eldem
tarafından tasarlanan beş numaralı
antrepo, temeli aynı kalmak üzere
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi için yeniden inşa edildi. Emre
Arolat ile müzenin yeni binası, yeni
liman bölgesi, tasarımda önceledikleri ve inşa süreci üzerine konuştuk.
Müzenin mimari tasarımında Akademi ile bir araya gelmeniz nasıl oldu?
İş birliğinizde başlangıçtan bugüne
uzanan süreci bizimle paylaşabilir
misiniz?
2010 yılı olmalı, bu süreç benim
için dönemin rektörü Yalçın Karayağız’ın bir telefonuyla başladı. Hemen
ertesi gün üniversitede buluştuk ve
bana konuyu ayrıntılı bir şekilde
aktardı. O anda gözlerim parlamış
olmalı. Nasıl parlamasın? Mezun
olduğum okula ait ve çok da köklü
bir kurum olan Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim
ve Heykel Müzesi için yeni bir mekan tasarlamak… Bu durum, fikir
olarak dahi olağan dışı bir heyecan
yaratmıştı üzerimde. Sonrasıysa kimi
zaten beklenen kimisi de hayli sıra
dışı olan hikayelerle dolu. Yaklaşık
12 yıllık bir macera. Önce proje aşaması, ardından pek çok farklı kurumdan alınan onaylar ve resmi yasaların
kısıtlayıcı hükümlerine bağlı olarak
gerçekleşen inşaat ihaleleri. İşi yarım
bırakan, bırakmayı tercih eden, yapmaktan imtina eden ya da düpedüz
beceremeyenler. Her ihale arasında
yazışmalar, tutanaklar, eksik listeleri.
Zaman zaman büyük hayal kırıklıkları, anlaşmazlıklar, görüş farklılıkları. Yeni kadrolar, yeni idari anlayışlar, yeni egolar… Tüm bu karmaşık
ilişkilere rağmen bugün geldiğimiz
nokta benim için en hafif tanımıyla
rahatlatıcı. Yapının bugünkü varoluş biçimini sahiplenen ve daha da
önemlisi içselleştirerek benimseyen
müze müdürü Hasan Karakaya’nın
da çabalarıyla Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim
ve Heykel Müzesi’nin, bu yılın ikinci
yarısına dek belki biraz yavaş ama kararlı bir biçimde ilerleyerek çok daha
cazip bir mekana dönüşeceğini umut
ediyorum.
Siz bu müze için nasıl bir atmosfer
yaratmak istediniz? Dolmabahçe Veliaht Dairesi’nde yer alan önceki İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nin
yeni mekan tasarımında öncelediklerinizi, projede yaşadığınız zorluk
ya da heyecan verici süreçleri nasıl
tanımlarsınız?
Projede yaşadığım zorlukların tümünü anlatırsam bu söyleşi çok uzar.
Ancak özetle şunu söyleyebilirim: Sedad Hakkı Eldem tarafından tasarlanmış ve kent hafızasında önemli
bir yere sahip beş numaralı antrepo

Müzenin mimarı Emre Arolat, geçmişte endüstriyel üretim ve depolama gibi faaliyetler üstlenmiş yapıların yer aldığı alanın, İstanbul’un mekansal hafızası içinde çok özel bir yere sahip olduğunu söylüyor.

binasını yıkarak yerine yeni bir yapı
inşa etmeyi önerseydim sanırım işim
çok daha kolay olurdu.
Kentin bu bölgesindeki yapılar
ve yapılar arasında kalan boşluklar,
yüzyıllardır hemen yakın çevredeki
fiziksel dokudan hayli farklı bir ölçeğe ve atmosfere sahip olmuş. Kimi
zaman endüstriyel üretim kimi zamansa depolama faaliyetleri üstlenen yapıların yer aldığı bu alanın,
İstanbul’un mekansal hafızası çerçevesinde çok özel bir yere sahip olduğunu düşünüyorum.
Sedad Hakkı Eldem’in tasarımında etkili olduğu ve onun diğer yapılarında da çok önemsediği üç boyutlu
ızgara düzenine sahip olan antrepo
yapılarını, o yapılara bitişik olarak
inşa edilmiş Meclis-i Mebusan Caddesi yönüne bakan ofis yapılarını tam
da bu nedenle çok önemsiyordum.
İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nin
yapısı, bağlama her dönem hakim ol-

mak üzere endüstriyel ruhu yansıtan,
sözünü ettiğim üç boyutlu ızgarayı
yerinde tutarak koruyan ve ona içeriden yapılan müdahalelerle farklı
sergileme galerileri oluştururken
arada kalan alanları da geçirgen, bir
tür izlek olarak ele alan bir tasarım.
İstanbul Resim ve Heykel Müzesi bir yandan sergilenen eserler için
hayli steril ve katışıksız bir mekan
silsilesi oluştururken diğer yandan
bu mekanlar arasındaki alanlarıyla
kullanıcıya kentin bu bölgesini deneyimleme imkanı sunuyor. Bina, gündüzleri hayli parıltısız, hatta üzerinde
taşıdığı endüstriyel ruh nedeniyle de
olabildiğince anonimleşen bir dile
sahipken gece devreye giren aydınlatmadaki kırmızının bütün çekiciliği sayesinde yapıyı hayli festivatif bir
şekle sokuyor.
İçinde yer alan çok değerli eserlere karşın zemin katın geçirgenliği,
yapıyı olabildiğince kamusallaşan bir

tür iç sokağa dönüştürüyor. Müze
mimarlığı, yüzyıllardır tartışılan ama
son dönemde kültür endüstrisi ve
kentlerin müze yapıları üzerinden
dönüşümü nedeniyle hayli yoğun bir
biçimde gündemde olan bir konu.
Yukarıda saydığım tüm özelliklerin
yapıyı bu tartışmalar içinde özel bir
yere koyacağını; müze ve kent, müze
ve mimarlık, sanat ve endüstri gibi
konularda taze tartışma çerçeveleri
oluşturabileceğini düşünüyorum.
Müze çok büyük bir koleksiyona
sahip. Eserlerin bakım, koruma ve
depolanma gibi ihtiyaçları da değişkenlik gösteriyor. Bunun için nasıl
mimari müdahalelerde bulundunuz?
Eserlerin korunması için sürecin
en başında, zemin katta ve yapının
tam merkezinde inşa edilen ana depo
dünya standartlarına bakıldığında
hayli üst seviyede teknik donanıma
sahip. Bu depoya bağlı olarak farklı

eserlerin bakım ve restorasyonu için
oluşturulan çeşitli mekanlar da yine
aynı düzlemdeler. Bu mekanların bir
kısmının ziyaretçiler tarafından izlenebiliyor olması da yapının önemli
özelliklerinden.
Bugün devamlı inşaat halinde olan
Tophane çevresinin, eskisinden farklı görüneceğini tahmin ediyoruz. Bu
farklı görüntüyle müze nasıl bir diyalog kuracak?
Belki ilginç bir tesadüf olarak görülebilir, Tophane’deki antrepolar
bölgesi benim Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi’ndeki diploma
projemin konusuydu. Daha önce
de sözünü ettiğim gibi, bölgenin ve
antrepo yapılarının kendine has dokusunun kentin fiziksel hafızasında
oluşturduğu yeri çok önemsiyordum.
Bu nedenle diploma projemde yapıların neredeyse tümünü yerinde
koruyarak dönüştürmüş, bugün İstanbul Modern’in inşa edildiği yerde
bulunan antrepo yapısını kaldırarak
meydanı, Nusretiye Saat Kulesi’ni ve
Nusretiye Cami’ni denize doğru açmayı önermiştim.
Esasen Sedad Hakkı Eldem’in de
ana yerleşim önerisi bu şekildeydi ve
hâlâ nedenini bilmediğim bir şekilde
meydanı bloke eden antrepo bir ek
yapı olarak inşa edilmişti. Bunları neden anlattım? Ben bu tür bir kullanımın hâlâ çok nitelikli bir kentsel alan
oluşturabileceğini düşünüyorum.
Ancak bugün antrepolar kaldırıldı,
yerlerine oturum alanları ve biraz
da hormonlanmış yeni yapılar inşa
edildi. Bu yapıların mimari varoluş
biçimleri hakkında konuşmak çok
uzun sürer ve burada çok yer kaplar.
Ancak güncel kullanımına baktığımızda alanın kamusal deneyim çerçevesinde kente olumlu katkılarının
olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.
Ancak devletin, kamusal alanların
farklı sosyo-ekonomik sınıfları ağırlayabilmesi adına daha az ticari, daha
fazla kültürel alan inşa etme politikaları geliştirmesi iyi olurdu. İçinde
yaşadığımız sistemin dayatmalarına
rağmen bunu dilemek sanırım hâlâ
mümkün.
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‘Bina, müze koleksiyonuna uygun değil’
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi yeni binasında resmi açılış öncesi sergilemelerine devam ederken, hem müzenin hem de temmuz
ayında bitecek Serginin Sergisi II’nin küratörlerinden Burcu Pelvanoğlu’yla konuştuk. Pelvanoğlu yeni binanın tavan yüksekliğinin koleksiyona uygun olmadığını söylüyor.
tındaki bir kesitten kült işler var. Aslında onlarla müzenin çağdaş sanata
da kucak açtığını ama müze koleksiyonunun bir yerde durması gerektiğini gösteriyor olacağız. O başka
durumlar için.

GÜLŞEN BAYBURA
gulsen.baybura1@gmail.com
Halil Eldem Bey’in yurt dışı alımlarıyla başlayıp, bugün 12 bin esere
ulaşan geniş koleksiyon sahibi Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi geçici sergiler ve daimi koleksiyonuyla
resmi açılışından önce sanatseverleri
ağırlamaya başladı. Bugün Tophane’de bulunan müzenin kökleri 1937
senesi Dolmabahçe Sarayı Veliaht
Dairesi’ndeki eski binasına dayanıyor. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nin 2011’deki kapatılışından bu
yana olanları müze küratörlerinden
Burcu Pelvanoğlu anlatıyor.
“2008’de müze restorasyona girdi. 2009’da Veliaht Dairesi’nin bir
kısmının restorasyonu tamamlandı.
Biz de orada, Şeker Ahmet Paşa salonunda, 1937’deki açılış koleksiyonundan bir seçki -orası daha küçük
bir yerdi- yaptık. 1937’deki koleksiyona atıfta bulunmak için ismine Serginin Sergisi dedik. Orası kapandıktan
ve Milli Saraylar bizi oradan attıktan
sonra antrepolarla anlaşıldı. Galataport projesi bir süre duraksadı, sonra
yeniden başladı. Onlar da müzenin
açılışını erteledi tabii, geciktirdi. Geçen yıl müze tamamlandı. Bir önceki
yıl bienal yapıldı. Hatta son düzenlemeler bienalden sonra yapıldı çünkü
müzede ofis bile yoktu. Ondan sonra
da müzeyi açma süreci başladı.”
Ancak Pelvanoğlu müze mimarisinin handikapları olduğunu
söylüyor:
“Bir kere müzeye uygun bir bina
değil burası. Bu müzenin koleksiyonuna uygun bir bina değil. Mesela
heykel için yer yok. 2.94 cm’lik bir
müze tavanı olmaz. İkinci kattaki
odaların tavanları 2.94 cm ile 3.03
cm. Bu mimariyle başa çıkabilmek
için önce bir katta prova yapmamız
gerekiyordu. İşin bir yanı bu. İkinci yanı da bu müze yıllardır kapalı
olduğu için genç kuşak bu müzenin
1937’deki varlığından haberdar değil. Biz de bu nedenlerle, oradan
atıldığımız sergiyi göstermek istediğimiz için bu sergiyi Serginin Sergisi
II adıyla tekrarlamak istedik. Böylece müzenin tarihini önce öğreterek
başlayalım ve ondan sonra katlara
yayılalım diye düşündük. Onun için
Serginin Sergisi II’yi daha geniş kapsamda kurduk,” diyen Pelvanoğluyla,
Serginin Sergisi II’yi, müzecilik adına hedefleri ve misyonlarını, 20 Eylül’de gerçekleşecek resmi açılış sonrası için yapılan planları konuştuk.
Dolmabahçe Veliaht Dairesi’nden ayrılmadan önce, Prof. Semra Germaner küratörlüğünde 1937 yılının ilk
koleksiyonu Serginin Sergisi adıyla
izleyiciyle buluşmuştu. Bu bağlamda
küratörlüğünü yaptığınız Serginin
Sergisi II’de, “müzenin 1937, 2009
ve 2021 yıllarını anlamlı bir atıfla birbirine bağlayacağı” bilgisini okumuştum. Müzenin önceki mekanı ve ilgili
yıllarda gerçekleşen sergilerle yeni
mekan ve Serginin Sergisi II arasında
nasıl bir diyalog kuruluyor?
Önceki mekan bir saray yapısıydı.
Onun da zorlukları vardı. Bir kere
müzenin koleksiyonunun büyük bir
kısmını gösteremiyorduk orada. Ancak Erken Cumhuriyet Dönemi’ne
kadarki kısmını gösterebiliyorduk.
Ama müzenin koleksiyonunda
1980’li yılların ortalarını da kapsayacak şekilde, hatta 1980’li yılların

Arif Bedii Kaptan’ın 1939 tarihli tuval üzeri yağlıboya eseri ‘Manzara’, müzenin koleksiyonunda yer alıyor.

sonuna bile tarihlendirebileceğimiz
eserler var. Zaten biz bir mekan arayışı içerisindeydik. Ama şöyle bir formül düşünüyorduk: Orada Osmanlı
ve Erken Cumhuriyet Dönemi eserleri sergilensin, biz yeni bir mekan
bulalım. O mekanda da 1950 sonrası koleksiyonunu rahat bir biçimde
sergileyebilelim istiyorduk. Başka
türlü planlar oldu. Burası gerçekleşti. Şimdi burada bütün koleksiyonu,
yani 1980’lere kadar bir seçkiyi sergiliyor olacağız. Bu da 20 Eylül’de
gerçekleşecek.
Büyük ressamların pahalı eserleriyle
dolu bir müze burası. Halil Eldem
Bey ilk olarak yurt dışından eser
alımına başlıyor. Çok uzun süredir
biriken bir koleksiyona sahipsiniz.
Koleksiyonun oluşumunu anlatabilir
misiniz? 300 küsür eserle başlayan
koleksiyon nasıl genişlemiş?
320 eserle başlıyor. Şimdi akademi, kurulduğu zamanda Maârif-i
Nezâreti’ne, Cumhuriyet Dönemiyle
birlikte de Milli Eğitim Bakanlığı’na
bağlı. Yani hep bağlı olduğu bir
kurum var. Erken Cumhuriyet Dönemi’nde, Devlet Resim ve Heykel
Sergileri’nin başlamasıyla aslında
müzenin koleksiyonuna sürekli bir
alım yapıldığını görüyoruz. Müzenin
Devlet Resim ve Heykel Sergileri’nden yapıt alma zorunluluğu var. Bu
YÖK’e kadar böyle işliyor. Sistem değişene kadar bu şekilde ilerliyor. Ara

Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu

ara bağışlar da oluyor. Mesela 2007
yılında Zühtü Müridoğlu’nun ailesi
Zühtü Müridoğlu’nun bütün eserlerini müzeye bağışladı. Böyle bağışlar
da söz konusu oluyor. Zaman içinde
12 bin eseri bulmuş. Mesela 1992 yılında uluslararası bir seramik sergisi
yapılıyor. Normalde müzenin koleksiyonunda 50 kadar seramik var ama
o sergi tümüyle müzeye bağışlanınca
seramik koleksiyonu ayrıca oluşuyor.
Sanat eserlerini yeniden düzenleme
programları halka karşı bir sorumluluk barındırır. Bu anlamda politikalarınız nasıl olacak? Bir müze kurarken ya da sergi yaparken unutulmuş,
daha sözü edilmemiş birtakım ilişkileri, bağıntıları dile getirme amacı
vardır. Bu sergilerle ulaşmak-ulaştırmak istedikleriniz neler? Bundan
sonra açılacak sergilerde ne gibi değerleri gözeteceksiniz?
Bundan sonrakileri bilemem ama
şöyle bir şey söyleyebilirim. Türkiye’de sanat tarihi yazımına baktığımızda, Türkiye’nin plastik sanatlar
tarihi Nurullah Berk gibi ressamlar
tarafından yanlı bir biçimde ele alınmış. Nurullah Berk için 1929’da Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği, kurulduğunda en iyi grup ama
üç yıl sonra D Grubu kurulduğunda
bambaşka şeyler yazıyor. Dolayısıyla
sanat tarihi de böyle yazılmış. Müze
de böyle kurulmuş. 1937’deki sergileme biçimi de çok yanlış. Mesela
Fikret Mualla amatörler arasında sergileniyor. Müze de bu resmi ve yanlı
sanat tarihini tekrarlamış.
Müzenin kalıcı koleksiyon sergisini Ayşe Köksal ile düzenliyoruz.
Burada bizim amacımız, bu yanlı tarihi bir yana bırakmak, bolca resim
göstererek, hangi dönemde hangi temalar hangi doğrultuda ele alınmış,
biçimler nasıl değişmiş, biçimsel değişimler nasıl olmuş bunları göstermek. Yine bu sanat tarihi yazımında
bir özgüven eksikliği olduğunu görüyoruz. Hep böyle bir Batıyla kendini
kıyaslama ve 30 yıl geride olduğumuzu söyleme durumu var. 1914 Kuşağı
sanatçılarına “Türk İzlenimcileri”

etiketini yapıştırma tavrı bu durumu
açık bir biçimde gösteriyor. Halbuki
orada Nazmi Ziya dışında bir tane
izlenimci palet yok. Dolayısıyla bu
yanlı sanat tarihi yazımını düzeltmek
ve o aşağılık kompleksini, özgüven
eksikliğini de kırmak istiyoruz. Müzenin koleksiyonunda hatırı sayılır miktarda yabancı sanatçı var. Tam 1920
ve 1930’larda Paris’e giden sanatçıların, Paris’te sergilere katıldığını da
biliyoruz. Onların ürettiği dönemde,
onlarla çağdaş bir sanatçı var: Maurice Utrillo. Utrillo’nun bir peyzajıyla
Şeref Akdik’in bir peyzajı biçimsel
olarak o kadar birbirine yakın ki.
Bu özgüven eksikliğini kırmak için
onları yan yana sergileyeceğiz. “Bu
resme bakın, dünyanın her yerinde
1920’lerin sanatı arasında sergileyebilirsiniz” demek için.
Tematik - retrospektif sergi hazırlığı
var mı? Daimi koleksiyon sergileri devam edecek mi?
Daimi koleksiyon 20 Eylül’de açıldıktan sonra devam edecek. Artık 10
sene sonra mı 20 sene sonra mı değişir belli değil. Sürekli sergi olacak.
Aynı zamanda geçici sergi salonu da
var. Geçici sergi salonu için de Sabri
Berkel sergisi oluşturuluyor. Hatta
önden yapılması da planlanıyordu
ama öteledik çünkü geçici sergiler
müzenin ana koleksiyonunun enerjisiyle sergileme hazırlığının enerjisinden çalıyor. Müze tamamen açılmadan, yani 20 Eylül öncesinde başka
sergi yapılmayacak. Sonra geçici sergiler başlayacak. Bir Muhittin Sebati
retrospektifi de düşünüyorum. Önümüzdeki iki senenin planları da aşağı
yukarı hazır.
Müzenin koleksiyonu güncel eserlerle genişleyebilecek mi? Koleksiyonun
büyüyebilmesi nasıl mümkün kılınacak? Koleksiyona eklenmesi uygun
görülen eserler nasıl belirlenecek?
Koleksiyonun artık büyümemesi
lazım. Bu bir dönem müzesi. Diğerleri çağdaş sanat müzelerinin işi. Zaten
1980’li yıllara kadar geliyor. Müzede
yeni eğilimlerden, öncü Türk sana-

Özellikle son 10 yılda büyük şirketlerin çağdaş sanat yatırımları giderek
artıyor. Hepimiz İstanbul Bienali,
Contemporary Art gibi sergileri ziyaret ediyoruz. Burasıysa klasik eserlerin yoğunlukta olduğu bir müze. Bir
çağdaş sanat sergisini gezmekle bir
müzeyi gezmek arasındaki farklar
nelerdir? Müze eserleri karşısında izleyicilerin tutumu nasıl olmalı?
Şimdi burası açıldığında aslında
çağdaş sanatı da kucakladığını göreceksiniz. 1980’li yılların kült işleri de
burada gösteriliyor olacak. Modernden çağdaşa bütün Türk resminin ve
Türkiye’deki plastik sanatların müzesi, dolayısıyla sırf klasik yok. Yani
Hayri Karay’ın kinetik yerleştirmesi
de var burada, Cengiz Çekil’in “Fani
Bir Anıt”, “Z Sunağı” gibi yapıtları da
burada. Dolayısıyla o geçişleri de görmek mümkün. Burası, tüm çağdaş sanata açılan kapıyı gösterecek. İzleyici
sadece klasik değil, çağdaş sanatla da
bulaşabilecek. Tabii çağdaş sanatın
belli yıllara göre değişimini görecek.
Ama bir çağdaş sanat müzesine gittiğinde izleyicinin tavrı oranın koleksiyonu tematik bir düzenleme mi, ne
toplamış o koleksiyon bunlara göre
biçimlenecek. Dolayısıyla izleyicinin
gezmesi de o koleksiyonun yapısına
göre şekillenecek.
Müze ve sergilerde uzun bültenlere,
açıklamalara, detaylı künye bilgilerine ve dolayısıyla sanat tarihi bilgisine ihtiyaç artıyor. Estetik deneyimin
değişkenliğinin yanında insanlar
bir yapıt karşısında, onu anlamak
için hazırlıklarının yetmediğini hissedebiliyor. Klasik üslupta yapılmış
eserlerin kişilerde, kişilerin yaşadığı
bir durumda karşılığını bulabilmesi giderek zorlaşıyor belki. Bu bağı
kaybetmemek için ne yapmalı? Klasik
eserlerin yıkıcı, yüzleştirici, sorgulayıcı taraflarına nasıl ulaşabiliriz?
Türkiye’de ulaşamazsınız. Çünkü
öyle bir klasik değil. Buranın böyle
yavaş yavaş gelişimi var. Cumhuriyet
Dönemi’nde bir ideoloji doğrultusunda, işte Anadolu’ya gönderilmiş
öğretmen bursunu ödemek üzere,
Anadolu manzarası o nedenle var.
Orada ne yapsın, o resmi yapıyor.
Müzenin yeni konumu, Galataport
ile ilişkisi hakkında ne düşünüyorsunuz?
Gezilen bir noktada olması güzel
çünkü hafta sonları 1500-2000 kişi geziyor burayı. Ayrıca hayatında müzeyle hiç tanışmamış insanın ulaşabileceği bir konumda olması da güzel. Bu
durum insanların müzeyi merak edip
içeri girmesini sağlıyor. Dolayısıyla
müzenin bir mabet gibi değil de ayak
altında olması doğru bir tavır ama mimariyle ilgili tabii kuşkularım var.
Sergiye dahil edilmeyen T.C Cumhurbaşkanlığı’na ödünç verilen eserler var. Ne zaman verildi bu eserler?
Ne zaman müzeye geri dönebilecek
biliyor muyuz?
2015 yılında, eski yönetim zamanında 67 resim verilmiş. Yukarıda
gördükleriniz bu sergide olması gerekenler ama olamayanlar. Bir kara
duvar halinde sergileniyor. Biz resimleri istedik, bekliyoruz.
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Hafızanın tazelenmesi: Serginin Sergisi II
Zeynep İnankur, Burcu Pelvanoğlu ve Ali Kayaalp küratörlüğünde İstanbul Resim Heykel Müzesi’nde açılan Serginin Sergisi II, müzenin kimliğinden referans alarak hem
İstanbul Resim Heykel Müzesi’nin hem de Türk resminin tarihine ışık tutuyor. Temmuz ayına kadar devam edecek sergiyi görmek için sayılı gün kaldı.
TUĞÇE ARSLAN
tugcears@gmail.com
Türkiye’nin ilk ve 1970’lere dek tek
modern sanat müzesi olan İstanbul
Resim Heykel Müzesi (İRHM), geçtiğimiz yılın aralık ayında Serginin
Sergisi II ile yeniden gündeme gelmişti. “Yeniden” çünkü İRHM birtakım bürokratik sebeplerle 2012’de
yerinden edilmiş bir müze olarak
uzun süredir sessizliğe gömülüydü.
Bilindiği üzere İRHM, 1937 yılında
Atatürk’ün emriyle Garabet Amira
Balyan ve Nigoğos Balyan tarafından
tasarlanan ve inşa edilen Dolmabahçe Sarayının Veliaht Dairesi’nde kurulmuştu. Veliaht Dairesi’nde
2007’de başlayan ve bir türlü bitmek
bilmeyen restorasyon çalışmalarının
ardından, müzenin kuruluşundan
itibaren ikamet ettiği bu yerden
göç ettirileceğine dair söylentiler
duyulmaya başlanmıştı. Tophane
mevkiindeki beş numaralı antrepoya
taşınacağı havadisleri yayılırken, restorasyonun kısmen tamamlanmasıyla 2009 yılında, Veliaht Dairesi’nde
son kez Serginin Sergisi adlı bir seçki
gerçekleştirilmişti. Serginin Sergisi,
müzenin 1937’deki açılış sergisinin
bir tekrarıydı, bu bağlamda adından
da anlaşıldığı üzere Türkiye’nin ilk
modern sanat müzesi olan İRHM’nin
tarihi kaydını tutuyor ve belleği geri
çağırıyordu. Serginin Sergisi, aynı zamanda, yıllardır atıl kalan müzenin
yeniden kültür ve sanat ortamına katılmasının bir kutlamasıydı. 2012’de
Veliaht Dairesi’ndeki restorasyon
tamamlandıysa da müze aynı yıl buradan tecrit edilmiş, koleksiyon ise
evvelinde çıkan söylentileri doğrular
şekilde Tophanedeki antrepolardan
beş numaralı antrepoya taşınmıştı.
Ancak buradaki inşaat çalışmaları
sebebiyle de müzenin açılışı sürekli
ertelenip durmuştu.
Nihayet geçtiğimiz aralıkta müze,
Serginin Sergisi II ile yeni mekanında yeniden açıldı ancak bu kısmi bir
açılış. Henüz yeni yeni düzenlenmeye başlayan müze salonları; Serginin
Sergisi II, ardından açılan Osman
Hamdi Bey ve takiben nisanda açılan Hat Sanatına Dair ve Kaligrafik
Eğilimler sergileriyle, izleyiciyi pandeminin de etkisiyle hepten uzak kaldığı müze ziyaretlerine ve İRHM’ye
yavaş yavaş adapte etmeyi amaçlıyor.
Büyük açılışın ise eylül ayında yapılacağı biliniyor.

‘1937’den 2009’a, 2009’dan
günümüze …’
İlki müzenin ilk mekanı olan Veliaht Dairesi’nde 2009 yılında açılan
Serginin Sergisi’nin ikincisi, mimar
Emre Arolat tarafından tasarlanan
ve Galataport projesi kapsamında
İRHM’ye tahsis edilen yeni mekanı 5
numaralı antrepoda izleyicisiyle buluştu. Serginin Sergisi II, tıpkı 2009
yılındaki jest gibi epey zamandır kapalı kalan ve deyim yerindeyse açılışı
sürüncemede bırakılan İRHM’nin,
nihayet ve tüm mazisiyle geri dönüşünün simgesi oldu. Bu bağlamda
kendi geçmişinden referans alan
Serginin Sergisi II, hem 2009 yılındaki Serginin Sergisi’ne hem de
1937 açılış sergisine bir ithaf olarak
tezahür ediyor. Ayşe Hazar Köksal,
“İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Yeniden...” adlı yazısında, bu üç
serginin karakteristiğini ve ilişkisini
şöyle betimliyor: “1937 sergisi yenilik ve tazeliğin getirdiği heyecan ve

Zeki Faik İzer, ‘İnkılap Yolunda’, tuval üzeri yağlıboya, 1933 (İstanbul Resim Heykel Müzesi Koleksiyonu)

umudu ifade ediyordu. 2009 sergisi
ise mücadele ve azmin sembolüydü.
Serginin Sergisi II ise, Müze yeni yerinde açılırken kurumun geçmişine
sahip çıkacağını ima ediyor.”
Çünkü yeni bir kurguyla yeniden
var olmak yerine kendi kimliğine
atıfta bulunan bir sergiyle geri dönmesi, İRHM’nin tarihine dair hafızaları tazeliyor. Köksal aynı yazısında,
Serginin Sergisi II’nin müzenin hafızası bakımından önemine dair ise
şunları yazıyor: “Doğduğu, 75 yıl yaşadığı Veliaht Dairesi’nden zorla göç
ettirilmiş, belleğinden koparılmış bir
müzeden bahsediyoruz. Müze’nin ilk
sergisi de bu bellekten kurtularak,
çağdaş dünyanın gerektirdiği gibi yeni’nin peşinden gidebilir, sıfırlanabilirdi. Neyse ki, Serginin Sergisi II ile
geçmişe ve geçmişine eklemlenmeyi
tercih etmiş gibi görünüyor.”

‘1937 Açılış Koleksiyonu ile
Yeniden…’
Prof. Dr. Zeynep İnankur, Prof.
Dr. Burcu Pelvanoğlu ve Dr. Öğretim
Görevlisi Ali Kayaalp’in küratörlüğünde düzenlenen Serginin Sergisi
II, kurumun geçmişiyle bağlarını
onarıyor. Müzenin ilk katında yer
alan ve İRHM koleksiyonundan 196
eserin gösterildiği bu sergide, Türk
resim sanatını tanımlamak ve tanıtmak bağlamında eserler; Fotoğraftan
Resim, Kopyalar, Osmanlı Resmi,
1914 Kuşağı, Modernizmin Biçim
Dili, Anadolu Manzaraları, Modern
Yaşam/Modern İmge, Manzara, Ölü
Doğa, İnkılap Resimleri gibi kategorilere ayrılmış ve her bir kategori için
hem kendi içindeki bağlama hem de
bir diğerleriyle olan ilişkiselliğine
odaklanır vaziyette bir yerleşim düzeni oluşturulmuş.
Fotoğraftan Resim adı verilen
salonla başlayan sergi, Türkiye’de

Batılı anlamda üretilen ilk resimleri sunuyor; bu bağlamda kronolojik
olarak da başlangıca yerleşiyor. Burası minyatürden Batı tarzı tuval resmine geçişi gerçekleştiren askeri okul
öğrencilerinin fotoğraftan faydalanarak ürettikleri resimleri teşhir ediyor.
Bilindiği üzere Osmanlı döneminde, 1882 tarihli Sanâyi-i Nefîse Mektebi’nin kuruluşuna dek
resim dersleri askeri kurumlarda
verilmiştir. Mühendishane-i Bahr-i
Hümâyun, Mühendishane-i Berrî-i
Hümâyûn, Mekteb-i Tıbbiye, Mekteb-i Erkân-ı Harbiye gibi okullar,
programlarında resim derslerine
yer ayıran kurumlar olmuştur. Batılılaşma misyonunda resim dersleri
teknik bir ihtiyaç olarak gündeme
gelmiş olup, bu kurumlarda bilhassa
perspektif bilgisine odaklanılmıştır.
Askeri okulların ardından Galatasaray Mekteb-i Sultanisi ve Darüşşafaka
gibi sivil okulların programına dâhil
edilen resim dersleri ile Türk sanat
tarihinde perspektif ve Batılı anlamda resmin ilk örnekleri ortaya çıkmaya başlamıştır.
Askeri okul öğrencilerinin fırçalarından çıkan bu boyamalar İstanbul’un saray, kasır ve bahçeler gibi
önemli yerlerinin tasvirlerini sunuyor. Bu resimlerin çoğunluğu fotoğrafların büyütülüp renklendirmesiyle yapılmış; zira fotoğraftan çalışılan
bu resimlerde amaç, askeri okul
öğrencilerine kareleme tekniğinin
öğretimi olmuş. Bu tekniğin rahat
uygulanması içinse saray tarafından
öğrencilere tahsis edilen büyük boyutlu tuvaller kullanılmış. Bu dönem,
resim sanatında fotoğraftan faydalanma egzersiz amaçlı uygulandıysa da
bu resimler aynı zamanda romantik
bir manzara duygusu vermekten de
geri kalmamış.
Askeri okul öğrencilerinin resim-

lerinin yer aldığı bu salonda, küratörler tarafından bir de Sergiye Dahil Edilemeyen Eserler adını taşıyan
bir duvar oluşturulmuş. Bu duvarda
salonun genelinde de olan bazı sanatçıların 2019 yılında cumhurbaşkanlığına “ödünç” verilen eserlerinin fotografik imgeleri yer alıyor.
Küratörler, bu duvarı adeta burada
eksik olan eserlerin kaydını tutmak
için ve onların ait oldukları yere, yani
müzeye iade edilmesine dair bir jest
olarak düzenlemiş gibiler. Köksal ise
buradaki Sergiye Dahil Edilemeyen
Eserler duvarını şöyle yorumluyor:
“En kritik nokta ise dışarıya ödünç
verilmiş eserlerin sergilenmesi. Çoğu
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na olmak
üzere geçici olarak verilen bu eserlerin tematik bir düzenle görünmez
olmaları sağlanabilirdi. Tam tersine,
her eserin küçük boyutlu röprodüksiyonları yan yana asılmış, ödünç
verildiği yer yazılmış, verilme zaman
aralığı boş bırakılmış… Bu biçimde
bir görünürlük rahatsız edici, hüzün
verici. Ama sanki Müze ‘artık hazırım’ demeye çalışıyor.”
Fotoğraftan resim salonunun
bitiminde Kopyalar salonu açılıyor.
2009’daki Serginin Sergisi seçkisinden farklı olarak burada müze koleksiyonunda yer alan kopya resimler de
sergileniyor. Avrupalı tanınmış ressamların ünlü tablolarının kopyalarının yer aldığı bu salon, görsel
anlamda uluslararası bir koleksiyon
etkisi yaratıyor. Kopya resimlerin gösterildiği bu salon, tıpkı Fotoğraftan
Resim’de olduğu gibi Batılılaşma Dönemi’nin sanat eğitim sistemine dair
bilgiler sunuyor.
Serginin metninde de bu detay
oldukça açıklayıcı bir biçimde anlatılıyor. Sanâyi-i Nefîse Mektebi’nin
kurucusu Osman Hamdi Bey’in ölümünden sonra, kardeşi ve aynı za-

manda mektep müdürü olan Halil
Ethem, öğrencilerin resim eğitiminde gelişme kaydedebilmeleri adına
eski üstatların eserleriyle tanışmalarının, onları etüt edebilmelerinin
icap ettiğine kanaat getirmiş, ancak
maddi açıdan el uzatılamayacak kadar değerli olan Avrupalı ressamların eserlerini satın alamayacağı için
onların kopyalarının yaptırılmasını
uygun bulmuştur. Bunun üzerine
1917 yılında, Resim Tabloları Müzesi
Tüzüğü’nde kopyaların sipariş edileceğini bildiren Ethem; Berlin, Madrid, Münih, Paris ve Viyana müzelerinden Avrupalı ünlü ressamların
eserlerinden kopyalar yaptırmıştır.
Bu salonda; Pieter Brueghel
“Köylü Düğünü” (1568), Jean-Antoine Watteau “Kytehera Adasına Kutsal
Yolculuk” (1717), Anthony van Dyck
“Anna van Thielen ve Kızları Anna
Maria Rombouts” (1631-1632) gibi
önemli ressamların kopya edilmiş
eserleri yer alıyor. Görüldüğü üzere
kopya eserler genellikle klasik tarzda
seçilmiş, çünkü bunun güzel sanatlar
tarihinin araştırılmasında da yararlı
olacağı düşünülmüştür. Akademinin
koleksiyonunda, Lotte Sykora, Emile
Delobre, Walter Schachinger gibi Avrupalı sanatçıların kopya ettikleri bu
eserlerin yanı sıra yerli sanatçıların
da kopyaladıkları eserler bulunuyor.
Fikret Mualla, El Greko’nun “Aziz
Luka” eserini; Ömer Adil, Gastano
Esposito’nun “Napoli Körfezi” tablosunu; Haşmet Akal, Jean Dominique
Ingres’in ünlü oryantalist figürü
“Büyük Odalık”ı; Ali Sami Boyar, Jean-Baptiste Siméon Chardin’in “Topaçlı Çocuk” adlı tablosunu; Cevat
Dereli, Honoré Daumier’nin “Crispin ve Scapin” resmini; Mihri Hanım
ise Frans Hals’ın “Çingene Kızı”nı
kopyalamış. Sergide Türk ressamlar
tarafından kopyalanan bu eserlere
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bakılınca, sanatçıların hemen hemen
kendi tarzlarındaki resimleri kopya
etmeyi tercih ettikleri görülüyor. Örneğin; Cevat Dereli karikatürvari bir
eseri tercih etmiş ya da Boyar kendi
fırçasına yakın bulduğu klasik çizgiyi takip etmiş. Akademi’de uzun bir
süre devam eden kopya geleneği, nihayetinde Resim Heykel Müzesi’nin
bünyesinde bir kopya eser koleksiyonunun da oluşmasını sağlamıştır.
Kopyalar salonu ardından Osmanlı Resmi bölümü geliyor. Burada
Osmanlı resim sanatının önde gelen
temsilcilerinden; Osman Hamdi Bey,
Şeker Ahmet Paşa, Süleyman Seyyit,
Halil Paşa, Hüseyin Zekai Paşa, Hoca
Ali Rıza ve Ahmet Ziya Akbulut gibi
ressamların eserleri yer alıyor. Bu ilk
kuşak ressamlar dediğimiz gruptan
Osman Hamdi Bey dışındaki sanatçılar, perspektif ve resim sanatına dair
ilk eğitimlerini askeri okullarda edinmişler. Modern Osmanlı resminin
mihenk taşı olan Osman Hamdi Bey,
Şeker Ahmet Paşa, Süleyman Seyyit
ve Halil Paşa daha sonra Paris’te eğitim almış ve burada Jean-Léon Gérome, Gustave Boulanger, Alexandre
Cabanel ve Gustave Courtois gibi
dönemin ünlü sanatçılarının atölyelerinde çalışmışlardır. 1860-1870
yılları arasında Paris’te eğitim alan
bu sanatçılar, akademik resmin yanında Barbizon Okulu’nun manzara
resmine de eğilim göstermişlerdir.
Gustave Courbet, Fantin-Latour gibi
sanatçılardan etkilenen ressamlar
aracılığıyla 1870’li yılların ardından
Türkiye’deki resim sanatı, Paris’teki
hareketlere bağlı olarak şekillenmiş
ve o dönem Batı’da yaygın olan konular işlenmeye başlamıştır.
Bu salonda Süleyman Seyyit’in ve
Şeker Ahmet Paşa’nın natürmortları
ile Halil Paşa’nın “Mısır Nil Kenarı”
manzarası gibi resimleri yer alırken,
burada da Cumhurbaşkanlığı’na
ödünç verilen ve “sergiye dâhil edilemeyen”; Hüseyin Zekai Paşa, Şeker

Ahmet, Halil Paşa, Şevket Dağ, Nazmi Ziya Güran gibi sanatçıların bazı
eserleri fotoğraflarıyla gösterilmiş ve
yine müzenin koleksiyonu açısından
aynı bilinçle kayıt altına alınmış. İlginçtir ki sergide, bu salondan sonra
“sergiye dâhil edilemeyen eserler”
duvarı görünmüyor, Cumhurbaşkanlığı’nın resim sanatına olan ilgisi bu
dönemle son buluyor gibi.
Ve 1914 Kuşağı; asker ressamların ardından gelen 1914 Kuşağı ya
da diğer adıyla Çallı Kuşağı, kendilerinden önceki dönemin çizgisinden
farklı olarak biçimden ziyade ışık
ve rengi önemsemişlerdir. II Meşrutiyet’in ilanıyla kendi imkanları
doğrultusunda ya da devlet desteği
ile yurt dışına eğitime giden bu ressamlar, 1914 yılında, Birinci Dünya
Savaşı’nın patlak vermesiyle ülkelerine geri dönmüşlerdir. Avni Lifij,
Nazmi Ziya Güran, İbrahim Çallı,
Ali Sami Boyar, Namık İsmail, Feyhaman Duran, Hikmet Onat, Mehmet
Ruhi Arel, Sami Yetik’in de aralarında olduğu 1914 Kuşağı sanatçıları,
çoğunlukla manzara ve İstanbul’un
pitoresk köşelerini ele almış ancak
diğer taraftan modern kent yaşantısı ve kadın imgesini de resimlerinde
işlemişlerdir.
Sosyal yaşamı resme dâhil ederek
konu çeşitliliğine giden bu grup, aynı
zamanda 1916 yılında düzenledikleri Galatasaray Sergileri ile de sergi
geleneğini başlatmışlardır. Buna ek
olarak, Cumhuriyeti karşılayan bu
kuşakla birlikte sarayın tekelinden
çıkarak sivilleşen sanat anlayışıyla
resme nü de dâhil olmuştur. Sergide yer alan Çallı’nın “Çıplak Yatan
Kadın”ı ya da Feyhaman Duran’ın
doğrudan “Nü” olarak adlandırılan
tabloları, Türk resmindeki ilk örnekleri arasındadır.
Bununla birlikte Türk izlenimcileri olarak da adlandırılan bu kuşak,
bu dönemde başlayan ada vapuru seferleriyle adalara çekilmiş ve orada

bol ışıklı manzaralar boyamışlardır.
Ancak 1914 Kuşağı’nın izlenimciliğinde Avrupa izlenimciliğinin ideolojik yaklaşımı yoktur, daha ziyade tuvali öznel bir anlatıma kavuşturmak
adına izlenimci bir fırça kullanmışlardır. Ayrıca edebiyatla sıkı bir ilişki
içinde olan bu sanatçıların manzaralarında, Fecr-i Âti edebiyatının temsilcilerinden Ahmet Haşim’in sembolizm öğelerine başvuran şiirlerinin
etkileri de hissedilmektedir.
1914 kuşağının ardından, kronolojik olarak erken dönem Cumhuriyet resimlerinin sergilendiği salonlar
geliyor. Serginin Modernizmin Biçim
Dili ve Modern Yaşam Modern İmge
adı taşıyan salonlarında, modern
toplum inşasına odaklanan Türkiye
Cumhuriyeti’ndeki ideolojik dönüşümlerin resme de yansıdığı görülüyor. Modern kent yaşamı ya da modern birey gibi kavramlar; kıyafet,
kadın ya da harf devrimi gibi imgeler
üzerinden ele alınıyor.
Bilhassa Modern Yaşam ve Modern İmge salonu, belki de sergide
yer alan en eğlenceli, en hareketli kısım. Çünkü Cumhuriyet ideolojisiyle
birlikte özellikle yeni eğlence biçimlerinin resmedildiği bol danslı, bol
müzikli resimler burada sergileniyor.
Erken Cumhuriyet Dönemi’nde
balolar; modern kadın ve modern
erkeğin birlikte dans eden görüntüleri gibi sosyal konular, modern
sanatı inşa etmek için bilinçli olarak kullanılan Art Déco sentezli geç
kübizm diliyle resme dâhil olmuş.
Sergide yer alan Ali Avni Çelebi’nin
1928 tarihli “Maskeli Balo”su biçim
ve içerik bakımından tam da erken
Cumhuriyet resminin bu modern
tarifine oturuyor. Nurullah Berk’in
figürlerin istifi, renklerin uyumu ve
dinamizmi ile Türk resminde açılan
yeni bir çağın habercisi olarak yorumladığı bu resimde, moderne dair
önemli bir detay da kadın figürüdür.
Avni Çelebi’nin söz konusu tablosun-
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da ya da hemen yakınındaki Hamit
Görele’nin “Konser” tablosundaki
kadın imgelerine baktığımızda keskin bir değişim/dönüşüm kendini
gösteriyor.
Serginin küratörlerinden Prof.
Dr. Burcu Pelvanoğlu, Türkiye’deki
sanat ortamı üzerinden modernleşmeyi incelemiş olduğu “Pek Kronolojik Olmayan Hayatımız” adlı kitabında, moderniteyi eleştirel bir biçimde
ele almış, zemini kaygan bir ideoloji
olarak değerlendirdiği modernizmin
Türkiye’de kavramsal değil simgesel
bir yaşam sürdüğünü yazmıştır.
“Modernleşmenin çeşitli sembolleri olduğu gibi, Türkiye’de plastik
sanatlar tarihi semboller üzerinden
işlemiştir” diyen Pelvanoğlu söz konusu kitabında, özellikle de kadın
bedeni ve imgesiyle modernizm arasındaki ilişkiye dair şöyle bir yorumda bulunmuştur: “Cumhuriyet Dönemi’nde, modernleşme projesinin
temelinde kadın yer almış ve modernleşme, kadının özel alandaki tasvirini de değiştirmiştir. Modern kadını
betimleyen resimlerde, kadın ya açık
alanda şık ve modern giysiler içinde
ya da iç mekanlarda eylem halinde
gösterilmeye başlanmıştır.” Genellikle kısa saçlı ya da toplu saçlarıyla
ciddi kıyafetler içinde tasvir edilen ve
bu anlamda cinsiyetine ithafen resmedilmeyen kadın uzun saçlı, beyaz
tenli ve dişilik olgusu öne çıkarılan
kadının yerine geçmiş ve böylece
enerjik, ağırbaşlı yeni bir kadın imgesi yaratılmış. Dolayısıyla Cumhuriyet ile kadının görüntüsü değişime
uğramış; laik ve modern bir biçimde
resme dâhil edilmiş olan kadın, modern Türkiye’nin de simgesi haline
getirilmiştir.
Cumhuriyet ideolojisinin yansıdığı diğer salon ise İnkılap Resimleri
salonudur. Erken Cumhuriyet Dönemi’nin temalarından biri de Kurtuluş
Savaşı olmuştur. Kurtuluşun ardından, ulus kimlik inşasını destansı bir

biçimde tuvallerine aktaran ressamlar, burada da bazı sembolik öğelere
başvurmuştur.
Zeki Faik İzer’in ünlü Fransız ressam Delacroix’nın “Halka Yol Gösteren Özgürlük” adlı tablosundan
esinlenerek gerçekleştirdiği “İnkılap
Yolunda” adlı resmi; Atatürk, Türk
bayrağı, modern kadın, modern
erkek ve bunların karşısına eklemlenen yerlere yığılmış sakallı İslami
figürlerle dönüşümü son derece
basit bir anlatımla izleyiciye iletiyor.
Arif Bedii Kaptan’ın “Cumhuriyet’in
Gençliğe Tevdii” adlı resminde de
yine aynı öğeler aynı işlevi görüyor;
Atatürk ve Türk bayrağı, ona eşlik
eden modern kadın, modern erkek
ve ellerinde tuttukları yeniden doğuşu simgeleyen çocukla inkılabı benzer bir biçimde sembolikleştirerek,
ulus devlet ve kimlik inşasını merkezine alıyor. Zeki Faik İzer ve Arif
Bedii Kaptan direkt olarak sembolik
ögeler eşliğinde dönüşümü ele alırken Ali Avni Çelebi “Silah Arkadaşları” adlı tablosu ile çok daha hissiyatlı
bir noktada bekliyor. Avni Çelebi, yaralı silah arkadaşını sırtında taşıyan
askerle dönüşüm için çekilen sancılara, ödenen bedellere odaklanırken
bu sancıyı herhangi bir ulusa atfedercesine sembolik bir biçimde kimliklendirmiyor. Daha bitaraf bir izlenim
uyandıran “Silah Arkadaşları”, adeta
savaşın “ben” ve “öteki”ni aynı kederde buluşturduğunu gösteriyor.
Serginin Sergisi II, ilk kuşak ressamlardan Erken Cumhuriyet Dönemi’ne dek Türkiye’nin modern
resminin üretimine, dönüşümlerine
ve buna etki eden sanatçılarına odaklanırken ana hatlarıyla modern Türk
resminin oluşumu ve gelişimine dair
belgesel nitelikli bir seyir sunuyor.
İstanbul Resim Heykel Müzesi’nin birinci katında yer alan sergi,
temmuz ayına dek Pazartesi günleri
hariç haftanın diğer günleri ziyaret
edilebilir.
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1- (Şeker) Ahmet Ali Paşa, ‘Natürmort’, tuval üzeri yağlıboya, 1899
2- Refik Epikman, ‘Manzara’, tuval üzeri yağlıboya, 1936
3- Nazmi Ziya Güran, ‘Boğaziçi Küçüksu’dan’, tuval üzeri yağlıboya
4- Nurullah Berk, ‘Tayyareciler’, tuval üzeri yağlıboya
5- Bedri Rahmi Eyüboğlu, ‘İlk Geçen Treni Seyreden Köylüler’, tuval
üzeri yağlıboya, 1935
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Müzeci yönüyle Osman Hamdi Bey
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde daimi olarak kalacak Osman Hamdi Bey koleksiyonu yeniden sanatseverlerle buluştu. İlk
koleksiyon sergisinden farklı olarak ressamın kendisine ait nişanlar ve yazılı belgelerin de sergilendiği serginin küratörü Zeynep İnankur’la konuştuk.
GÜLŞEN BAYBURA
gulsen.baybura1@gmail.com
Osman Hamdi Bey tarafından Sanayi-i Nefise Mektebi öğrencilerinin
çalışmalarına imkan sağlama amacıyla düşünülen müzenin 20 Eylül
1937’deki açılışına, Atatürk manevi
kızı Ülkü ile birlikte katılmıştı. 20
Eylül’deki açılışının ardından müzede kalmaya devam edecek Osman
Hamdi Bey sergisindeki sanatçıya ait
eserler, figürleri için kullandığı fotoğraflarla sergileniyor. Zeynep İnankur, eylülde açılacak müzenin kalıcı koleksiyonu için Sanâyi-i Nefîse
Mektebi’nin kurucusu Osman Hamdi Bey’in tanıtıldığı bir sergiyle yola
çıkmak istediklerinin altını çiziyor.
İnankur, İstanbul Resim ve Heykel
Müzesi’nin Türkiye’deki en büyük
Osman Hamdi Bey koleksiyonuna
sahip olduğunu vurgularken bu sergiyse sanatçının müzeci ve arkeolog
kimlikleri, portreleri, manzara resimleri ve Batılı oryantalistlerle farklarını öne çıkarıyor.
İlk sorum küratörlerinden biri olduğunuz Serginin Sergisi II hakkında
olacak. Sizi, bu serginin kurgusunda
en çok ilgilendiren mesele neydi?
Dikkat çekmek istediğiniz, özellikle
izleyiciler tarafından anlaşılmasını
beklediğiniz bir mesele var mıdır,
varsa nedir?
Serginin Sergisi II yeni müze
binasında açılacak olan ilk sergiydi, dolayısıyla her şeyden önce yeni
mekanın koşulları bizi yönlendirdi.
Bir saray binasından bir Antrepo binasına geçiş aşamasında elbette epey
adaptasyon zorluğu yaşadık. Serginin
Sergisi II İstanbul Resim ve Heykel
Müzesi’ne tam 75 yıl ev sahipliği yapmış olan Dolmabahçe Saray Veliaht
Dairesi’nde 1937 tarihinde açılan ilk
sergiyle onu yeniden canlandıran
2009 yılındaki son sergiye, Serginin
Sergisi’ne bir ithaftı. Ben bu sergiyle
izleyiciyi müzenin kuruluş günlerine,
kültür ve sanata büyük değer veren
Atatürk dönemine geri götürdüğümüzü düşünüyorum. Ancak ilk iki
sergide yer almış olan başyapıtların
bazılarının başka kurumlara ödünç
verilmiş olması ve sergide yer almaması büyük bir eksilikti. Biz bu eksikliği o yapıtların fotoğraflarını sergileyerek gidermeye çalıştık. Umarım
hepsi yakında gerçek yuvalarına geri
döner.
Serginin Sergisi II’de küratöryel kurguda eser seçkisi, izleyici ve mekan
arasında nasıl bir ilişki kuruyorsunuz?
Bu sergide Türkiye’deki 50 yıllık
sanat üretimini kronolojik olarak veren 1937 ve 2009 sergilerinden farklı
bir düzenlemeye gittik; müzenin ilk
çekirdeğini oluşturan Elvah-ı Nakşiye Koleksiyonu’ndan bir seçkiyi fotoğraftan yapılan resim örnekleriyle
göstermeyi tercih ettik. Osman Hamdi Bey, Şeker Ahmet Paşa, Süleyman
Seyyit, Halil Paşa gibi sanatçıları Osmanlı resminin ilk önemli temsilcileri olarak sergilerken, Osmanlı’dan
Cumhuriyet’e geçişte köprü oluşturan 1914 Kuşağı sanatçılarını Türk
resmine getirdikleri konu çeşitliliğini
göz önünde bulundurarak tematik
bir yaklaşımla ele aldık. Aynı tematik
yaklaşımı Erken Cumhuriyet Dönemi sanatında da gösterdik. Birbirinin
devamı olan iki grubu yani Müstakil
Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği ile

Osman Hamdi Bey, ‘Venedik’ten Manzara’, tuval üzeri yağlıboya, 1878

D Grubu’nu ayırmak yerine onları
hem Art Deco estetiği kapsamında
hem de modern sanatı hangi temalar
doğrultusunda kurguladıklarını gösterecek bir şekilde sergiledik.
Osman Hamdi Bey sergisine gelirsek, müzenin kurulmasına öncülük
eden Osman Hamdi Bey ile başlamanız, müzenin geçmişiyle nasıl bağ
kuruyor?
Yukarıda da belirttiğim gibi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nin
yeni binasında kapılarını açmasından sonra ilk etkinliğimiz müzenin
1937’deki kuruluş sergisini yeniden
canlandırmak oldu. Böylelikle Dolmabahçe Veliaht Dairesi’ndeki eski
müzeyle Antrepo binasındaki yeni
müze arasında bir köprü kurmuş olduk. Müze müdürümüz Hasan Karakaya ile yaz aylarında kapanacak olan
Serginin Sergisi II’den eylülde açıla-

Prof. Dr. Zeynep İnankur

cak olan daimi koleksiyona bir Osman Hamdi Bey sergisiyle geçmenin
çok uygun olacağını düşündük. Böylece müzenin kalıcı koleksiyonunun
ilk adımı Sanâyi-i Nefîse Mektebi’nin
kurucusunun tanıtıldığı bir sergiyle
atılmış oldu. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Türkiye’deki en büyük
Osman Hamdi Bey koleksiyonuna
sahiptir. Dolayısıyla bugüne kadar
müzede çok kez Osman Hamdi Bey
sergisi açıldı ancak onların hemen
hepsinde onun ressam kimliği öne
çıkıyordu, bu serginin onlardan bir
farkı müze arşivinde bulunan ona ait
bütün yazılı belgelerin, nişanların tek
tek yeniden incelenip tanımlanarak
sergilenmesi oldu. Bu belgelerden
de görüleceği gibi Osman Hamdi
Bey, Batı dünyasında ressam kişiliği
kadar müzeciliğiyle de isim yapmış
bir şahsiyet. Dolayısıyla bu sergide
onun ressamlığının yanı sıra müzeci

kişiliği de öne çıkarılmış oldu.
Sergileme biçimiyle neye dikkat çekmek istediniz?
Bu sergiyi planlarken başından
beri Osman Hamdi’nin resimlerini
üç ana tema altında sergilemeyi ve
her üç temanın da Osman Hamdi’nin sanatındaki yerini vurgulamasını istedim. Osman Hamdi Bey
her ne kadar oryantalist resimleriyle
tanınsa da onun kendi çevresini ve
dostlarını yansıttığı portreleri ve sayıca az da olsa manzaraları da vardır.
Hatta bu manzaraları Sultan II. Abdülhamid’in de beğenisini kazanmış
ve onun isteği üzerine sanatçı saray
koleksiyonu için de büyük bir manzara yapmıştır. Portreler ve manzaralar sanatçının içinde yaşadığı ortam
için gerçekleştirdiği eserlerdir. Buna
karşılık o, oryantalist konulu resimlerini sırf Avrupa pazarı için yapmış
ve kendi ülkesinde sadece üç kez
sergilemiştir.
Osman Hamdi Bey’in Osmanlı aydını, müzeci ve arkeolog kimlikleri
onun resmine nasıl yansıyor?
Osman Hamdi Bey’in Paris’te
resim eğitimi almış olması onun sanatını biçimlendiren en önemli ögelerden biridir. Nitekim Türkiye’ye
dönüşünde Sanâyi-i Nefîse Mektebi’ni kurduğunda figürden çalışmayı
başlatmış, okulun hocalarını Avrupa
akademilerinde figür ağırlıklı eğitim
almış sanatçılar arasından seçmiştir.
Osman Hamdi Paris’teki École des
Beaux-Arts ve Louvre örneğinden
hareketle Sanâyi-i Nefîse Mektebi
binasını da Müze-i Hümâyun’un bulunduğu Çinili Köşk’ün hemen yanı
başına inşa ettirmiş, sanat okuluyla
müze arasında bağlantı kurarak öğrencilerin müzedeki eserlerden çalışmalarına olanak sağlamıştır.

Osman Hamdi Bey’in diğer oryantalist ressamlarla farkları nelerdir?
Osman Hamdi’nin tablolarını
Batılı oryantalistlerden ayıran ve
öncelikli kılan en büyük özellik bu
tablolarda kendi dünyasını, kültürünü anlatmasıdır. Osmanlı/İslam ağırlıklı zengin bir dekor ve arka plana
sahip bu tablolarda, her öge etnolojik bir belge gibi resmedilmiştir. Gerek bu özellik gerekse bu resimlerin
Osmanlı ve Müslüman bir sanatçı
tarafından yapılmış olması onları Avrupalı izleyicinin gözünde daha da
inandırıcı kılmıştır. Osman Hamdi
daha Paris yıllarında Oryantalizmin
Batılı izleyici ve Batı’daki sanat pazarı için cazip bir konu olduğunu
görmüş; Doğu dünyasından gelen
bir sanatçı olmanın onun resimlerini
Batılıların gözünde daha farklı ve de
inandırıcı kılacağını fark ederek bu
ayrıcalığını başarılı bir biçimde kullanmıştır. Ancak Batılı oryantalistlerin resimlerinde görülen ve Doğu’ya
atfedilen şiddet, tembellik, çıplaklık,
cinsellik ve erotizm gibi özellikler ve
ön yargılı yorumlar onun resimlerinde görülmez.
Avrupa manzara resimleri ile Osman
Hamdi Bey’in natüralist bir tarzda
çalıştığı manzaralarının farkı nedir?
Osman Hamdi manzaralarını
açık havada, doğadan çalışarak yapmıştır. Hızlı fırça darbeleriyle adeta
İzlenimci tarzda yapılan bu manzaralar, Avrupa manzaralarından hiç
de farklı değildir. Tabii ki sanatçının
çok sevdiği Gebze ve Eskihisar yöresine ait manzaralar konu bakımından Avrupa manzaralarından ayrılır,
buna mukabil onun bu sergide yer
alan Venedik manzarasını, örneğin
bir Bonnington manzarasından ayırt
etmek zordur.
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Sanâyi-i Nefîse kurucusuna vefa sergisi
Prof. Dr. Zeynep İnankur Küratörlüğünde, mart ayında açılan Osman Hamdi Bey Sergisi, Türkiye’nin ilk modern sanat müzesi olan İstanbul Resim Heykel Müzesi’ne ilham veren
Osman Hamdi Bey’i ağırlıyor. Osman Hamdi Bey, oryantalist tabloları, portreleri, manzara ve ölü doğa eserlerinden bir seçkiyle sunuluyor.
TUĞÇE ARSLAN
tugcears@gmail.com
Sanâyi-i Nefîse Mektebi’nin kurucusu ve müdürü Osman Hamdi
Bey’in İstanbul Resim Heykel Müzesi (İRHM) bağlamında önemi, bu
müzenin fikri temelini ortaya atmış
olmasıdır. Bu bağlamda, Serginin
Sergisi II’nin ardından mart ayında
açılan ve küratörlüğünü Prof. Dr.
Zeynep İnankur’un yaptığı Osman
Hamdi Bey Sergisi, İstanbul Resim
Heykel Müzesi’ne dair hafızaları tazelemek açısından bir diğer önemli
sergidir.
Osman Hamdi’nin ölümünden
sonra, kardeşi Halil Ethem Bey, bir
müze kurmanın Osman Hamdi’nin
temel gayelerinden biri olduğunu
yazmış ve vasiyetini yerine getirmek
üzere, Osmanlı ressamlarının resimlerini ve Batılı üstatların kopyalarını
bir araya getirerek Elvâh-ı Nakşiye
Koleksiyonu’nu oluşturmuştur. Ancak Halil Ethem, bir müze kuramasa
da ilk kez 1925 yılında Sanâyi-i Nefîse
Mektebi’nin salonlarında sergilenen
Elvâh-ı Nakşiye Koleksiyonu ile İRHM’nin oluşmasına önayak olmuştur. Bu bağlamda, Osman Hamdi
Bey sergisi, vasiyeti olarak müzenin
tohumlarını atan Osman Hamdi’ye
bir saygı duruşu olarak belirdiği gibi
aynı zamanda Osman Hamdi ile filizlenen İRHM’nin tarihi açısından da
oldukça önemlidir. Bu sergide, Osman Hamdi’nin oryantalist tabloları,
portreleri ve az sayıdaki manzara ve
ölü doğa resimleri yer almaktadır.
Sergide, Osman Hamdi’nin,
İRHM koleksiyonunda yer alan “Çocuklar Türbesinde Derviş”, “Tespih
Çeken Mümin”, “Konuşan Hocalar”
gibi büyük boyutlu oryantalist çalışmaları bir araya getirilmiştir. Sanatçının Doğu’yu ve Doğulu figürü işlediği ünlü eserleri arasında yer alan
bu tabloların ortak özelliği, figürü
öne çıkararak arka planı zengin bir
İslam dekoruyla bezemiş olmasıdır.
Bu üç tablosunda da Doğu motifleriyle bezeli cami, türbe gibi kutsal
mekanların kapıları önünde anıtsal
bir şekilde duran Doğulu figürler yer
alır. Bu figürlerdeki ortak yan ise Osman Hamdi’nin model olarak kendi
imgesini kullanmasıdır.
Osman Hamdi’nin bir diğer özelliği, bazı resimlerinde farklı mimarilerden aldığı mimari öğeleri bir
araya getirerek yeni bir mekan kurgulamış, bazen de aynı mekanı farklı
resimlerinde tekrar kullanmış olmasıdır. Serginin bir duvarı, Osman
Hamdi’nin bu üç tablosunda yer alan
figürleri ve eklektik mekanları analiz
etmek üzere tasarlanmıştır.
İronik bir biçimde Doğu kültürüyle yetişmiş oryantalist bir ressam
olan Osman Hamdi’nin resimlerindeki oryantalist öğeler, Batılı bakışın
Doğu algısından biraz daha farklıdır.
Her ne kadar Jean-Léon Gerome gibi
oryantalist sanatçıların atölyelerinde
eğitim almış olsa da onu Batılı oryantalistlerden ayıran temel nokta,
resimlerinde şiddet, tembellik, çıplaklık, erotizm, zevk-sefa ya da cinsellik gibi peşin hükümlü tasvirlere yer
vermemiş olmasıdır. Sergide yer alan
eserlerinde de olduğu gibi, figürler
nispeten köhne bir İslami dekor
önünde konumlanmış fakat okuyan,
bir şeyleri tartışan vaziyette; alim ya
da derviş görünümünde ele alınmıştır. Kaldı ki Osman Hamdi, burada
yer almayan ancak Doğulu kadını

Osman Hamdi Bey, ‘Mimozalı Kadın ya da Marie’, Tuval üzerine yağlıboya, 1906

oryantalist bir biçimde ele aldığı harem ya da hamam tasvirlerinde dahi
kadınlara sıklıkla bir görev vermiştir.
“Kur’an Okuyan Kız” ya da “İki Müzisyen Kız”da olduğu gibi kadınları
kitap okurken ya da bir müzik aleti
çalarken resmetmiştir. Bu bağlamda,
Osman Hamdi’nin oryantalist resimlerindeki kadınlar da Batılı bakışın
boylu boyunca uzandırdığı, çıplak bıraktığı ya da süzülen gözlerle, aheste
bir tavırla ve rehavetle temsil ettiği

gibi izleyicinin karşısına çıkmaz. Oryantalist yaklaşımla ele aldığı kadın
imgesi de çoğunlukla ya bir işle meşguldür ya da Batılı oryantalist imgeden farklı olarak, efsunlu ve hülyalı
görünümün aksine idraki yerinde bir
ifadeye sahiptir.
Osman Hamdi’nin portrelerine
bakıldığında, oryantalist etkinin ortadan kalktığı ve yerini Batılı tarzda
portre anlayışının aldığı tasvirler
görülmektedir. Çoğunluğu aile üye-

lerine ya da dostlarına ait olan bu
portreler, genelde düz ve kırmızı bir
fon kullanılarak yapılmıştır. Eşi Naile
Hanım’ın portresi olan meşhur “Mimozalı Kadın” da bunlardan biridir.
Fransız modasına uygun kıyafetler
içinde ve elinde mimozalarla tasvir
edilmiş olan Naile Hanım gibi kızı
Nazlı’nın portresi de aynı modern
görüntüye sahiptir. Osman Hamdi’nin Batılı bir tarzda ele aldığı
portrelerinde, oryantalist tablolarına

oranla daha özgür, daha rahat olan
fırça vuruşları da dikkat çekmektedir.
Az sayıda manzara resmi yapan
Osman Hamdi’nin sergide yer alan
“Kırda Gezinti” ve “Gebze’den Manzara” gibi izlenimci tarzdaki resimlerinde figürler daha mütevazı boyutlarda ele alınmıştır. Sergi, İstanbul
Resim Heykel Müzesi’nin üçüncü
katındaki 301 numaralı salonda Pazartesi günleri hariç haftanın diğer
günleri ziyaret edilebilir.
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Eski yazıdan kaligrafiye bir yolculuk
Küratörlüğünü Ali Kayaalp’in yaptığı Türk Resminde Kaligrafik Eğilimler sergisi, eski alfabenin olanaklarını kullanarak soyut resme yönelen ressamlarımızın eserlerinden
sunduğu özel bir seçkiyle onların geleneksel sanatlardan modern sanata yöneliş evrelerini ve Osmanlı ile Erken Cumhuriyet dönemi arasındaki devamlılığı aydınlatıyor.
GÜLŞEN BAYBURA
gulsen.baybura1@gmail.com
Elif Naci, harfleri büyüterek tuvaline
taşıyor. Zeki Faik İzer, belirli bir açı ve
oranla çizilen çizgilerden yola çıkıp
renklerle ilgileniyor. Güzel Sanatlar
Akademisi Hat Koleksiyonu seçkisi ve
Türk Resminde Kaligrafik Eğilimler
sergileri, ressamlarımızın geleneksel
sanatlardan modern sanata yöneliş
evrelerini izleyicilerle paylaşıyor. Eskiye dair olan kültürel söylemlerin,
kendine modernin içinde açtığı yolları, kırılma ve kopuş anlarını gösteren serginin küratörü Dr. Öğretim
Üyesi Ali Kayaalp ile konuştuk.
Türk Resminde Kaligrafik Eğilimler
sergisinin içeriğinden kısaca bahsedebilir misiniz?
Bu aslında iki parçadan oluşan
bir sergi ve müzenin üçüncü katındaki iki salona yayılıyor. Bir salonda hat
sanatının tarihi konusundaki çalışmalarıyla tanıdığımız Prof. Dr. Uğur
Derman hocanın hat levhaları seçkisi
var. Diğer salonda da küratörlüğünü
benim yaptığım kaligrafik modernist
resimler sergisi bulunuyor. Bu iki sergi birbirine geçmişle veya gelenekle,
artık nasıl isimlendirmek isterseniz,
modern arasındaki bağlantının ve
dönüşümle belirlenen bir devamlılığın vurgusuyla bağlanıyor. Bu sergiyi
şu bakımdan önemsiyoruz; hattın
temelini oluşturan eski yazının Cumhuriyet’ten sonraki serüveni, politik
sebeplerden dolayı çok hareketli olamıyor. Halbuki eski yazı 1950’lerle
birlikte modernist pentürün içinde
kaligrafik denemeler aracılığıyla
kendine yer bulabilmiş. Dolayısıyla
bu tarihsel devamlılığı vurgulamak
adına, bir salonda hat levhalarının
görülebildiği, diğer salonda da yine
ilhamını büyük ölçüde hüsn-i hattan,
Arap yazısından alan soyut kaligrafik
eğilimlerin teşhir edildiği iki parçalı
bir sergi hazırladık.
Geleneksel sanatlar, Cumhuriyet’in erken dönemlerinde devrimlerin de heyecanıyla biraz geri plana
atılıyor. Güzel Sanatlar Akademisi ise
bu süreçte yeni eğilimlerin merkezi.
Yeni resmi, yeni heykeli, yeni sanatı
Akademi temsil ediyor. Akademi bir
politik odaktır ve Cumhuriyet’in ideolojisini görselleştirir; o ideolojinin
sanat alanındaki mabedidir. Ama
eski Medreset’ül Hattatin, sonra
Hattat Mektebi ve nihayet Şark Tezyini Sanatlar Mektebi adıyla anılan
hattat okulu da 1936’da Akademi’ye
bağlanarak Akademi çatısı altında
hizmet veren Türk Tezyini Sanatlar
Şubesi’ne dönüşmüştü. Dolayısıyla, gelenek dönüp dolaşıp Akademi’nin bünyesinde kendine bir yuva
bulmuş.
Bu Akademi’nin toparlayıcı eğilimlerini ortaya koyan bir olgu; tabii
bunda dönemin Maarif Vekili Hasan
Âli Yücel’in çabasını da unutmamalıyız. Serginin Akademi’nin halefi olan
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne bağlı Resim Heykel Müzesi’nde düzenlenmesi, bu devamlılığın şimdiki zamana erişen gücünü
gösteriyor. Akademi’nin zengin bir
hat koleksiyonu var, Uğur Derman
hocanın kurguladığı salonda o koleksiyon teşhir ediliyor. Küratörlüğünü Prof. Dr. Zeynep İnankur ve Prof.
Dr. Burcu Pelvanoğlu hocalarımla
gerçekleştirdiğimiz Serginin Sergisi II ve Prof. Dr. Zeynep İnankur
hocamın küratörlüğünü tek başına

Serginin küratörü Dr. Öğretim Üyesi Ali Kayaalp, ‘bizde soyut resmin ortaya çıkışı Batı’dakinden biraz daha geçtir, çünkü zaten biz pentürü içine doğduğumuz bir ifade biçimi olarak tanımıyoruz.’ diyor.

gerçekleştirdiği Osman Hamdi Bey
sergisinden sonra, müze belleğinin
yeniden nefes alıp vermeye başladığı
açılma sürecinin devamlılığına, şimdilik son taşı koyan bu üçüncü sergimizde de Uğur Derman hocayla ben
eş küratör olarak çalıştık. Aslında iki
küratörlü tek bir sergi olduğu kadar
iki ayrı küratörün hazırladığı, birbiriyle güçlü bağlantısı olan iki ayrı
sergi olarak da düşünmek mümkün.
Müzede yan yana konumlanmış Güzel Sanatlar Akademisi Hat Koleksiyonu ile Türk Resminde Kaligrafik
Eğilimler sergisi arasındaki bağdan
bahsedebilir misiniz?
Bu bağı şu şekilde kurabiliriz:
Bizde soyut resmin ortaya çıkışı Batı’dakinden biraz daha geçtir. Çünkü
zaten biz pentürü içine doğduğumuz
bir ifade biçimi olarak tanımıyoruz.
Daha sonradan tanıdığımız ve öğrendiğimiz, büyük ölçüde Tanzimat yüzyılının asrileşme çabalarının içinde
kendine yer bulan bir olgu bu. Dolayısıyla Batılı ressamların pentürle
yüzleşmesi, yüzleşmenin çatışmaya
evrilmesi, çatışmadan bir sınamanın
doğması ve gelenekle karşı karşıya
gelişin yeni öneriler doğruması, akademik klasisizmin içinden modernin
çıkışı…
Bu çıkışın öncesi ve sonrasındaki bütün karşılaşmalar, çatışmalar ve
zıtlıkları biz daha sonra, daha geç bir
şekilde tecrübe ediyoruz. Dolayısıyla
modernin kendine has birtakım gerilimlerini de daha geç yaşıyoruz. Bu
bağlamda bizim için soyut, geleneğin
içinden hat sanatının açtığı yolu kullanarak ilerlemiş. Şemsi Arel olsun,
Sabri Berkel olsun, Abidin Elderoğlu
olsun bu ressamlar Osmanlı yurttaşı
olarak doğuyorlar. Latin harflerinden önce Arap harflerini öğreniyorlar. Dolayısıyla onların bildiği, tanıdığı, aşina olduğu ilk alfabe Arap
yazısı. Bunun plastik imkanlarından
yararlanarak, figüratif soyutlamanın
dışında gelişen yeni bir soyut yol deniyorlar. Bu bakımdan hattın bir kay-

nak olarak önemi var. Uğur Bey’in
küratörlüğünü yaptığı salonla benim
küratörü olduğum salon ve bu iki sergi arasındaki geçiş biraz da bunun
sembolizmiyle birbirine bağlanıyor.
Yeni devir, yeni hayat, yeni hayatın
yeni hikayesi başlıyor, eski harfler artık hayatın içinde yaşayan bir alfabenin harfleri olmaktan çıkıyor ve yeni
bir sanatsal yol arayışında ressamlara
kılavuzluk eden formlara dönüşüyor. Gündelik hayatın doğrudan bir
unsuru değil artık Arap harfleri ve
ressamın onlarla ilişkisi değişmiş durumda. Araya mesafe koyabildiği, bir
plastik dilin kaynağı olarak kullanabildiği nesneler oluyor. Kuşkusuz, eskiden bu kadar tanıdık olana birden
böyle uzak düşmüş olmakta tuhaf,
tekinsiz bir durum da var.
Küratörler hazırladıkları sergilerle
izleyiciyi düşünmeye teşvik eden bir
deneyim alanı da kurarlar. Bu sergi
deneyimi sırasında önerdiğiniz küratöryel akış sonucu, izleyicinin nasıl
bir duygu ve düşünce ile sergiden
ayrılabileceğini düşünüyorsunuz?
Küratöryel kurguda eser seçkisi, izleyici ve mekan arasında nasıl bir ilişki
kuruyorsunuz?
Her şeyden önce şunun takdir
edilmesini çok isterim hakikaten:
Türkiye’de eski yazı ve hat bir politik
çatışmanın nesnesidir; zira yazının
pek çok şeyden daha politik bir anlamı vardır. Oysa bir levhaya bakıp haz
duymak için dindar olmak gerekmez.
Pekala muhafazakar olunmadan da
bir hat levhasının güzelliği takdir
edilebilir. Benzer biçimde, hat sanatından yola çıkan bir modern resmin
görsel olanaklarının tadına varmak
için de liberal veya solcu olmak gerekmez. Eskiye dair olan bir kültürel
söylemin, kendine modernin içinde
bir yol açmış olduğunu görmek bence hepimiz için olumludur. Tarihi
yazarken, elbette kırılma ve kopuş
anlatıları yokmuş gibi davranamayız;
ancak pek çok kırılma, sandığımızdan hızlı şekilde dönüşüyor ve yeni

anlatıların içinde kendine yer buluyor. Bu bakımdan, ben ayrışmaların
yanında, dönüşmelerin ve uzlaşmaların tarihlerinin de vurgulanmasından yanayım. Kaligrafik zenginlik
bakımından Arap harfleri çok güzel;
sağlam bir plastik değeri var ve etkileyici, çekici, çarpıcı formlar yaratma olanağını taşıyor. Bunlardan yola
çıkarak bir yeni soyut dili keşfetmeye çalışmak da Orta Doğu’nun sanatçılarının pentüre yaptığı önemli
bir katkı olsa gerek. Kaligrafik eğilimleri sadece Türkiye’de değil, kabaca 1950’lerden sonra bütün İslam
dünyasında görüyoruz. Mısırlılar,
Lübnanlılar, İranlılar da deniyor.
Pakistan’da da benzer denemeler yapılıyor. Aslında şu bakımdan ilginç
bunlar, bize eş zamanlı ama birbiriyle
doğrudan bağlantılı olmayan bir tarihsel gelişmeyi gösteriyor.
Özellikle Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra pek çok İslam ülkesi, yönünü bir şekilde Batı’ya çevirmiş ya
da çevirmek zorunda hissetmişti. Bu
teşebbüslerin kökenleri 18’nci yüzyıla gidiyordu, kurumsallaşmalarıysa 19’uncu yüzyılı bulmuştur; ancak
kaçınılmaz biçimde Batılı olmak gerektiğinin anlaşıldığı dönem esasen
20’nci yüzyıl, özel olarak da Birinci
Dünya Savaşı sonrasındaki dönemdir. Bu dönemde, Türkiye’deki kadar kapsamlı ve büyük olmamakla
birlikte tüm İslam ülkelerinde bir
sekülerleşme, çağdaşlaşma, modernleşme süreci yaşandı. Bu süreç de
kendi içinde çelişkiler taşıyordu:
Mesela Fransız sekülerliğine yakın
olmalarına karşın, sömürgeci bir politik özne olduğu için Batı’ya şiddetle
karşı olan milliyetçi Arap düşünürleri vardı.
Buna karşılık olarak kendini İslamcılık şeklinde vurgulayan, geleneği başka bir şekilde temsil eden
bir karşı yaklaşım da vardı. Bütün bu
ülkelerde kaligrafik modernizm, Batılı bir formun içinde, geleneğe dair
yeni bir şey söylemek amacıyla aşağı
yukarı aynı zamanlarda, İkinci Dünya

Savaşı’ndan sonra ortaya çıktı. Türkiye’nin kaligrafik modernizm arayışı
diğer İslam ülkelerinden farklı çünkü bağımsız İslam ülkeleri arasında
Arap harflerinin yerine Latin harflerini kullanmaya başlayan sadece Türkiye var. Bizde gelenekten kopuşun
niteliği Arap ülkelerindekinden farklı; gerçi Arap ülkeleri de birbirlerinden politik, idari ve kültürel farklarla
ayrılıyor, yekpare bir “Araplık” yok.
Buna benzer tarihsel bağlantıları görebilmek bakımından bu serginin bir
adım olduğunu zannediyorum. Sergi
kurulurken birbiriyle doğrudan bağlantısı olan iki odaya yerleşmesi konusunda ısrarcı olduk. Aynı koridora
açılan, yan yana iki oda değil; doğrudan bir geçit veya kapıyla birbirine
bağlanan iki oda olmalıydı. Aradaki
bağlantının açık bir şekilde vurgulanması önemliydi. Buna uygun iki
odamız mevcuttu; oralara yerleştik.
İzleyicilerin, hakikaten kronolojik
bir sırayı gözeterek, öncelikle hat
levhaların bulunduğu salona girip,
orayı gezdikten sonra, özellikle tam
o salonun çıkışına yerleşmiş olan iki
Emin Barın eserini görmelerini ve
hattın plastik olanaklarının pentürün kaligrafik anlatımında nasıl bir
yol bulabileceği hakkında bir fikir
edinmelerini istedik.
Ardından o cam tünelden geçerek kaligrafi salonuna girmelerini
düşündük. Cam tünel, aradaki devamlılığı vurguluyor. Mekanın böyle
bir önemi vardı. Yan yana duran ve
aralarında doğrudan bir bağlantının
olmadığı iki salon olsaydı bu iki dünya arasındaki, politik sebeplerden
ötürü kolay kolay bir araya gelmeyeceği zannedilen bağlantıları bu kadar iyi anlatamazdık zannediyorum.
Sergi hazırlığı disiplinler arası çalışmayı gerektiriyor. Kaynağı yazı ve resmin birlikteliğine dayanan bu sergi
için başka hangi disiplinlerle ilgilendiniz? İzleyiciler bu sergiyi başka ne
tür kavramlarla düşünmeli?
Böyle bir sergi düzenleme fikri,
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müzenin gündeminde yer alıyormuş.
Gerçekleştirmek için ben seçildim.
Sevinerek kabul ettim. Modernizm
ile İslam’ın karşılaşmaları, çatışmaları, müzakereleri, kaynaşmaları ve
birbirlerini dönüştürmeleri hep ilgimi çekti. Bu ilgi üniversitede, Türkiye’nin oryantalist resim alanındaki
en önemli çalışmalarını gerçekleştiren hocalarım Prof. Dr. Zeynep İnankur’la rahmetli Prof. Dr. Semra Germaner’in öğrencisi olmamla başladı;
onların “Oryantalizm ve Türkiye” ile
“Oryantalistlerin İstanbulu” kitaplarını, Edward Said’in kitabından önce
okudum.
Tarihsel ve toplumsal süreçteki
her türlü akışın, kopuşun, tıkanıklığın ve kırılmanın politik olduğu kanısındayım. Sanatla ilgili olanlar da
kendi dönemlerinin politik gelişmelerinden bağımsız okunamaz. Sergi
sürecinde hem Osmanlı’nın 19’uncu
yüzyıl siyaset, kurumlar ve kültür tarihini okudum hem de Erken Cumhuriyet Dönemi kültür tarihi okudum.
Irvin Cemil Schick’in geleneksel
sanatlar hakkındaki metinlerinden
de istifade ettim; yaklaşımı fevkalade
zihin açıcıydı. Müzedeki çalışma arkadaşlarım da yeni yayınları takip etmekte beni hep desteklediler doğrusu. Zaten Türk Resminde Kaligrafik
Eğilimler, ortak bir çabanın ürünü;
başında zarif bir idareci olan kıymetli müdürümüz Hasan Karakaya’nın
olduğu özverili, çalışkan ve becerikli
müze ekibimiz olmasaydı, bu sergi
olmazdı.
Koleksiyon yöneticilerimiz Canan Atlığ ile Duygu Atalay Şimşek
tüm profesyonellikleriyle çalıştılar.
Genç arkadaşlarımız İpek Şengül ile
Derya Kutsal da hevesleri ve atiklikleriyle bu profesyonelliği tamamladılar. Bu ekip müze envanterini çok
iyi tanıyor, bu sayede resimler üzerinde uzun uzadıya çalışma ve tartışma
fırsatımız oldu. Restorasyon-Konservasyon Bölümü öğretim üyemiz Elis
Akay’ın idare ettiği müze restorasyon
atölyesi de insanüstü bir çabayla, hasarlı resimleri onarıp sergiye yetiştirdi. Önceki iki sergide de birlikte
çalıştığımız Yeşim Demir, yine harika
bir sergi tasarımı yaptı. Onun doğru
yerdeki birkaç müdahalesi, sergileme kurgusunda müthiş bir genişleme yarattı. Nihayetinde Rektörümüz
Prof. Dr. Handan İnci serginin gerçekleşmesi için her olanağı sağlama
konusunda hiç tereddüt etmedi ve
çok güzel bir açılış düzenledi. Handan hocaya da çok özel bir teşekkür
borcumuz var. İzleyicilere gelince…
Sanat tarihi öğrencileri form denen
olgunun, politik kırılmalarla nasıl
dönüştüğünü ve ideolojik tartışmaların arasında bile kendine yol
bularak, seyahatine devam ettiğini
görecekler.
Aynı zamanda, sanat tarihinde
geçmişe yönelik atıfların ne kadar
şaşırtıcı biçimlerde belirebildiğini resimler üzerinden okuyabilirler. Sergi
salonundaki bir duvarı bütünüyle
kendisine tahsis ettiğimiz Şemsettin
Arel’in resimleri, hem Batı sanatıyla
ilgilenenlere hem de İslam sanatının
takipçilerine çok şey söyleyecektir.
Onun resimlerinde, yapay bir gayretle elde edilmeye çalışılan tüm o
Doğu-Batı sentezi çabalarının ötesine geçen, kıvrak bir form araştırması
var ki iki dünyayı da kendi duyarlılıklarından fazla şey yitirmeden birleştiriyor. Arel’in resimleri hem hattın
temel tavrıyla bağdaşan bir anlatıya
sahip; hem de pentür adına önerdiği
çözümler taze, güçlü, gelişmeye açık.
Müzenin deposunda Arel’in resimlerini ilk görüşümüzde, ekip olarak çok heyecanlanmış ve “buradaki
tavır serginin odağına yerleşecek” demiştik. Kaligrafik eğilimlerin plastik
ifadesinin en güçlü biçimde görüldü-
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ğü yer Arel’in duvarı. Arel’in resimlerini hat levhaları gibi, istifleyerek bir
duvarda toplamayı öneren de Yeşim
Demir’di; ressamın İslam yazısına
yönelik duyarlılığını güçlendiren bir
çözüm bu. Ayrıca Uğur Derman’ın
salonuna da biçimsel bir atıf yapılmış oldu. İki salonu gezen dikkatli
izleyiciler bunun farkına varacaklar.
Bazen devamlılık, kopuşla taçlanıyor.
Mesela; Özdemir Altan’ın “Soyağacı” çalışması, kaligrafinin sınırlarını
geliştiriyor ve onu İslam yazısının
çemberinden çıkarıp, evrensel bir
yazı geleneğine bağlayarak sergiyi
kapatıyor. Böylesi sürprizler, yazıyla
kaligrafik modernizm arasındaki ilişkiyi belirginleştiriyor ve aslında bu
ilişkinin, sergide sadece Arap yazısı
üzerinden düşünülmediğini de gös-

tışmaların üzerinde ayrıcalıklı bir konum edinecek.
Sabri Berkel eserlerini 20 Eylül’deki açılıştan sonra daha kapsamlı bir
sergiyle göreceğiz. Türk Resminde
Kaligrafik Eğilimler sergisinde ilk
olarak Sabri Berkel eserleriyle karşılaştığımız için soruyorum; bu yeni
sergi, buradaki Sabri Berkel eserleri
ve genel olarak müzedeki diğer sergilerle nasıl bir ilişki kuracak?
Sabri Berkel, çok sayıda resmini
müzeye bağışlamış. Bu konuda çok
şanslıyız. Envanterimizde, çok zengin bir Sabri Berkel külliyatı var.
Buradan çok zengin bir seçki hatta
seçkiler çıkarmak mümkün, farklı
bağlamlara sahip Sabri Berkel sergileri düzenlenebilir. Türk Resminde

resimsel dilleri için ondan birtakım
malzemeler devşirmeye çalışmışlar.
Benzer bir şey İslam kaligrafisi için
de oluyor. Matisse ve Picasso gibi
kimi Batılı ressamların hat sanatına
ilgi duyduğu sıklıkla dile getirilir.
Henri Michaux gibi birtakım gerçeküstücülerin çalışmalarında da kaligrafiyle figüratif anlatım arasındaki
ayrımın giderek bulanıklaştığını görüyoruz, Michaux’da oryantalizm de
yok. Hayal dünyasının dilini politik
atıflardan uzakta kuruyor. (Michaux’nun hayal dünyasını keşfetmek isteyenler, Türkçe çevirisi ancak sahaflarda bulunabilen “Plume”ün peşine
düşmeliler) Şarklıların da kaligrafiyi
bir pentür unsuru olarak kullanmaları esasen çok yeni bir gelişmedir ve
1950’lerde gerçekleşir.

Kendimize özgü bir yol tutturmakta mazur görülmeliyiz. Kaligrafi de
bu çerçevede bizim pentürle yüzleşmemizi sağlayan önemli kaynaklardan biridir. Figür yasağının önemini çok fazla abartmamak lazım.
Sürekli vurgulanan, İslam’ın figür
yapmayı yasakladığı yolundaki bilgiye rağmen bir yandan da ciddi
bir İslam resim sanatının geliştiğini
biliyoruz. Bunlar pentürden birtakım özelliklerle ayrılıyor ama kitap
resmi olarak asırlara yayılan, devamlılığı olan bir İslam ressamlığı var.
Bazı saray duvarlarında, din dışı konuları işleyen resimlerin varlığından
haberdarız. İslam resmi, Batı’dakinden farklı biçimde gelişiyor; kendi
çelişkileri, zıtlıkları ve sorunlara ürettiği çözümleri var. O yüzden figüratif

Güzel Sanatlar Akademisi Hat Koleksiyonu seçkisi ve Türk Resminde Kaligrafik Eğilimler sergileri, ressamlarımızın geleneksel sanatlardan modern sanata yöneliş evrelerini izleyicilerle paylaşıyor.

teriyor. Doğru, serginin odak noktasında o var ama sergideki tavır sadece
bundan ibaret değil.
Türkiye resminde 1940’larda başlayan soyut eğilimler, kaligrafi yönelimi dışında başka hangi kollardan
ilerliyor?
Hem kendimize dair bir anlatının peşindeyken geleneğin içinden soyuta dönüşebilecek birtakım
formları ortaya çıkarmayı önemsiyor
bizim ressamlarımız, hem de Avrupa’da olup bitenlere kulak kabartıyorlar. Orada olup bitenleri izliyorlar, oraya gidip geliyorlar. Örneğin;
Selim Turan Paris’te yaşıyor, Paris
Ekolü denen Türk ressamlar grubunun bir parçası. Diğer yandan daha
Paris’e gitmeden önce hat dersleri
almış. Demek ki eski yazının resimsel
anlatıya tercümesi o zamandan onun
için resimsel bir probleme dönüşme
eğilimindeymiş. O yüzden pek çok
soyut çalışmada geleneksel formların
etkisini görüyoruz.
Bunun dışında farklı nitelikte bir
soyutlamayla çalışan sanatçılarımız
da var. 1940’larda belirginleşen kültür-sanat tartışmalarının odağında,
yerellik-evrensellik gerilimi bulunuyor ve bu durum soyut resme dair
arayışları etkiliyor. Kaligrafik eğilimlerin de geometrik soyutlamayla lirik
soyut anlayışların da bu tartışmalarda
yeri var. Hem geometrik soyutlama
hem de lirik soyutlama Batı’da iyi
biliniyor, özellikle Fransa’da soyut
sanattaki iki önemli eğilimi temsil
ediyorlar. Ancak sadece Türkiye’de
değil, pek çok Avrupa ülkesinde de
zaman ilerledikçe bireysellik, bu tar-

Kaligrafik Eğilimler sergisinde de
açılışı onun resimleri yapıyor. Bu da
daha sonra görücüye çıkacak olan
Sabri Berkel sergisinin bir hazırlığı
niteliğinde. Sabri Berkel bu ülke sanatının hazinelerinden. Keşifleri daima hayrete düşürüyor, hiç bıkmadığı
deneycilik hevesi heyecanlandırıyor.
Berkel’i sergiye dâhil etmek hepimizi çok heveslendirdi. Henüz oyunun
perdesi tamamen açılmadan önce,
Sabri Berkel’in eserlerini daha çok
göreceğimizi fısıldıyor gibiyiz.
Yazının kendi somut varlığı dışına çıkarak resimde kullanılması, anlam,
içerik ve ifadeyle ilişkisini yitirip
plastik bir öğe olarak resme dâhil olması yalnız Türkiye resmine mi özgü?
Başka coğrafyalarda buna benzer örnekler bulabilir miyiz?
Günümüz sanat tarihinin baskın
eğilimi Batı merkezli olması, oysa
Şark’ın kendi gelenekleri etrafında
şekillenen zengin kaligrafi geçmişi
var. Hindistan’da, Çin’de ya da Japonya’da kaligrafinin imkanlarından
yola çıkarak bir plastik dil yaratmaya
yönelik tavrın kökeni eskiye gider.
Zen ressamlarının birkaç fırça darbesiyle oluşturduğu resimler hem duru
ve berrak formlar içerir hem de zihin açıklığını vurgulayan manevi bir
bildiri taşır. İslam yazısındaki gibi
mistik bir anlamdan pek de ayrı düşünülemez. Batı’nın buna ilgisi daha
yeni. Pentür ressamının kurguladığı
imge başka bir fiziksel gerçeklikten
besleniyor.
19’uncu yüzyılın sonlarında kimi
Batılı ressamlar, Uzak Doğu kaligrafisine ilgi duymaya başlamış ve kendi

Kaligrafik modernizm, Batıyla
karşılaşmanın yarattığı gerilimden
doğan bir sonuçtur; o gerilime önerilen çözümlerden biridir. Pentürü
görmezden gelmek, onu reddetmek
de bir başka çözüm. Batı ile karşılaşmanın yarattığı sarsıntıyı yaşayan
tüm İslam ülkelerinde benzer çözümler denenmiştir. İslam ülkelerinde icra edilen pentürün bir noktada
Batı’dakinden başka türlü bir tavra,
dile ve anlatıya dayanması, başka bir
kaynağın tarihsel sürekliliğinden ses
vermesi gerekiyordu. Bu gerekliliğin tetiklediği arayışların kökeninde
de bütün Şark dünyasını etkilemiş
olan yerellik-evrensellik tartışmaları
bulunuyor.
Her ülkenin kendi kaligrafik
modernist lügatı var ama hepsi farklılıklar gösteriyor. Aynı ülkede, aynı
kentte yaşayan sanatçılar bile aynı
kaynağı farklı şekillerde kullanabiliyorlar. Burada tek ve yekpare bir
çözüm olmaması çok güzel bir şey.
Sergide biraz da o çeşitliliği vurgulamaya çalıştık. Bu imkanların içinde
herkes kendi sesini bulmaya çalışıyor.
Yoksa hakikaten birbirine benzeyen
yeknesak resimlerden oluşan bir külliyatla karşılaşırdık.
Yazının görsel sanatlardaki temsilinde Türkiye resminin, Batılı anlamda
resim anlayışıyla yapılmış eserlerle
benzer ya da farklı yönleri nelerdir?
Pentürle tanışmamız görece yakın zamanlarda olmuş, bir 19’uncu
yüzyıl fenomeni bu. Batı resminin
kendi içindeki gelişim problemlerini, kendi asrileşme problemlerimizin yanında tecrübe ediyoruz.

resmin gelişmediği bilgisi ancak kısmen doğru.
Kaligrafi sanatının günümüz kullanım alanları hakkında ne düşünüyorsunuz?
Kaligrafik modernizm uzun bir
süre, bizim ressamlarımız için bir
çıkış yolu oldu ama bir dönemdir soyut resimdeki en taze eğilimlerden
biri bu değil. Halen kimi ressamların
1950’lerde yapılmış deneyleri tekrarladığını görüyoruz ama geçmişin resimsel çözümleri, o zamanın sorunlarına yönelikti; şimdi hayat da sanat
da değişmiş durumda.
O yüzden, İslam estetiğinden
yola çıkarak soyut resmin olanaklarını keşfetmek isteyen ressamların,
Şemsettin Arel’in icra ettiği kaligrafik modernizmde ısrarcı olmasının
pek anlamı yok. O noktadan hareketle söyleyecek pek fazla söz kalmadı;
zira o anlatılar, ancak kendi döneminin sanatsal ve politik hakikatleriyle
örtüşüyordu.
Kaligrafinin pentür içindeki yerini yeniden tanımlayabilmesi için başka koşulların oluşmasını beklemek
gerekecek. Zira bu yenilikleri sanatçıya ilham eden hayatın kendisinden
başka şey değil. Hayat da sürekli değişim halinde zaten. Şimdilerde politik
ve sanatsal durumun birlikteliği, hat
sanatının tekrar ilgi görmesi sonucunu doğurdu. Bu sevindirici bir durum ancak şu anda piyasada çalışan
çok fazla hattat var, bunlardan ne
kadarının yarına kalacağını ileride
göreceğiz. Ben hat levhalarına yönelik bu yoğun talebin, o sanatın inceliğini ve zarafetini bir ölçüde vulgarize
etme ihtimalinden çekiniyorum.
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Gelenekten referansla modern tezahürler
Uğur Derman’ın küratörlüğündeki Hat Sanatına Dair ve Ali Kayaalp’in küratörlüğündeki Kaligrafik Eğilimler sergileri, İstanbul Resim Heykel Müzesi’nde temmuz ayına kadar
ziyaretçileriyle buluşacak. Bir kapı açıklığında yan yana gelen bu iki sergi, Türk sanatındaki figürden azade iki dönemi ilişkilendiriyor.

Hat Sanatına Dair ve Türk Resminde Kaligrafik Eğilimler sergileri temmuz ayına kadar dek Pazartesi günleri hariç haftanın diğer günleri ziyaret edilebilir.

TUĞÇE ARSLAN
tugcears@gmail.com
Serginin Sergisi II ve Osman Hamdi
Bey sergilerinden sonra nisan ayında
açılan Hat Sanatına Dair ve Türk Resminde Kaligrafik Eğilimler adlı süreli
sergiler, hem birbiriyle hem de genel
olarak müzenin tarihi kaydıyla temas
halinde.
Küratörlüğünü Prof. Dr. Uğur
Derman’ın yaptığı ve hat levhaları
seçkisinden oluşan Hat Sanatına Dair
sergisinde; Sami Efendi, Kâmil Akdik, Emin Barın gibi hattatların eser-

leri yer alıyor. Bu değerli hattatların
eserlerinden oluşan seçki, İstanbul
Resim Heykel Müzesi (IRHM)’nin
Arap harflerinin estetik biçime bağlı kalınarak yazıldığı ciddi bir hüsn-i
hat koleksiyonuna da sahip olduğunu
gösteriyor. Bu sergide özellikle klasik
hat levhalardan farklı bir şekilde,
Emin Barın’ın 1970’li yıllarda ürettiği ve neredeyse figürleşen “Yunus
Emre’nin İsmi” ve “Tevhid” eserleri,
hemen yanındaki 303 numaralı odaya yani Kaligrafik Eğilimler sergisine
bağlanıyor. Hat sanatı ile 1950’lerin
kaligrafik soyutlamaları arasında yumuşak bir sınır, bir geçiş yaratılıyor.

Ali Kayaalp’in küratörlüğünde
gerçekleştirilen Kaligrafik Eğilimler sergisi, 1950’lerin Türk resminde ortaya çıkan soyutlamaların hat
referanslı örneklerine odaklanıyor.
Cumhuriyetin ilanıyla geri plana
atılan geleneksel hat sanatı, 1950’li
yılların soyut çalışmalarında yeniden
gündeme getiriliyor. Bu iki sergi,
yan yana hüsn-i hat ve kaligrafi bağlamında geleneksel ve modern arasında bir bağlantı kuruyor. Sergide,
hat sanatını Batılı bir tarzda yeniden
ele alan ve onu modern bir imgeye
dönüştüren Abidin Elderoğlu, Sabri
Berkel, Şemsettin Arel, Selim Turan,

Cemal Bingöl gibi sanatçıların soyut
resimleri yer alıyor.
Soyut sanat biçimine varmak için
figürden azade bir biçimde icra edilen İslami hat sanatını referans alan
bu sanatçılar, geleneksel öğelerle
modern bir dil yakalamaya çalışıyor.
Bu bağlamda hat sanatına ilahi bir
çekimden ziyade yeni bir form kaynağı olarak yaklaşıyorlar. Serginin metninde şöyle yazıyor: “Onların elinde
yazı, artık ilahi kelamın tecessümü
değil, yeni plastik olanaklarıyla kompozisyonun kurucu unsurlarından
biriydi.” Bu bağlamda Batı resmindeki soyutlamadan farklı olarak Türk

resmindeki soyut eğilimlerin, kendine geleneğin içinden bir kanal açtığı
görünüyor.
Serginin Sergisi II, Osman Hamdi Bey, Hat Sanatına Dair ve Kaligrafik Eğilimler sergileri, İstanbul Resim
Heykel Müzesi’nin geri dönüşünü
kutlayan sergiler. Hem müzenin
tarihiyle hem birbirleriyle temasta
olan bu sergiler, henüz bir başlangıç.
Müzenin tam anlamıyla açılışı için
eylül ayı bekleniyor. İstanbul Resim
Heykel Müzesi, aralık ayı itibariyle
art arda açılan ve temmuz ayına dek
devam edecek olan sergileriyle hem
hafızaları tazeliyor hem de eylülde
yapılacak büyük açılışa adım adım
hazırlanıyor. Bu başlangıç sergileri,
uzun yıllardır unutulmaya yüz tutturulan müze ve onun koleksiyonu için
adeta bir nabza dönüşüyor.
Bu bağlamda Ayşe Hazar Köksal,
İstanbul Resim Heykel Müzesi’nin
yeniden doğma çabasını şu sözleriyle dile getiriyor: “İRHM, zor bir şey
vâdediyor: sessiz bir kamusallıkla
beslenen, geçmişle yüzleşmeye hazır
bir müze. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, Müze’nin kendisi kadar
onu görmeye, eleştirmeye, destek
vermeye, kısaca var etmeye niyetli
olanlara da bağlı. Kapalı olduğu günlerden beri onu talep eden azınlığın
sesinin yükselmesine, çoğalmasına
bağlı. Ancak o zaman Müze sözünü
tutabilir; tek başınayken değil…”
Hat Sanatına Dair ve Kaligrafik
Eğilimler sergileri, İstanbul Resim
Heykel Müzesi’nin üçüncü katında
temmuz ayına kadar Pazartesi günleri hariç haftanın diğer günleri ziyaret
edilebilir.

ISTANBULARTNEWS EDİNEBİLECEĞİNİZ SANAT KURUMLARI
Akbank Sanat
Akbank 40. Günümüz Sanatçıları
Sergisi- Grup Sergi
31 Mayıs- 12 Temmuz
www.akbanksanat.com
İstiklal Cad. No:8 34435
Beyoğlu-İstanbul
0 212 252 35 00-01
Ambidexter
http://ambidexter.xyz
Meşrutiyet Caddesi 19,
Güneş Han İstanbul
0 539 589 56 46
Anna Laudel
Sınır-sız Devinim Serkan Küçüközcü
Mikro-Makro - Belkıs Balpınar
26 Nisan - 10 Haziran
https://annalaudel.gallery
Gümüşsuyu, Kazancı Ykş. No: 45,
34437 Beyoğlu/İstanbul
0212 243 32 57
Arnavutköy Art Gallery
Colour of Life - Pınar Tınç
14 Mayıs - 14 Haziran
Bebek Arnavutköy Cad. No:75
Beşiktaş
www.arthouse34.com
0 212 257 06 67
ARTER
Bill Fontana: İo’nun Yeni Sesi
10 Mart - 4 Aralık
Ahmet Doğu İpek: Başımızda
Siyahtan Bir Hâle
19 Mayıs 2022 - 29 Ocak 2023
Koyun Koyuna - Grpup Sergisi
19 Mayıs 2022 - 29 Ocak 2023
Locus Solus - Grup Sergisi
31 Mart - 31 Aralık
Irmak Caddesi No: 13
Dolapdere
Beyoğlu 34435 İstanbul
https://www.arter.org.tr
0 212 708 58 00

Art On
Meşrutiyet Cad. Oteller Sok.
Hanif Binası 1/A Tepebaşı
34430 Beyoğlu
www.artonistanbul.com
0 212 259 15 43
Art Sümer
Bu İşte Bir Terslik Var - Erdal
Duman
17 Mayıs - 2 Ağustos
http://www.artsumer.com/gallery
Piyalepaşa, İstiklal mahallesi,
Piyalepaşa bulvarı, Baruthane
Deresi Sk. No:32/A, 34440 Beyoğlu
0 539 340 6089
Borusan Contemporary
(Perili Köşk)
Chronostasis - Axel Hütte
30 Nisan - 28 Ağustos
Düş Suda - Grup Sergi
7 Nisan 2021 – 28 Ağustos
www.borusancontemporary.com
Rumeli Hisarı, Balta Limanı Hisar
Cd. No:5, 34470 Sarıyer/İstanbul
0 212 393 52 00
Borusan Sanat
CHRONOSTASIS - Axel Hütte
30 Nisan - 28 Ağustos
İstiklal Caddesi No: 160/A Beyoğlu
www.borusansanat.com
0212 705 87 00
Büyükdere35
Firuzağa Mah. Boğazkesen Cad.
No: 76/B
Tophane Beyoğlu/İstanbul
www.buyukdere35.com
+90 533 735 21 48
C.A.M. Galeri
YOL - Peter Hristoff
21 Mayıs - 30 Haziran
www.camgaleri.com
Firuzağa, Çukur Cuma Cd. 38/A,
34433 Beyoğlu/İstanbul
02122457975

Carre d’Artistes
Kuloğlu Mahallesi Yeni Çarşı
Caddesi No:7/C Beyoğlu İstanbul
www.carredartistesistanbul.com
0 (212) 243 11 30
Daire Sanat
Avcı Açık Atölye Sanatçı Programı Medine İrak & Esin Aykanat
25 Şubat-25 Mayıs
www.dairesanat.com
Akarsu Cad. Şimşirci Sok.
Santral apt No 11/1,
Cihangir, Beyoğlu
0212 252 52 77
Dirimart
Hacı Ahmet Mahallesi Irmak
Caddesi DLP 1-9, 34440 Beyoğlu
www.dirimart.com
0 212 232 66 66
Evlıyagil Dolapdere
İzleyen Yüzler Müze Evliyagil
Koleksiyonu’ndan Portreler
19 Haziran 2021 – 17 Temmuz 2022
http://www.muzeevliyagil.com/tr
Bülbül, Serdar Ömerpaşa Cd.
No:11, 34435 Beyoğlu/İstanbul
Ferda Art Platform
Peekaboo - Emre Çelik
6 Mayıs - 1 Haziran
www.ferdaartplatform.com
Teşvikiye Mah. Maçka cad. No:37
Kat:5 Ralli Apt, 34365 Şişli/İstanbul
0 533 653 4253

Galeri 77
www.galeri77.com
Hacımimi Mah. Necatibey Cad.
Sakızcılar Sok. No:1/E Karaköy
34425 Beyoğlu, İstanbul
0 212 251 27 54
Labirent Sanat
Pareidolia - Grup Sergisi
2 Haziran - 30 Temmuz
https://www.labirentsanat.com
Çatma Mescit Mah. Tepebaşı
Cad. No:56 K:2 34430, Beyoğlu /
İstanbul
0531 712 45 25
Martch Art Project
dévoyé - Grup Sergisi
10 Mayıs - 14 Haziran
https://martch.art/
Asmalı Mescit, Sofyalı Sk. No:22,
Kat:1 D:1, 34430 Beyoğlu/İstanbul
0212 292 08 87
MERKUR Galeri
www.galerimerkur.com
Piyalepaşa İstanbul, İstiklal
mahallesi, Piyalepaşa Bulvarı,
No:32/D Beyoğlu
0212 225 37 37
Meşher
www.mesher.org
Tomtom, İstiklal Cd. No: 211,
34433 Beyoğlu/İstanbul
0212 708 59 00

Fransız Kültür
İstiklal Cad. No:4, 34435 Beyoğlu
www.ifturquie.org
+90 (850) 755 68 00

Milli Reasürans Sanat Galerisi
www.millireasuranssanatgalerisi.
com
Maçka Caddesi No: 35
Şişli 34367
0212 231 47 30 (1088)

Galeri Nev
İstiklal Caddesi Mısır Apt. No:163
Kat:4 Daire: 23 Beyoğlu
www.galerinevistanbul.com
0212 252 15 25

Mixer
A Photograph is Secret About a
Secret - Emre Erkmen
10 Haziran – 30 Temmuz
www.mixerarts.com

Mumhane Cd. No:46-50, -1,
Karaköy, Beyoğlu, İstanbul
02122435443
One Arc Gallery
Mekansal Monologlar - Can Özal
20 Nisan – 10 Haziran
www.onearcgallery.com
Kemankeş Karamustafa Paşa,
Mumhane Cd. No:46 D:56, 34425
0539 840 09 39
Pi Artworks
Yine Boya-Grup sergisi
7 Mayıs – 30 Haziran
İstiklal, Piyalepaşa İstanbul,
Piyalepaşa Blv. No:32B, Beyoğlu
www.piartworks.com
(0212) 245 13 23
Pilot Galeri
Vaatler Antolojisi - Özgür Demirci
14 Mayıs- 19 Haziran
www.pilotgaleri.com
Katip Mustafa Çelebi, Sıraselviler
Cd. No:2 D:No:83, Beyoğlu
0212 245 55 05
Sakıp Sabancı Müzesi
Baharın Gelişi, Normandiya, 2020 David Hockney
11 Mayıs – 29 Temmuz
Şehzade Abdülmecid Efendi ve Hat
Sanatı
1 Nisan - 30 Haziran
www.sakipsabancimuzesi.org
Emirgan, Sakıp Sabancı Cd. No:42,
34467 Sarıyer/İstanbul
0212 277 22 00
SALT Beyoğlu
Bilinmeyene Doğru - Varşova
Modern Sanat Müzesi Video ve
Film Koleksiyonu’ndan Bir Seçki
27 Mayıs - 14 Ağustos
www.saltonline.org.tr
Asmalı Mescit, İstiklal Cd. No:136
0212 377 42 00

SALT Galata
Bilinmeyene Doğru - Varşova
Modern Sanat Müzesi Video ve
Film Koleksiyonu’ndan Bir
Seçki
27 Mayıs - 14 Ağustos
Bankalar Caddesi 11
Karaköy İstanbul
0 212 334 22 00
Soda Galeri
Şakayık Sokak No:37/1
Nişantaşı
www.sodaistanbul.com
0 212 231 89 88
Versus Art Project
www.versusartproject.com
Kuloğlu, Hanif Han, Dernek Sk
11/3, 34433 Beyoğlu/İstanbul
0212 258 14 14
Vision Art Platform
NERİMAN HANIM - Özlem Şimşek
2 Ekim 2021- 3 Ekim 2022
Vişnezade Mh. Süleyman Seba Cd.
No.35 Beşiktaş
www.visionartplatform.co
X-ist
Kesişme VII - Grup Sergisi
13 Mayıs – 2 Temmuz
Kemankeş Karamustafa Paşa,
Mumhane Cd. No:50 Kat:2, 34425
Beyoğlu/İstanbul
www.artxist.com
0212 291 77 84
Zilberman Gallery
If We Keep Crying, We Will Go
Blind - Isaac Chong Wai
17 Mayıs – 30 Temmuz
Grup Sergisi
13 Mayıs – 1 Temmuz
İstiklal Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:
32C Beyoğlu
www.zilbermangallery.com
0 212 251 12 14
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‘Resim yaparken küfretmek istiyorum’
Resim yaparken otosansür uygulamamak için gözünün hep kendi üstünde olduğunu söyleyen Meltem Sarıkaya, resmin isteklerine kulak verip içgüdüleri doğrultusunda üretim
yapıyor. Sanatçı, eserlerinde toplumsal cinsiyete dair meseleleri kadın bedeni üzerinden sorunsallaştırırken, renklerin ifade gücünü sarkastik bir bakış açısıyla kullanıyor.
ÖYKÜ TERLEMEZ
oykuterlemez@gmail.com

Kendi deyiminizle provokatif resimler yapıyorsunuz. Nasıl başladı bu
serüveniniz?
Kolektif isyan duygusunu iliklerime kadar hissetmemle başladı aslında. Doğduğum çevreyle de ilgisi
var. Kadınların üçüncü sınıf insan
muamelesi bile görmediği, varoluşlarının tamamen yok sayıldığı bir
çevreden bahsediyorum. Bu duruma
isyan etme ve ses çıkarabilme arzusu
beni bu ifade biçimine yönlendirdi.
Bu tepki, işlerimdeki provokatifliğe evrildi. Güç sahibi insanların ve
tamamen erkeklik üzerine kurulu
bu mekanizmanın, kadınlara nasıl
yaşamaları gerektiğini dikte etmesinden çok sıkıldım. Özellikle cinsel
konularda belli başlı kalıplar var. Bir
kadın cinsellikten bahsettiği zaman
bahsetmemesi gerekiyormuş gibi
davranılıyor. Pornografiyi eril bakış
açısı dışında, tamamen dişil olanın
cinselliği üzerinden üretiyorum.
Daha özgürce bakmaya çalışıyorum.
Resim yaparken küfür eder gibi resim yapmak istiyorum. Buna isyan ve
tepki diyebilirsiniz. Negatifliklerden
besleniyorum maalesef. Bu durumlara isyanımı resim yaparak dile getiriyorum, ancak negatif duygularla
da karamsar bir hava yaratmıyorum.
Konuları sarkastik bir dil kullanarak
ele alıyorum. Hem bireysel hem de
toplumsal konulardaki eleştirilerimi
esprili bir dille resmediyorum. Erkek
bakış açısıyla da bu tarz üretimler yapılıyor. Ama bunun bir kadın sanatçı
tarafından yapılması daha büyük bir
ironi bence. En temelde, kalıplaşmış
saçma fikirlerle mücadele etmek, tepki göstermek ve bir şekilde dalga geçmek istiyorum. Eğlenmek istiyorum.
Sanatınızda ağırlıklı olarak nerelerden besleniyorsunuz?
Sokaklardan, sokaktaki insanlardan, etrafımdaki insanlardan,
penceremi silmeye gelen 17 yaşında
zorla evlendirilmiş kızdan, ailelerinin
okumalarına izin vermedikleri kadın
arkadaşlarımdan, ailemden ve diğer
birçok şeyden besleniyorum, etkileniyorum. İnsanları gözlemlemeyi ve
dinlemeyi çok seviyorum. Bunun yanı
sıra çok fazla haber ve gündem takip
ediyorum. Günümün çoğunu sosyal
mecralarda haber okuyarak geçiriyorum. Ek olarak çok fazla film izliyorum. Resim yaparken bir süre sonra
müzik dinlemek sıkıyor ve bir şeyler
izleme ihtiyacında oluyorum. Belgesel izlemekten çok keyif alıyorum.
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Toplumsal cinsiyete dair meseleleri
kadın bedeni üzerinden sorunsallaştıran Meltem Sarıkaya, mahalle
baskısı, eril iktidar ve toplumsal
normlarla mücadele için renklerin
ifade gücüne inanıyor ve cinselliği
bir başkaldırı aracı olarak kullanıyor.
Sanatçıyla ürettiği işlerin aksine son
derece dingin, huzurlu ve düzenli
görünen atölyesinde bir araya geldik.
Resim yaparken otosansür uygulamamak için gözünün hep kendi üstünde olduğunu belirten sanatçı, resmin
isteklerine kulak verip içgüdüleri
doğrultusunda üretim yapıyor. Sarıkaya “Bazı duyguların kelime olarak
karşılığı yok. O duyguları hissetmek
dışında başka bir yol da yok. Çoğu zaman görsel olarak ifade ettiğim şeyleri kelimelere dökemiyorum.” diyerek
sorularımızı yanıtlamaya başlıyor.

Meltem Sarıkaya, ‘cinsellik gibi insani bir durum yalnızca erkeklik üzerinden kodlandığı için belirli düşünce kalıplarına sahibiz. Ben bile bazen o kalıplara sahip olduğum gerçeğiyle yüzleşiyorum.’ diyor.

Eleştirdiğiniz mahalle sizi nasıl karşılıyor? Bildiğimiz kadarıyla sosyal
medyada şahsınıza zaman zaman taciz boyutuna varan yazılar yazılıyor.
Bir insan pornografi ve cinsellikten bahsediyorsa cinsiyeti kadın
olamaz gibi dâhiyane bir bakış açısına sahip oldukları için çok yaftalanıyorum. Benimle alakalı bir şeyi
ben söyleyemem, ne kadar mantıklı
değil mi? 21’inci yüzyılda yaşıyoruz.
Bunları konuşmak bile bana utanç
veriyor. Çünkü ben neler izliyorum,
neler okuyorum… Elimizin altında
internet, sosyal medya var. Bazı basmakalıp düşünceler ve uydurma fikirler evrensel gerçeklerle uyuşmuyor.
Bu artık insanlara nasıl açıklanabilir,
bunu deniyorum. Cinsellik gibi insani olan bir durum yalnızca erkeklik
üzerinden kodlandığı için belirli düşünce kalıplarına sahibiz. Ben bile bazen o kalıplara sahip olduğum gerçeğiyle yüzleşiyorum. Tüm işlerimin alt
metnini cinsellik, otorite, güç, iktidar
ve şiddet oluşturuyor. Bu kavramları
dişil olarak resmedilmiş görmek şaşkınlığa yol açıyor. Alışılmışın dışında
olmasının nedeni, bu kavramları eril
anlatının dışında, farklı bir perspektiften sunmak. İnsanları ters köşe yapmaktan keyif alıyorum.
Sosyal medyada yazılanlar dışında,
gerçekten hiç anlaşılmadığını düşündüğünüz olaylarla karşılaşıyor musunuz?
Kendi yatak odasına uygun renklerde iş teklif eden hatırı sayılır bir kesim var. Ya da renklere uygun işin var
mı diye soranlar oluyor. Mail adresime enteresan mailler geliyor. Bir kere
sipariş bir iş yapmıştım. Çok nadir de
olsa oluyor. Ancak sipariş verenlerin
tüm isteklerini kabul etmiyorum.
Özel siparişleri yalnızca renk gibi
konularda ortak karar verebileceğimiz sınırlar dâhilinde yapıyorum. İşi
sipariş eden kişi içeriğe karışmadan
bir araba modeli istedi benden, peki

Negatifliklerden besleniyorum maalesef. Bu durumlara
isyanımı resim yaparak dile
getiriyorum ancak negatif
duygularla da karamsar bir
hava yaratmıyorum. Konuları
sarkastik bir dil kullanarak ele
alıyorum. Hem bireysel hem
de toplumsal konulardaki
eleştirilerimi esprili bir dille
resmediyorum. Erkek bakış
açısıyla da bu tarz üretimler
yapılıyor. Ama bunun bir kadın
sanatçı tarafından yapılması,
daha büyük bir ironi bence.
tamam dedim kullandım. Sonra mail
geldi, şöyle yazıyor: “Meltem Hanım
merhaba, işi çok beğendim fakat
ayakta duran iki kadın yanak yanağa değil de dilleri birbirine değecek
şekilde durabilirlerse çok sevinirim.”
Gülmekten maili okuyamamıştım.
Çok enteresan.
Herkes yatak odasına asmıyordur
eserlerinizi, hiç denk geldiniz mi birinin evinde eserlerinize?
Evine gidip gördüklerim oldu.
Salonuna asanlar da çok var. Bazen
“Ben bunu nasıl salonuma asayım?”
diye soranlar oluyor ama asıyorlar.
Bizzat gördüğüm çok örneği var.
Otosansür hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
Kesinlikle çok yaptığımızı düşünüyorum. Cinselliğin normalleştirilmesi gerektiğini düşünen ve bunun
üzerinden üretim yapan biri olarak
ben bile yapıyorum. Son zamanlarda
birtakım iç ve dış etmenler tarafından uygulanan baskı sonucu ortaya
çıkan sansür, hayatın her alanına
nüfuz ediyor. Kapalı bir kutu içinde
yaşarken iç dünyanda da özgür olamazsın. Örneğin bazı figürlerin silüetlerini kullanmak istiyorum ancak

kullanamıyorum. Bu otosansür işte.
Söylemek istediğim şeyleri destekleyecek birtakım kişi veya kurumlarla
ilgili ögeleri kullanamıyorum. Ancak
cinsellikle ilgili bir otosansürüm yok.
Bunu yapmamak için her türlü şeyi
deniyorum. Denemek derken, çizim
yaparken her türlü sorgulamayı yapıyorum. Ben eskiz çiziyorum zaten.
Önce bir plan, program yapıyorum.
Ardından bir süre belirliyorum ve
bu süre içinde renk gibi bileşenlere
karar veriyorum. Gözüm hep kendi
üstümde.
Biraz tekniğinizden bahsedebilir misiniz? Resimlerinizde sıklıkla pembe
ve kırmızı tonlarını kullanıyor olmanızın dikkat çekici olduğu düşüncesindeyim. Siz bu okumayı nasıl yorumlarsınız?
Kırmızı tonları ve ten rengi tonları çok erotik geliyor bana. Biraz da
resmin istediğine kulak veriyorum.
Görsel hafızam benim kontrolüm dışında karar verebiliyor, renk armonisi
çoğu zaman kendiliğinden oluşuyor.
Tabii ki eskiz çizerken plan yapıyorum ancak bazen de resmi yaparken
gelişen duygulara izin veriyorum.
Örneğin çok sert bir anlatı varsa, resmi renklerle yumuşatmak istiyorum.
Yapmak istediğim iş ne gerektiriyorsa
ona hizmet edecek materyali kullanırım. Materyal benim anlatmak istediğim şeye hizmet eden bir araç olduğu
için, teknik olarak gereken neyse onu
kullanırım. Ancak kağıt, fırça ve boyayı çok seviyorum. Üretirken dünya
bile yansa arkamı zor dönerim.
“Çıplak” isimli dijital bir dizide
eserleriniz kullanıldı. Bu süreç nasıl
gelişti? Size nasıl bir taleple gelindi
bahseder misiniz?
Bana dizinin yönetmeni Can Evrenol ulaştı. İşlerimin diziye konsept
olarak uyduğunu, hikayeyi desteklediğini anlattı. Zaten Can Evrenol ve
Elif Domaniç’in işlerini seviyorum.

Dolayısıyla kabul ettim. İkinci sezondaki tüm bölümlerde benim işlerimi
kullandılar. Diziden sonra çok geri
dönüş oldu. Hatta Ekşi Sözlük’te bir
tartışmaya denk geldim ve çok hoşuma gitti. Dizideki tablolardan söz
ediyorlar, “Bu kimin işi acaba, hangi
yabancı sanatçının?” yazmışlar. Biri
de “Hayır o Türk, Meltem Sarıkaya”
yazmış. Bilen kişiler de geri dönüşlerde bulundu. Güzeldi.
Şu an üzerinde çalıştığınız işinizden
bahsedebilir misiniz?
“Ya seks ya terk et” diye bir duvar yazısı gördüm Kadıköy’de. Bu iki
keskin tercih beni çok düşündürdü.
Gerçekten de çoğu insanı ve ilişkiyi
mecbur bırakan bir ikilem bu. Konuyu yalnızca aşka indirgemek istemiyorum. Şu an eserimi yaparken, insan
olmanın getirdiği birtakım duyguları
yaşamaya dikkat çekmek istiyorum.
Amacım yalnızca aşk değil ama eserler birleştiğinde “LOVE” yazıyor.
Amacım aslında sevmeyi anlatmak
ama yine ironik ifadelere başvurmak.
Eserlerde yer alan harfler, bize sevmeyi zorlaştıran şeylerden oluşuyor.
Kırmızı aşkın en coşkulu halini ifade eder ya, L harfinde renkler çok
belirginken, E’ye doğru silikleşiyor.
Silikleşiyoruz biz de.
Genç ve İstanbul’da yaşayan yeni bir
sanatçı olarak, sanat camiası sizi nasıl
karşıladı? Umduğunuzu bulabildiniz
mi?
Tüm bileşenlere çok teşekkür
ediyorum. Altı senedir İstanbul’da
yaşıyorum ve kimin atölyesine girsem
konu ne olursa olsun destek alabilirim. Özellikle Kadıköy’de mi böyle
bilmiyorum. İnsanlar tartışabilir ancak hiçbir zaman aşağıya çekildiğimi
hissetmedim. Yolumun kesiştiği herkes destek oldu. Doğru mu, yanlışı
mı söylediler hep. Belki çok nadir
negatif deneyimim olmuştur. Hatırlamıyorum bile.
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‘Temsil etmem için ikna olmam lazım’
20 yıldır sanat piyasasında yer alan Gökşen Buğra kısa zaman önce açtığı Bosfor galeride bu geçmişini ‘entelektüel faaliyete katkıda bulunabilmek’ yolunda değerlendirmeyi
hedefliyor. Erman Özbaşaran, Ahmet Çerkez, Burcu Erdem, Olgu Ülkenciler, Mithat Şen ve Yasha Butler’in temsiliyetini üstlenen Buğra ile yeni serüvenini konuştuk.

Yakın zamanda uzun yıllardır yöneticiliğini yaptığı ArtOn İstanbul’dan
ayrılıp kendi galerisi Bosfor’u kuran
Gökşen Buğra, sahip olduğu birikimle kendi mekanında yeni karşılaşmalara ev sahipliği yapmayı hedefliyor.
Juma Art’ın en üst katında konumlanan galeri, Buğra’nın kendi deyimiyle “küçük anlamda bir Museum Quarter gibi” olan Karaköy’de yer alıyor.
Temsil edeceği sanatçıları ve sergileyeceği eserleri seçerken kendisi için
en önemli ölçütün plastiğin nasıl
dönüştürüldüğü olduğunu söyleyen
Buğra, malzemenin hangi fikirle nasıl dönüştürüldüğü ve o dönüştürülen şeyin altında nasıl bir entelektüel
zeminin yattığını önemsiyor. “Öncelikle baktığım şey, eser nesnel ölçütlere cevap verebilecek mi? Yani güzel
bir resim veya kötü bir resim değil.
Bir beğeninin üzerinden hareket etmeyen, nesnel ölçütlere cevap veren
resim. Temsil edeceğim sanatçıya
yüzde yüz ikna olmam lazım. Çünkü
başka türlü benim de bir inandırıcılığım olmaz.” diyor Buğra. Ayrıca dört
senedir Mimar Sinan Üniversitesi
Heykel Bölümü’nde Portfolyo Hazırlama Teknikleri ve Sunum Teknikleri
alanında dersler de veren Buğra ile
Bosfor galeride bir araya gelip galerici olarak hedefleri ve sanatçı ilişkileri
üzerine konuştuk.
Yeni bir galeri kurma sürecinde
“Başlangıç motivasyonunuz nedir?”
sorusuyla çok sık karşılaşmışsınızdır. Bosfor’u kurma fikri, sektördeki bir açığı kapatmak için mi yoksa
kariyer hedefleriniz doğrultusunda
mı gelişti?
İki şey var, birincisi geldiğim bir
nokta vardı ve o noktada bağımsız
ilerlemem gerekiyordu. Hem kararlarımı alırken hem de yüzde yüz onların arkasında durup kararlarımın
neye dönüştüğünü temsil ederken. O
yüzden kendi adıma böyle bir karar
verdim ve bunun için doğru zaman
gelmişti. İkincisi de sektörle ilgili
soru sorarsanız çok kademede açık
var aslında. Bu ne benim tek başıma
kapatabileceğim bir açık ne de tespit
ettiklerimden birine ya da birkaçına
yetecek reaksiyon olur benim galeri
açmam.
Bosfor’un bu açıklardan birini kapatabileceğini düşündüğünüz bir tarafı
var mı?
Şüphesiz var. Birincisi galeri sahibi olarak entelektüel faaliyete katkıda bulunabilecek bir geçmişim var.
Hem küratör olarak hem de editör
olarak. Dolayısıyla bir galeri sahibinin nasıl içerik yarattığını göstermek açısından bir örnek bu. Ayrıca
bağımsız bir organizasyon örneği
olmasını da istedim. Yani elbette
tamamıyla bağımsız olamaz çünkü
günün sonunda piyasaya da bağlı, sanatçılara da bağlı, dünyaya da bağlı
ve tek başına bu coğrafyadan ibaret
de değil. Fakat yine de bağımsız olabileceği noktalar var. Örneğin, bir
trendin peşinde koşmayacak olması.
Yani dijital sanat yükseliyor koşarak
oraya gidelim ya da NFT yükseliyor
oraya yönelelim bir şeyler yapalım
gibi değil, biraz kendi zamanını ve
zeminini tartarak ilerleyen bir galeri
çizgisi olsun istedim. Aynı zamanda
bir süredir daha kanonun dışına bırakılan konvansiyonel sanat araçları
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Bosfor galeri sahibi Gökşen Buğra, temsil edeceği sanatçıları ve sergileyeceği eserleri seçerken kendisi için en önemli ölçütün plastiğin nasıl dönüştürüldüğü olduğunu söyüyor.

(resim,heykel gibi) araçlara öncelik veriyorum. Dolayısıyla bu da bir
noktaydı.
Geçmişte çalıştığınız galeriden, birlikte çalıştığınız sanatçılarınız var mı
Bosfor bünyesinde?
Geçmişte çalıştığım sanatçılardan
beş tanesiyle yola devam ediyorum.
Çalıştığım sanatçılar, Erman Özbaşaran, Ahmet Çerkez, Burcu Erdem,
Olgu Ülkenciler, Mithat Şen ve Yasha
Butler.
Bir sanatçıyı temsil edebilmeniz için
hangi niteliklere sahip olması lazım?
Öncelikle bir başvuru yapılıyor.
Ben son dört senedir Mimar Sinan
Üniversitesi’nde Heykel Bölümü’nde Portfolyo Hazırlama Teknikleri ve
Sunum Teknikleri dersi veriyorum.
Tam da maksadı bu. Nasıl yaklaşmalısınız galeriye ya da kendinizi göstermek istediğiniz bir yer varsa nasıl
hamleler yapmalısınız? Öncelikle iyi
bir portfolyo lazım. Bu da hani ben
bu işlerimi daha iyi buluyorum, bu
işlerimi daha iyi bulmuyorum gibi
değil de gerçekten tüm örnekleri
içeren bir portfolyo olmalı. Sebebi,
senin uygun bulmadığın şeyde öyle
bir nokta vardır ki küratör onu ele
alır, sana bir daha gösterir, oraya
yönelirsin ve oradan bambaşka bir
yol alabilirsin. Örnekleri bol olan,
nitelikli görselleri olan bir portfolyo
gerekli. Önce bir eser sahibi olarak
sanatçının kendi eserine özenmesi
lazım. Nedir bunlar? Eserin doğru
fotoğraflarını çekmek, künyesini yazmak, ölçülerini belirtmek ve onun
altındaki düşünceyi özetleyecek bir
sanatçı metni. İfade gücü her zaman
zorunlu değil çünkü sanatçının en
iyi ifade alanı plastik olabilir. Zaten o
alanı kullanıyor olabilir. Dolayısıyla
belki bir metin yazmak için birinden
yardım alınabilir. Yine de sanatçıyı
doğru ifade eden bir metnin orda
olması onu bir adım daha öne taşır.
Ama aslolan iştir. İşi görmek lazım.
Portfolyo bunun birinci adımı. Portfolyo gönderirken de şuna bakmak
lazım: Bu galeri nasıl sergiler yap-

mış, kimleri gösteriyor, çizgisi nedir?
Diyelim ki burada başvurulan kişi
benim. Nasıl sergiler yaptı Gökşen
Buğra daha önce, hangi küratöryel
sergiler yaptı? Bunlarla ilgili yayınlar
var. Hepsi online olarak erişilebilir.
Onları da yakalamak ve kendilerini
bu grubun içerisinde oturtabildiklerini görmeleri lazım. Genel olarak
zaten çoğu galerici grup sergilerle
bu iletişimi dener ondan sonra temsiliyet noktasına geçer. Ben de bu
noktada uzun bir gözlemden sonra
bir sanatçıyı temsil edebileceğime
inanıyorum. Ama tabii bütün yollar
ve kapılar iyi iş için açık. İyi iş kaçınılmaz olarak açığa çıkarır kendini.
Peki bir sanatçının sanatsal kabiliyetleri dışında başka nitelikleri de olması gerekir mi?
Buna evet demek istemiyorum
aslında. Çünkü gerçekten sanatçının
asli vazifesi işini yapmak, sanat eseri
üretmektir. Fakat öyle bir zamandayız ki üretici sayısı çok arttı, galeri
sayıları arttı, gösterecek mecralar
fazlasıyla var. Dolayısıyla seçenekler
çok. Ama o seçeneklere ulaşabilmek
için de biraz donanımlı olmak, kendini iyi ifade edebilmek en azından
iyi bir arşiv tutabilmek ve kendi işine
sahip çıkabilmek, evet, beklentilerimiz arasında.
Eğitimci tarafınızdan bahsettiniz. Bu
alan sizi ne yönde besledi? Keşfettiğiniz genç sanatçılar var mı?
Okulu bir keşif aracı olarak görmedim hiçbir zaman. Orada benim
deneyimimden nasıl faydalanırlar
diye hep düşündüm. Öğrencilerin
akademide dikkatleri ve odakları iş
üretmek, o anlamda ilerlemek, kendilerini geliştirmek ve ders programını takip etmek. Ama okulun dışındaki dünyayla pek ilişkileri yok.
Dolayısıyla bu dersin konulma amacı
o ilişkileri kurmaktı. Öğrencileri,
kampüs ortamını her ne kadar son
iki senedir görmüyor olsak da orada
olmak çok zenginleştirici. Yön vermek değil ama en azından rehberlik
etmek; arşiv oluşturma ve başvuruyu

yapabilme konusunda onları cesaretlendirmek benim için güzel bir deneyim oldu.
Bir galeri sahibi olarak, güncel sanat
piyasasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Galerilerin politikaları, arz-talep dengeleri ve ekonomi hakkında
neler söylemek istersiniz?
Bir galerici olarak en sevmediğim
şey piyasadan şikayet edilmesi. Daha
doğrusu bu şikayet edebiyatını sevmiyorum. Her zaman ve her dönemde iş
yapabilecek bir gayretiniz varsa, o bir
şekilde karşılık bulur. Bazı dönemler çok sıkışıktır. O, zamana bırakılır
ve biraz zaman alır. Fakat o zamanın
sonunda öyle bir çözülür ki, her şey
yerli yerine oturduğunda süratle yol
alırsınız. Şikayet edebiyatını sevmediğim için piyasayla ilgili de şikayet
etmeyeceğim. Bu sadece bizde değil
bu arada. Bir fuara katıldığınızda ya
da yurt dışında bir etkinliğe katıldığınızda da bütün galericilerin ağzında
bir şikayet vardır. Koleksiyonerden,
kurumlardan, sanatçılardan vesaire.
Ancak bir gerçek var ki piyasayı hep
birlikte oluşturuyoruz. Koyduğumuz
fiyatlarla, kurduğumuz sanatçı ve koleksiyoner ilişkileriyle piyasayı hep
beraber biçimlendiriyoruz. Dolayısıyla şikayet ettiğimiz şeyin bir parçasıyız. O yüzden bundan şikayet etmek
yerine hep ne yapabileceğim, nasıl
bu işi sevdirebileceğim ve insanlara
yaklaştırabileceğim ile ilgili çaba sarf
ettim.
Ya da dönüştürmek?
Bu çok büyük bir iddia. Daha
gençken ben de bu iddialara sahiptim. Hep de bu sözcüğü kullanırdım.
Fakat şimdi o sözcüğün bile biraz
yumuşatılması gerektiğini düşünüyorum. Kimsenin böyle bir iktidarı
yok maalesef. Daha büyük iktidarlar
ancak dönüştürme eylemlerini karşılayabilecek hem güce hem olanaklara hem de araçlara sahipler. Bir
galerinin gücü, ulaşabildiği alandır.
Ulaşabildiği alanda doğru iletişim
kuruyorsa, sanatçıları doğru temsil
ediyorsa, hem koleksiyonere hem sa-

natçıya hem de izleyiciye doğru bir
servis veriyorsa zaten piyasa koşulları
onun çerçevesinde en azından onu
saran dairenin içerisinde iyileşir. Ben
bunun örneğini seneler içerisinde
gördüğüm için bunun değişebilecek
bir şey olduğunu düşünüyorum ve
olumsuz bir tablonun olmadığını düşünüyorum. Çünkü dünyanın geçirdiği çok kötü zamanlar vardı. Şimdi
içinde bulunduğumuz zamanda bütün medya araçları, hem insan bu kötülüğün kaynağıymış hem de bütün
bu kötülük başımıza daha büyüyerek
gelecekmiş gibi bir atmosfer oluşturuyor. Bunun içinden çıkmamız
lazım. Çünkü aynı değiştirici güce
sahip olan, yaratan ve değiştiren de
insan. Dolayısıyla bütün bu olanaklar
elimizde ve onları kullanabiliriz.
Bosfor’un Beyoğlu’nda konumlanmasının bir sebebi var mı? Beyoğlu’na bir geri dönüş var diyebilir miyiz sanat camiası adına?
Ben 2003 yılından beri Beyoğlu’ndayım. 2003 yılında, ilk defa Yapı
Kredi’de staj yaptım. İstiklal Caddesi’nin tam ortasında Yapı Kredi, Galatasaray Meydanı’nda. Benim için
her zaman Beyoğlu çok özel oldu.
Hiçbir zaman Beyoğlu şöyle kötü
oldu, böyle güzel zamanlarımız vardı diyerek bir nostalji yaşamadım.
Beyoğlu canlı bir varlık gibi dönüştü. Yani evet ülkenin durumu, turist
profili, yasaklarla birtakım sokak
alışkanlıkları değişiyor fakat Beyoğlu
da değişecek, dönüşecek, zamanın
ruhuna uyacak ve belki bir anda onu
üzerinden atacak ve kabuğunu değiştirecek. Beyoğlu’na inancım sonsuz.
Hem İstanbul’da yaşadığım zaman
boyunca burada yaşadım hem her
zaman burada çalıştım. Karaköy’den
de çok memnunum. Daha önce hep
Pera’daydım. Şimdi ilk defa Karaköy’deyim. Karaköy’ün çok genç
bir enerjisi var. Galataport’un burada olması, İstanbul Modern, Resim
Heykel Müzesi… Küçük anlamda
bir Museum Quarter gibi oldu Karaköy bana göre. O yüzden her zaman
Beyoğlu.
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Bahar satışları, 2.5 milyar doları aştı
Baharla birlikte hareketlenen uluslararası sanat piyasasına Christie’s, Sotheby’s ve Phillips müzayede evlerinin rekor fiyatlarla dolu satışları damga vurdu. Üç büyük küresel
şirketin New York şubeleri, mayıs ayında gerçekleştirdikleri müzayedelerde toplam 2.5 milyar doların üzerinde satışa ulaştı.

Refik Anadol, ‘Living Architecture: Casa Batlló / Casa Batllo: Yaşayan Mimari’, NFT (1/1), 2022 / Rockefeller Plaza, enstalasyon görünümü

ALİ GAZİ
aligazi@pilevneli.com
Dünya piyasaları halen pandemi sonrası gelişen ekonomik krizle mücadele ederken, rekor satışlar getiren
müzayedeler bu duruma meydan
okudu. Sotheby’s, Christie’s ve Phillips’in New York’ta iki hafta içinde
gerçekleştirdikleri 2.5 milyar doların
(yaklaşık 40 milyar lira) üzerindeki
satışlar, sanatın kriz dönemlerinin
güvenli limanı olarak ortaya çıktığı tezini doğruluyor. Özel aile koleksiyonlarının yanı sıra çok sayıda
20’inci yüzyıl ve çağdaş sanat eserinin
alıcı bulduğu bu döneme; Refik Anadol’un NFT satışı, tarihin en pahalı
fotoğrafı, Phillips’in şirket rekoru
ve Sotheby’s’deki tarihin en pahalı
müzayedesi gibi hepsi birbirinden
önemli gelişmeler damga vurdu.

Christie’s piyasaya yön verdi
Küresel anlamda sanatın dışında, emlaktan mücevhere kadar
farklı alanlarda da faaliyet gösteren
Christie’s, yeni medya sanatı içinde
konumlanan NFT çalışmaları için de
önemli adreslerden birisi. Bu anlamda Mayıs ayının sürprizi Refik Anadol’un ünlü İspanyol mimar Antoni
Gaudi’nin simge binası Casa Batllo’dan hareketle tek kopya olarak yeniden yarattığı “Living Architecture:
Casa Batllo / Casa Batllo: Yaşayan Mimari” adlı dinamik NFT eseri oldu.
Türünün ilk canlı, dinamik çalışması
olan eser, binanın etrafına yerleştirilmiş sensörlerden gerçek zamanlı
olarak toplanan çevresel verileri kullanarak oluşturuldu. Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan ikonik
binanın cephesini ve çevresindeki
yaşamı yansıtan görkemli çalışma,
30 Nisan’dan itibaren New York’un

simge yapılarından ünlü Rockefeller
Plaza’da sergilendi.
10 Mayıs’ta Christie’s New York’ta
gerçekleşen “21’nci Yüzyıl Akşam Satışı” başlıklı satışta, aralarında Sara
Hughes, Gerhard Richter, Issy Wood,
Jean Michel Basquiat, Yoshitomo
Nara, Cristopher Wool, Banksy, Jeff
Koons, Helmut Newton ve Sigmar
Polke gibi önemli sanatçıların toplam 31 eseri koleksiyonerlerin beğenisine sunuldu. Minimum bir milyon
dolar (15 milyon 170 lira) değerlendirme fiyatıyla sunulan “Living Architecture: Casa Batllo”, koleksiyonerler
tarafından büyük ilgi gördü ve arttırma sonunda vergi ve komisyonlarla
birlikte toplam 1 milyon 380 bin dolara (20 milyon 935 bin lira) satıldı.
Müzayede evi, 9 Mayıs’ta, 36 parçalık “Thomas ve Doris Ammann
Koleksiyonu Akşam Satışı” başlıklı
etkinliğinde, Andy Warhol’un 1964
tarihli ünlü Marilyn Monroe portresi
“Shot Sage Blue Marilyn”ini, vergi ve
komisyonlar dahil toplam 195 milyon 40 bin dolara (2 milyar 925 milyon 600 bin lira) sattı. Bu rakam, bir
20’inci yüzyıl eseri için en yüksek müzayede fiyatı olarak kayıtlara geçti.
12 Mayıs’ta düzenlenen 12 parçalık bir başka özel koleksiyon satışı “Anne H. Bass Koleksiyonu” ise
şirketin az sayıda eserle 363 milyon
doları (yaklaşık 5 milyar 570 milyon
lira) aşarak yüksek ciro elde ettiği bir
etkinlik oldu. Modernizmin başlangıcında yer alan ve İzlenimciliğin babası
kabul edilen Fransız sanatçı Claude
Monet’in, maksimum 60 milyon dolar olarak (920 milyon 400 bin lira)
değerlendirilen “Le Parlement, Soleil
Couchant / Parlamento, Batan Güneş” isimli 1903 tarihli resmi, vergi ve
komisyonlar dahil toplam 75 milyon
960 bin dolara (1 milyar 165 milyon
226 bin lira) yeni sahibinin oldu.

Şirketin 14 Mayıs’ta düzenlediği
“Rosalind Gersten Jacobs and Melvin
Jacobs’un Sürrealist Dünyası” başlıklı
müzayedesi ise tarihi bir rekora sahne oldu. Moda ve perakende satış
yöneticiliğiyle uğraşan çiftin sanatçılarla olan kişisel bağlarından doğan
ve 1954 yılından itibaren toplanmaya
başlayan koleksiyona yer veren müzayedede, başta Man Ray olmak üzere
Max Ernst, Rene Magritte, Marcel
Duchamp ve Jean Hans Arp gibi büyük ustaların eserlerinden oluşan 71
parça satışa sunuldu.
Online düzenlenen açık artırmaya fotoğrafın bir sanat formu olarak
kabul edilmesine büyük katkısı olan
Man Ray’in en ikonik çalışması “Le
Violon d’Ingres / Ingres’nin Kemanı” damga vurdu. 19’uncu yüzyılda,
Oryantalist nü tablolarıyla tanınan
Fransız sanatçı Jean Auguste Dominique Ingres’nin çalışmalarından hareketle kurgulanan, 1924 tarihli, 5 ila
7 milyon dolar (72 milyon 500 bin ila
101 milyon 500 bin lira) tahmini değerlendirme fiyatı biçilen eser; yüzde 25’lik vergi ve komisyonlar dahil
toplam 12 milyon 412 bin 500 dolara
(yaklaşık 180 milyon lira) satılarak
dünyanın en pahalı fotoğrafı ünvanını kazandı.

Aralarında Mark Rothko, Gerhard Richter, Cy Twombly, Sigmar
Polke, Robert Ryman, Agnes Martin,
Jeff Koons, Andy Warhol, Jean Dubuffet, Roy Lichtenstein ve Donald
Judd’ın eserlerinin olduğu toplam
30 parçalık ikinci kısım satışında ise
eserlerin tümü, 246 milyon dolarlık
(3 milyar 813 milyon lira) hasılata
ulaştı. Böylece “The Macklowe Collection / Macklove Koleksiyonu”nun
satışı genel toplamda 922 milyon dolara (10 milyar 600 milyon lira) ulaşarak, Peggy ve David Rockefeller’ın
2018’de Christie’s’de gerçekleşen
835 milyon dolarlık (3 milyar 549
milyon lira) koleksiyon satışını geride bıraktı. Bu rakamla birlikte hem
278 yıllık Sotheby’s’in hem de dünya
tarihinin en pahalıya yapılan açık artırması rekoru kırıldı.
Mark Rothko’nun 1960 tarihli
“Untitled / İsimsiz” yağlıboya tablosu, 48 milyon 8 bin dolara (744 milyon 124 bin lira) satılarak akşamın en
pahalı eseri oldu. Gerhard Richter’in
1975 tarihli “Seestück / Deniz Manzarası” adlı yağlıboya tablosu 30 milyon
198 bin 500 dolara (468 millyon 77
bin lira); Andy Warhol’un 1986 tarihli “Self Portrait / Otoportre” tablosu
ise 18 milyon 708 bin 500 dolara (289
milyon 982 bin lira) alıcı buldu.

Sotheby’s’den tüm zamanların
dünya rekoru

Phillips’in önlenemez yükselişi

Sotheby’s Müzayede Evi, New
York şubesi uzun zamandır beklenen
“The Macklowe Collection / Macklove Koleksiyonu”nun 16 Mayıs’taki
ikinci kısım satışı ile birlikte tarihi bir
rekora imza attı. Emlak kralı iş adamı
Harry Macklowe ve eşi Linda Burg’ün
boşanma davası sonucu satışına karar
verilen koleksiyonun ilk kısmı Kasım
2021’de satılmış ve 35 eser, toplam
676 milyon dolara (6 milyar 787 milyon lira) alıcı bulmuştu.

Phillips geçtiğimiz yıla oranla
yüzde 90’lık bir artış yakaladığı ve
bugüne kadarki en yüksek fiyatlı
müzayedesi “20’inci Yüzyıl & Çağdaş
Sanat Akşam Satışı”nda, toplam 225
milyon dolara (3 milyar 585 milyon
lira) ulaştı. 37 parçanın koleksiyonerlerin beğenisine sunulduğu artırmada, Jean-Michel Basquiat’nin 1982 tarihli “Untitled /İsimsiz” çalışması 85
milyon dolara (Bir milyar 354 milyon
50 bin lira) alıcı bularak gecenin en

pahalı eseri oldu. Sanatçının en pahalı üçüncü tablosu olan çalışmanın
dışında, Yves Klein’ın “Relief Eponge Bleu Sans Titre (RE 49) / İsimsiz
Mavi Sünger Kabartma (RE 49)” adlı
eseri, 19 milyon 999 bin 500 dolar
(318 milyon 592 bin lira); Alexander Calder’in “39=50” adlı eseri ise
15 milyon 648 bin 500 dolara (249
milyon 281 bin lira) alıcı buldu. Aynı
akşam ayrıca Yayoi Kusama, Reggie
Burrows Hodges ve Robin F. Williams için de yeni müzayede rekorları
kırıldı.

Artam Antik A.Ş.
Artam Antik A.Ş., 22 Mayıs’ta
sonuçlanan “375. Müzayede Klasik
ve Çağdaş Tablolar” başlıklı açık
artırmasında Erol Akyavaş, Ömer
Uluç, Burhan Doğançay, Nuri İyem,
Hikmet Onat, Mübin Orhon, Cihat
Burak, İbrahim Çallı, Alev Ebuzziya’nın da aralarında yer aldığı
önemli isimlerin toplam 348 eserini
koleksiyonerlerin beğenisine sundu.
Müzayedede Erol Akyavaş’ın mimari döneminden sufi dönemine geçiş
noktasında yer alan ve iki parçadan
oluşan resmi “Fall of a Dream” öne
çıktı. 1982 tarihli tuval üzerine karışık teknikle çalışılmış eser, KDV ve
komisyon bedelleri dahil, toplam 5
milyon 273 bin 420 lira ile en pahalı
eser oldu.
Burhan Doğançay’ın ünlü “Kurdeleler” serisinden “Cracking up
in Zurich” adlı eseri müzayedeye 2
milyon 400 bin liralık fiyatıyla çıktı. 1976 tarihli resim, KDV ve komisyonla birlikte 3 milyon 858 bin
600 liraya satılırken; Ömer Uluç’un
karakteristik çalışmalarından, 1990
tarihli “Diyagonal Personalities” adlı
tablosu KDV ve komisyon bedelleriyle 3 milyon 729 bin 980 liralık fiyata
ulaştı.
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Güney Yarım kürenin Mona Lisa’sı
Sanat tarihinin en gizemli kadın imgelerinden biri olan ‘Flaming June’, tüm gürültü ve karmaşadan uzak bir hayal dünyası sunuyor gibi görünebilir, ancak bu resmin hem
derinlerde gizlenen farklı anlamları hem de başyapıt olma yolunda ilginç bir hikayesi var. Sir Frederic Leighton’ın 1895 tarihli eserine yakından bakıyoruz.
CELINE SYMBIOSIS
celinesymbiosis@gmail.com

1

9’ncu yüzyıl Viktorya sanatının popüler ressamlarından biri olan Sir Frederic
Leighton, 3 Aralık 1830’da
İngiltere’de doğdu. Annesinin sağlık durumunun kötü olması nedeniyle İtalya ve Almanya’da
büyüdü. Roma ve Floransa’da sanat
okudu. Paris’te, üzerinde büyük etkisi olan Delacroix ve Ingres’in eserleriyle karşılaştı.
18’nci yüzyıldan itibaren Kraliyet
Akademisi’ndeki yaz sergileri, sanat
piyasasının en büyük etkinlikleri
arasındaydı.1855’te Kraliyet Akademisi’nde sergilenen eseri ilk günden
Kraliçe Viktorya tarafından satın
alındı ve Leighton, deyim yerindeyse
bir gecede ünlü oldu. 1878’de Kraliyet Akademisi Başkanı oldu. Kendisi aynı zamanda İngiltere tarihinde
lord unvanı ile onurlandırılan ilk
ressamdı.
Leighton, Viktorya İngiltere’sinde akademizm ve klasisizmin seçkin
bir temsilcisi olmanın yanı sıra Doğu
sanatı ve kumaşlarla da ilgilendi.
Eserlerinde, ahlaki, dini veya politik
mesajlar vermekten uzak, belli bir
denge ve ton uyumuyla gözleri memnun etmeye, “l’art pour l’art” yani
“sanat için sanat” fikrine odaklandı.
Kullandığı motiflerle uzun yıllar oynuyor ve onları mükemmelleştirmeye çalışıyordu. Üzerinde uzun süre
çalıştığı konulardan biri de, Viktorya
dönemi resimlerinde sıkça gördüğümüz, uyuyan, kendinden geçmiş ya
da ölü gibi görünen kadın figürleriydi. Leighton’ın, tiril tiril elbiseleriyle
mermerde uzanır halde resmettiği
kadın figürleri, ilk olarak “Summer
Slumber” eserinde görülür. Bu tasarım kendisinin ve alıcıların hoşuna
gitmiş olmalı ki kendinden geçen
kadın motifini tek başına resimlemeye karar verir. Kariyerinin sonlarına
doğru, bu resimle ortak özellikler yakalayabileceğimiz üç resim daha yapar: “Cymon and Iphigenia” (1884),
“The Garden of the Hesperides”
(1892) ve “Flaming June” (1892). Bu
eserlerin arasında sembolik anlamı
en yoğun olanı Flaming June’dur.
Flaming June, ilk bakışta basit ve dekoratif görünse de, kompozisyon bakımından zorlayıcı bir ikonografiyle
doludur.
Resimdeki modelin kimi veya
neyi temsil ettiği hakkında çok az
ipucu bulunur. Bunun bir önemi
olmasa da, yakın zamanda yapılan
araştırmalar sayesinde, modelin June
isimli biri değil, Leighton’ın ilham
perisi Dorothy Dene olduğu neredeyse kesinleşmiştir. Dorothy Dene,
bu son derece zor görünen pozisyonda poz vermeden önce birçok nü
taslak için modellik yapar. Ressam
özellikle, modelin kafasını sağ koluna yumuşak bir yastık gibi koyduğu
açıyı doğal göstermek için çok sayıda ön çalışmaya ihtiyaç duymuştur.
Leighton, tuhaf şekilde kıvrılan üst
bacaktaki anatomik bozukluk için
Michelangelo’nun ‘’Night’’ heykeline çok şey borçlu olmalıdır. Belki de
bu nedenle, figürün bacakları fiziksel bir sağlamlık hissi verirken, kollar,
gövde ve kafa; dinginlik, incelik ve
muazzam bir şehvet duygusu taşır.
Flaming June, Leighton’ın kumaşı işlemedeki ustalığını da gösterir.
Kadının vücudunu şefkatle saran
şeffaf şifon elbise, güneşin kendisiy-

Sir Frederic Leighton, ‘Flaming June’, 1895

miş gibi ısı yayar. Gözlerimiz, resmin
parlayan merkezinden kenarlarına
doğru ilerledikçe, canlı turuncu
renk, sıcaklığını kaybederek kahverengi, ardından koyu mor ve maviye dönüşür. Figür yalnızca güneşe,
suya veya bunaltıcı yaz havasına değil, aynı zamanda doğanın sürekli
yenilenen gücüne, yaşama ve hatta
ölüme de atıfta bulunur. Viktorya
sanatında ölümü simgeleyen zehirli

Sir Frederic Leighton, ‘Cymon and Iphigenia’, 1884

zakkum bitkisi de uyku ile ölüm arasındaki hassas bağlantıya işaret ederek, hayat senfonisine tehditkar bir
akor vurur.
Hikayesinin sonuna yaklaştığını
hisseden Leighton’ın resmine yansıttığı, yaşam ve ölümle ilgili bu çelişkili imalar, belki de kendi ölümü
üzerine düşünmesiyle ilgilidir. Uzun
süredir kalp hastası olan Leighton,
resmi tamamladıktan kısa süre son-

ra hayatını kaybeder. The Graphic
dergisi resmin ilk sahibidir.1895’te
resmi çoğaltıp noel hediyesi olarak
dağıtarak resme popülerlik kazandırır. Eser, Oxford’daki Ashmolean
Müzesi’ne 1915’ten 1928’e kadar sergilenmesi için ödünç verilir. Bundan
sonraki otuz yılda eser, sanat dünyasının hafızasından silinerek kaybolur. Flaming June resmi, 1960’larda
tesadüfen Roxburghe düşesinin ma-

likanesinde bir kapının arkasında
asılı olarak bulunduğunda, Viktorya
dönemi sanatı artık değersiz görülüyordur. Kısa süre sonra bir antika
dükkanında müzisyen Andrew Lloyd
Webber tarafından keşfedilir ancak
Webber’in büyükannesi “Viktorya
dönemi paçavrasına’’ 50 sterlin borç
vermeyi reddettiği için eser satın alınamaz. Dükkan sahibi artık resmin
satılmayacağı gerçeğine boyun eğer
ve resimden daha değerli görülen
çerçeveyi başka birine satar.
1963 yılında, Viktorya sanatının
hâlâ önemli olduğuna inanan sanat
tüccarı Jeremy Maas’ın eline geçen
resim, Porto Riko’da yeni bir müze
kurmak isteyen, bölgenin gelecekteki valisi Luis A. Ferré’ye 1000 dolara
satılır. Eser, birkaç yıl sonra Ponce Sanat Müzesi’nde sergilenirken yerel
nüfusun kalbini hızla kazanır ve beklenmedik bir şekilde Karayipler’de
ulusal bir hazine haline gelerek turistler tarafından “Güney Yarım kürenin Mona Lisa’sı” ilan edilir. 2008
yılında Madrid Museo del Prado
müzesinde, 2009 yılında Almanya’da
ve 2015 yılında New York Frick Collection müzesinde sergilenen eser,
artık dünya çapında bir başyapıta
dönüşmüştür.
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Keykubat’ın ‘cennet sarayı’ Kubadabad
Anadolu’da planı detaylı olarak bilinen tek Selçuklu saray kompleksi olan Kubadabad Saray Külliyesi kazıları bütçe sorunu yaşıyor. IstanbulArtNews’ün sorularını yanıtlayan
kazı başkanı Doç. Dr. Muharrem Çeken, Ortaçağ Selçuklu Arkeolojisi’nin geleceği için koruma ve onarım işlemlerine bir an önce başlanması gerektiğini vurguluyor.
İKLIM DEMIR
demir.iklim@gmail.com
Selçuklular, Anadolu’ya geldiklerinde hali hazırda kültürel ve sanatsal
birikime sahiptiler. Orta Asya’daki
geçmişlerinden başlayarak geniş bir
kültür coğrafyasında yoğrulmuş medeniyet anlayışlarını Anadolu’ya getirdiler. İbn-i Bibi Selçuknâme’sinde
“Sultan o zaman av emiri ve mimar
olan Sadeddin Köpek’e bu mevkide
şenliği, cennetin harmanı ile beraber, Seder ve Havarnak sarayını geride bırakan bir bina yükseltmesini
emretti.” yazar. Günümüzde Konya
Beyşehir’de bulunan Kubadabad Sarayı üzerine İbn-i Bibi’nin yazdıkları
oldukça genel olsa da, I. Alaeddin
Keykubat’ın bizzat sarayın inşa süreciyle ilgilendiğini aktarması ve sarayın çini işleriyle ilgili detaylı tanımlamaları oldukça önemlidir. İsmini
banisi I. Alaeddin Keykubat’tan alan
Kubadabad Sarayı’nda ilk bilimsel
kazılar, Ankara Dil ve Tarih Coğrafya
Fakültesi, Sanat Tarihi ve Türk Sanatı Kürsüsü’nün kurucusu Katharina
Otto-Dorn tarafından 1965 yılında
başlatılmıştır. Otto-Dorn’un emekli
olmasıyla kazılar sekteye uğrasa da,
kesintisiz süreç Prof. Dr. Rüçhan
Arık’ın başkanlığında yeniden başlamış olup, günümüzde ise Doç.
Dr. Muharrem Çeken tarafından
sürdürülmektedir. Yapılan kazılarla
birlikte ilk defa pek çok yapıyı içinde barındıran bir Selçuklu kentinin
detaylı planı ortaya çıkar. Kompleksin içinde Büyük Saray ve Küçük Saray’a ek olarak av hayvanları parkı
ve tersane gibi irili ufaklı yapı grubu
bulunmaktadır.
Selçuknâme’de, Kubadabad Sarayı’nın mimarı ve tartışmalı bir
vezir olan Sadeddin Köpek’in yine
bu sarayda öldürüldüğü aktarılmaktadır. Köpek’in devlet yapılanması
içinde gittikçe daha fazla söz sahibi
olması, II. Gıyaseddin Keyhüsrev’i
rahatsız eder. Kubadabad Sarayı’na
davet ettiği Sadeddin Köpek’i burada
katlettirir. Bedeni şehirde teşhir edilen Sadeddin Köpek’in ölümünün,
inşası için emir almış olduğu Kubadabad’da gerçekleşmesi ise ilginç
bir rastlantıdır. Kubadabad Sarayı
Kazı Başkanı Doç. Dr. Muharrem Çeken kazı süreciyle ilgili sorularımızı
yanıtladı.
Kazı başkanlığınız sürecinde Kubadabad Sarayı alanında neler keşfedildi?
Kubadabad Sarayı diyoruz ama
‘saray’ denilen şeyi tek başına bir
yapı olarak düşünmeyelim. Pek çok
yapıdan oluşan büyük bir külliye olarak düşünmeliyiz. Topkapı Sarayı’nın
Ortaçağ’daki öncüsü diyebiliriz. Bir
sur içerisinde birbirinden bağımsız,
serbest şekilde yerleştirilmiş pek çok
yapı var. Büyük Saray ve Küçük Saray
denilen iki büyük köşk yapısı zaten
Katharina Otto Dorn ve Rüçhan Arık
zamanında büyük ölçüde kazılmıştı.
Külliyenin batı ve güney kısmında
daha önce kazmadığımız alanlara
yoğunlaştık. Külliyeyi batıdan sınırlayan sur boyunca sıralanmış yapıların Büyük Saray ile bağlantısını tespit
ederek ortaya çıkarmıştık. Batı kısmını da kısmen ortaya çıkardık. Daha
önce Selçuklu yapıları içinde plan
açısından hiç bilmediğimiz, dikdörtgen planlı, avlulu ve kapalı mekanı
olan bir yapıya ulaştık. Bir örneği yok
bu yapının ama ben Topkapı örneklerinden hareketle bunun has ahır

Beyşehir Gölü’nün kıyısına inşa edilmiş Kubadabad Sarayı’nın bulunduğu bu bölge, Selçukname’de cennete benzetiliyor. Kubadabad Saray Külliyesi kazısı, finansal zorluklara rağmen devam ettirilmeye çalışılıyor.

tasarladığı ayrıca planı ve bütün genel biçimi bilinen tek saray. Şimdilik
tabii ki. Kubadabad Sarayı çinileriyle
çok bilinen bir yer. Selçuklu saraylarının dekorasyonu anlamında çok
fazla bilgi sunuyor.

olabileceği fikrindeyim. Bir diğer ortaya çıkarılan yapı ise, Küçük Saray’ın
güneybatısında yer alan av köşkü. Burası arkasında av sahasıyla beraber,
sarayın av eğlencelerinin tertiplendiği küçük bir köşk. Tabii bunlar harabe halinde ama kalıntılardan üst
kata çıkan merdivenlerden buranın
iki katlı olduğunu anlıyoruz. İlk kez
bir saray külliyesine bağlı bir av köşkünü ortaya çıkarmış olduk. Külliye
yapısının içerisinde daha önce ortaya
çıkarılmış bir köşklü hamam mevcut.
Sarayın hemen güneyinde yer alan
Selçuklu çağında yapılmış bir baraj,
su peyzajı da açığa çıkardık. Ayrıca
külliyenin içinde Selçuklu çağı sonrasında da kullanılan bir pota çeliği
atölyesi bulduk. Av köşkü ve güney taraftaki kalıntıları 2017 yılından sonra
ortaya çıkardık.

Pota çeliği atölyesi nedir?
Çelik üretiminde kullanılan bir
yöntem. Kubadabad’ın aktif olarak
kullanıldığı yıllar Anadolu’da çelik
üretimi için çok erken bir dönem.
Bunların Selçuklu çağı sonrası kullanımı ile ilgili bir dizi tespitlerde
bulunduk. Kubadabad’a çok yakın
mesafede demir yatakları mevcut.
Buranın Kubadabad saray vasfını yitirdikten sonra da devam eden bir
atölye olduğunu anladık. Selçuklu
sonrası bu üretimin nereye yapıldığını net olarak bilmiyoruz.
Kubadabad Sarayı’nın en öne çıkan
yanları nelerdir?
Kubadabad Sarayı, Selçuklu sarayları içinde kendinden önceki
medeniyetin yapılarının üzerine
konmadan, tamamen Selçukluların

Bu çinilerde şamanik etkiden söz
edebilir miyiz?
Anadolu Selçuklu sanatının
Orta Asya hayvan üslubu etkileriyle
beslenmiş bir ikonografisi var. Kuşkusuz İslam inancı içinde olsa da
geleneklerini devam ettiren bir kültürün Anadolu ayağı onlar. İran’dan
Mezopotamya’dan süzülerek buraya
gelmişler. Anadolu’da da Bizans,
Gürcü, Ermeni gibi kültürlerle tanışarak bir Selçuklu Rönesans’ı ortaya
çıkarmışlar. Bu sentezde kuşkusuz
Şamanizm’e, İran’a ve İslam’a götürebileceğimiz izler bulabiliriz.
Kubadabad çinileri figüratif tasvirlerle dolu. Bu bağlamda İslam ve tasvir
konusunu nasıl değerlendirirsiniz?
Burada bir toplumun sanat ve
kültür anlayışından bahsediyoruz.
Buradaki tasvirlerde İslamiyet ya da
İslam inancı temsil edilmiyor, Selçukluların kültür medeniyetleri ve
kendilerinden önceki inanışların izleri temsil ediliyor. İslam inancının
dini ikonografisi yoktur. Ama İslam’ı
kabul etmiş toplumların sanatında
figür görülebilir. İslamiyet’i temsil
etmediği sürece bu var olmuştur.
Kazının finansmanını nasıl sağlıyorsunuz?
Kazılar için bütçemiz Kültür ve
Turizm Bakanlığı tarafından sağlanıyordu. Kazılarımız 2017 yılı itibariyle Konya Büyükşehir Belediyesi’nin
destekleriyle çok hızlandı. Salgın
sürecine kadar Konya Büyükşehir
Belediyesi kazıyı önemli ölçüde
destekledi.
Salgınla birlikte bu süreç yavaşladı. Koruma ve onarıma ayrılacak
bütçe de sınırlıydı. Prof. Dr. Rüçhan
Arık kazıyı bırakmadan önce çeşitli
girişimlerle kazının koruma onarım
işlerini Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı kapsamına aldırmıştı. Ancak üretilen projeler şimdiye kadar uygulama aşamasına geçmedi.

Neden geçmedi?
Milli Saraylar önce TBMM bünyesindeydi. Sonra Cumhurbaşkanlığı’na dahil oldu. Bu sırada bilim komisyonları değişti. Yeni gelen bilim
komisyonları da projeleri yeniden
değerlendirmek istedi. Yoksa oranın
takip etmediği ya da gözden çıkardığı bir şey değil. Milli Saraylar yine
projelerini devam ettiriyor. Önce Büyük Saray ve Küçük Saray’ın rölöve,
restitüsyon ve restorasyon projeleri
hazırlanacak. Arkasından da koruma
ve onarım uygulamalarına geçilecek.
Küçük Saray ve Büyük Saray için düşünülen proje, kalıntılar arkeolojik
bir görünüme sahip olduğu için dondurmak şeklinde. Yani fiziki müdahalelerle dondurarak şu anki halini
korumak üzerine bir proje hazırlanıyor. Biz gerçekleştirdiğimiz kazılarla
edindiğimiz bilgileri, projeyi hazırlayanlara rapor ediyoruz.
Bütçe ile ilgili sorunlarınızı aşabildiniz mi?
Geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yeni programı dolayısıyla
12 aylık kazı sürecine dahil olduk.
12 aylık kazı programına alındığımız
için sürece Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi’ne
ek olarak Türk Tarih Kurumu da dahil oldu. Bu da bizi biraz rahatlattı.
Ancak hâlâ yeterli değil. Bu bütçeyle
12 aylık kazıyı sürdüremiyoruz. Ortaçağ ve Selçuklu Arkeolojisi’nin genel
sorunudur bu. Finans sorunu çözülürse koruma onarım işlerinde belli
bir aşamaya geleceğimiz gibi, Kubadabad için düşündüğümüz Arkeopark projesini de uygulayabileceğiz.
Bir karşılama merkezi, sergi salonu,
kazı evi ve Selçuklu Arkeolojisi Enstitüsü kurabileceğiz. Yeni desteklerle
bu sorunları aşabiliriz. Burası sadece
saray külliyesi değil, ovaya doğru uzanan düzlükte Kubadabad kenti var.
Aynı zamanda Beyşehir Gölü’nün
üzerindeki adalarda çeşitli köşkler
var. Bunlardan en önemlisi Kız Kalesi’dir. Yani bir su şatosu var. Buraların
korunması ve onarımı bütçeye bağlı
olarak yapılabilecek. Bir an önce Kubadabad’ın koruma onarımına yönelik projelerin uygulamaya geçmesini
temenni ediyoruz.

