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"Sanatın amacı, ruhumuzu gündelik hayatın tozlarından temizlemektir” Picasso 
 
Pandeminin tozlarını sanatla üzerimizden atmaya hazır mısınız?  
Cevabınız “evet” ise Sanatla Randevu olarak işte sizin için seçkilerimiz!  
Keyifli okumalar! 
 
 
 
 

• “İstanbul’da Şifa Bulmak” 
 
Türkiye’nin en büyük kent içi raylı sistem işletmecisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
iştiraki METRO İSTANBUL AŞ, alışılmışın dışında bir sergi ve etkinlik mekanını İstanbul’a 
kazandırdı. M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın yaklaşım tüneli, İBB ile Karşı Sanat 
işbirliğiyle düzenlenen ve 26 Haziran’da açılışı gerçekleştirilen “İstanbul’da Şifa Bulmak” 
isimli sergiyle kapılarını açtı. 

Melis Bektaş’ın küratörlüğünde 
düzenlenen sergide ArekQadrra, 
Berka Beste Kopuz, Canavar, Deniz 
Çimlikaya, Ece Eldek, Eda Aslan, 
Eda Emirdağ & İrem Nalça, Emin 
Köseoğlu, İpek Yücesoy, İsmet 
Köroğlu, Marina Papazyan, Metehan 
Özcan, SABO, Seydi Murat Koç, 
Umut Erbaş ve Yekateryna 
Grygorenko gibi önemli sanatçıların 
eserleri yer alıyor. Ayrıca; 19. yüzyıl 
kolera salgınının zirvesinde Osmanlı’da 
kurulan SurpPırgiç, Balıklı Rum, 
SurpAgop, Balat Or-Ahayim ve Bulgar 
Hastanesi’nin tarihini ve ilişkilerini 
çalışan araştırmacılar Cemre Gürbüz, 
GabrielDoyle ve NaomiCohen; 
çalışmalarının bir kısmını hikayeler ve 
arşivle haritalandırdıkları yerleştirmeyle 
sergiliyor. Yaklaşım Tüneli’nin dışında 

ise sanatçı İpek Yücesoy’un Borçelik’insponsorluğu ile ürettiği eserler kalıcı olarak 
sergileniyor. 

Covid-19 pandemisi nedeniyle HES Kodu kontrolü ve ateş ölçümünün ardından 25’er kişilik 
gruplar halinde Pazar günleri hariç 12.00-19.00 saatleri arasında gezilebilen sergiye, 
Çarşamba günleri 15.00-19.00 saatleri arasında küratör eşliğinde turlar düzenlenecek. 
Sergi 1 Temmuz’dan itibaren Pazar günleri de açık olacak. Sergi,19 Temmuz’a kadar 
ziyaret edilebilecek. 
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• Değerli Sanat Danışmanımız Dr.Ezgi Bakçay’ın kıratörlüğünü yaptığı “The Cure” 
sergisi 

 
Karşı Sanat Çalışmaları ve Hinterland iş birliği ile Vooria Aria, Canavar, Timur Çelik, 

Naomi Cohen, Gabriel Doyle, Umut Erbaş, 
Cemre Gürbüz, Maryam Hojjati, İsmet Köroğlu, 
Gohdar Salahaddin gibi sanatçıların eserlerinden 
oluşan “The Cure”; yaşayan, bu nedenle ölümlü 
beden, tüm politikaların merkezi nesnesidir. AIDS 
krizi, COVID-19 pandemisi sırasında ve sonrasında 
olduğu gibi, birçok yazar sağlık ve siyaset ilişkisini 
keşfederek biyopolitiğe genişledi. Tedavi, kültürel 
ve politik değişkenlerden bağımsız biyolojik bir 
gerçek değildir. Ancak sağlık, egemenlik veya 
dışlanma, koruma veya damgalama, yaşam veya 
ölüm üreten sosyal ve politik kriterler aracılığıyla 
inşa edilir. 
 
İstanbul'dan Ezgi Bakçay ve Berlin'den Barış 
Seyitvan'ın küratörlüğünü yaptığı bu disiplinler 
arası sergi, beden, siyaset, sağlık, toplum ve bakım 
üzerine odaklanıyor: insan ya da insan olmayan 
dünya için bir bedenin tedavisi nedir? Sağlıklı 
olmak ne demektir, hastalık nedir? Bir beden ve 
toplumun bedeni için tedaviyi nerede bulabilirim? 

Farklı jeopolitik geçmişlerden gelen sanatçılar, tedavi ve çare kavramı etrafında bir tartışma 
açar, refah, travma, hafıza ve şehir hakkı da dahil olmak üzere başkalarıyla ilişkilendirir. 
 
“The Cure” aynı zamanda İstanbul'daki gayrimüslim hastane vakıfları üzerine disiplinler 
arası bir araştırma projesini de içeriyor: Sırp Pirgiç Hastanesi, Balıklı Rum Hastanesi, Sırp 
Agop Hastanesi, Balat veya Ayaham Hastanesi ve Bulgar Hastanesi. Her biri, Osmanlı 
İstanbul'unun Yunan, Bulgar, Yahudi ve Gregoryen ve Katolik Ermeni sakinleri tarafından 
kolera salgınının zirvesinde toplu olarak inşa edildi. Hastanelerin kontrol kurumları olarak 
tasarlandığı bir zamanda kurulmuş olsalar da, onları şehirdeki diğer sağlık tesislerinden 
ayıran kendi topluluk üyeleri tarafından ve onlar için yönetiliyorlardı. Sergi, onları yalnızca 
tıbbi tedavi için kullanılan alanlar olarak görmenin ötesinde, sosyal yardım, bahçecilik, 
sosyalleşme, yoksul ve savunmasız bakım, okullaşma ve mülk bağışı için toplum merkezleri 
olarak da faaliyet gösterdiklerini gösterecek.  
 
 
 

• Vision Art Platform’da “No Room For A Door” sergisi 
 
1 Temmuz - 1 Ağustos 2021 tarihleri arasında Vision Art Platform ev sahipliğinde 
gerçekleşecek olan No Room For A Door isimli sergi Candaş Şişman, Işık Özçelik, Majid 
Baharan, Mert Acar, Nermin Ülker, Sevim Sancaktar, Tanzer Arığ’ı bir araya getiriyor.  
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Koordinatörlüğünü Leyla Ünsal’ın üstlendiği sergide, birbirinden çok farklı üretim biçimleri  
olan sanatçıların işleri mimari unsurlar 
vasıtasıyla biçimsel ilişkiler kurarken; 
amnezik bir boşlukta, hiçbir yere ait olmama 
hissinin verdiği sıkıntı kadar; yağmalanmış 
bir geçmişi kurtarmanın, tanıklara kulak 
vermenin ve kutsallığı yeniden inşa etmenin 
umudu da hissediliyor. Mekanı işgal etmek 
ve doldurmak değil, yeryüzüne ve belleğe 
açılmak arzusu serginin anlam katmanlarını 
birine bağlıyor. 
 
Vision Art Platform’un sanat severlerle 

paylaştığı ilk etkinlik, Mayıs 2021’de gerçekleşen, 3D olarak deneyimlenmek üzere 
hazırlanan Beyond Vision adlı çevrimiçi sergi olmuştu. No Room For A Door ise Vision 
Art Platform’un Akaretler’deki yeni mekanında izleyicilerle buluşacağı ilk sergi olma 
özelliğini taşıyor. İstanbul kültür sanat alanı yeni bir kavuşma noktası kazanıyor. 
 
 
 

• “İçten Dışa” Sergisi Pom Art & Design Levent Galeri’de 

Bu bir kucaklaşma, sarılma, buluşma… Aynı zamanda sanatın tasarıma evrilmesi, 
tasarımın da sanata… 

 
12 tasarımcı ve sanatçı Arzu Kaprol, 
Alev Araslı, Canto 21, Ekin 
Varon, Esat Fişek, Gülfem Kessler, 
Harun Antakyalı, Hilal Polat, Maria 
Kılıçlıoğlu Baraz, Sevgi Karay, Tayfun 
Mumcu ve Tina Varon “içeride” 
bulduklarını bizlere yansıtıyorlar. 

“İçinde bulunduğumuz pandemi süreci 
her birimizde stres, kaygı ve endişeye 
sebep olurken, sosyalleşmeye, 
sarılmaya hasret kaldık. En içe dönük 
halimize tanık olduk. Kimimiz depresiftik, 
kimimiz üretken. Sürekli sorgular olduk. 
Dünya bize neyi anlatmak istiyor? Yoksa 
ektiklerimizi mi biçiyorduk? 
 
Mimar Gizem Büyüktürkoğlu'nun 
kurucusu olduğu, Yasemin 

Semercioğlu’nun küratörlüğünü yaptığı POM ART & DESIGN Galeri’de “İçten Dışa” karma 
sergisi, farklı disiplinlerden sanatçı ve tasarımcıların yaratımlarını bir araya getirerek sanat 
ve tasarımseverlerin beğenisine sunuyor. 
 
Sergi, 29 Eylül’e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. 
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• SABO Eşliğinde “Time Machine” Sergi Turu 
 
Sanatçı SABO, 3 Haziran - 17 Temmuz tarihleri 
arasında Versus Art Project’te sanatseverlerle 
buluşan “Time Machine” başlıklı sergisi kapsamında 
10 Temmuz’da bir sergi turu gerçekleştirecek. 
 
 “Time Machine” sergisinin ortaya çıkış fikrini, 
hazırlık sürecini, eserlerin hikâyelerini, aralarındaki 
diyalog ve sanatçının üretim pratiğini kendisinin 
anlatacağı sergi turu 10 Temmuz Cumartesi 
saat 14:00’te Versus Art Project’te yapılacak/yapıldı. 
 
SABO, Versus Art Project’teki ikinci kişisel sergisi olan “Time Machine”de insan doğasına 
ilişkin gözlemlerini kendi doğasıyla harmanlayarak ele alıyor. Sanatçının eskiz defterleri ve 
desenlerinin kendi içindeki yolculuğu serginin çıkış noktasını oluşturuyor. Geçmiş, şimdi ve 
gelecek kurgusunda temellenen “Time Machine”, sanatçının figürleri üzerinden zamanda bir 
yolculuğun kapılarını aralıyor. Sanatçının alışık olduğumuz fantastik ve kurgusal dünyasını 
yansıtan sergi kapsamında zaman ve mekânın aurasıyla kendi yaşamından parçaları 
kullanarak kurgusal bir döngü yaratan sanatçının hayal gücü zamanın ironisini hatırlatıyor. 
 
SABO’nun “Time Machine” başlıklı sergisini 17 Temmuz’a kadar Versus Art Project’te 
görebilirsiniz. 
 
 
 

• Yer ve gökyüzü arasındaki çizgi 
 
 
 
Meliha Sözeri, ikinci kişisel sergisi “Çevren / 
Horizon” ile Bozlu Art Project’te izleyiciyle 
buluşuyor. Göz erimi, ufuk, yatayda olan, kayıp 
olan, yitirilen, ebedi olan ile insan gözünün 
ulaşabileceği sınırlara göre varoluş serginin çıkış 
noktasını oluşturuyor. Sergi, sanatsal üretim 
sürecini karantina hali ve kapat(ıl)ma eylemi ile 
ilişkilendiriyor. Sanat yapıtının aurasını 
sorgularken sanatçının üretim mekânını karantina 
odalarıyla özdeşleştiriyor. 
 
Sanatçının yapıtları, yer ve gökyüzü arasındaki 
çizgiyi izleyicinin bakışı karşısına yerleştiriyor. 
Gökle yerin birleşmiş gibi görüldüğü sınırsız 
çizgiyi gündelik hayattan sıradan nesneler ile 
modelleyerek, metal delikli tel malzemeyi kesip, 
dikip, birleştirerek kesintili çizgilere dönüştürüyor. 

https://www.artfulliving.com.tr/gundem/sabo-esliginde-time-machine-sergi-turu-i-23571
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“Yer, nesneyi sarandır. 
Yeryüzünde düşünmek…. 
Varsa: 
Nasıl var?” 
 
Sergiyi oluşturan çalışmalar; avize (17. yüzyıl 
formlarından yeniden üretilmiş), ayna (1900’lü 
yıllardan esinlenilmiş), yastıklar (huzursuz edici 
bir çizgisellikte), daktilo (sanatçının yitirdiği 
dedesine ait), bilgisayar (dijitalleşen dünyada iç 
organlarımıza dönüşmüş), bir tuval (üzerine 
Edip Cansever’in yok mu var şiirinden ödünç alınmış kelimeler), galeri duvarında yer 
edinmiş şiir ve heykelin buluştuğu yeri tarifleyen dededen miras sözcükler ve bir dikiş 
makinası. Şiir, heykel, metin, beden, nesne, yer ve gök arasında bir yerlerde gezinmeye 
davet ediyor. 
 
“Çevren / Horizon” başlıklı sergi 8 Temmuz – 14 Ağustos arasında Bozlu Art Project 
Mongeri Binası’nda izlenebilir. 
 
 
 

• CerModern’de Hiba Aizouq’un “99 Kadın” sergisi 
 
Ankara’nın kültür sanat hayatında eşsiz bir yeri olan Cermodern, pandemi sürecinde 
sanattan uzak kalan sanat tutkunlarına yeni bir sergi daha sunuyor. Suriyeli sanatçı Hiba 
Aizouq’un ‘99 Kadın’ adlı resim sergisi, Cermodern’de sanatseverleri bekliyor. Aizouq’un 
pandemi sürecinde evde çalışarak ortaya çıkardığı eserlerden oluşan sergi, 18 Temmuz’a 
kadar gezilebilecek. 
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“99 Kadın” adını verdiği yeni kişisel resim sergisinde ise Aizouq, sanatseverlerin karşısına 
toplamda 99 tane tablo ile çıkıyor. Eserleri pandemi sürecinde evindeyken üreten Aizouq’un 
sergisi, ifadesi olmayan ve tamamen suskunluğa bürünmüş 99 tane kadın figüründen 
oluşuyor. Tablolarda yer alan kadın figürleri; adeta akıl çıplaklığından uyandıran bir dürtü 
yaparken, sanatsevere de adeta anlık izlemenin dışında yeni ve büyüleyici bir hikayenin 
kapısını aralıyor. Girdiği bir yarışmadan birinci olarak ayrılan ve rezidans bursu kazanan 
Hiba Aizouq, böylece sanat üretim pratiğini ve sanat mecrasını da Beyrut’a taşıyor. 
 
Sergide 99 tane tablo ve her bir tablonun da kadın olduğunu söyleyen Hiba Aizouq, kendisi 
de bir kadın olduğu için kadınlar üzerine meseleler konusunda çok ilgili olduğunu belirtiyor. 
Son zamanlarda kadınların mücadeleci anlamda çalışmalar yaptığını belirten Aizouq, 
karantina sürecinde de zor durumlar yaşandığını sözlerine ekliyor. Kadınların çok güçlü 
olduğunu göstermek için bu sergiyi yaptığını söyleyen Aizouq, kadınların var olduğunu ve 
öne çıktıklarını göstermek adına bu sergiye çaba sarf ettiğini belirtiyor. 
 

 
 

• Müze Evliyagil, yeni dönemi "İzleyen Yüzler" adlı sergiyle karşılıyor. 
 

Ankara'nın önemli sanat alanlarından Müze Evliyagil, yeni dönemi "İzleyen Yüzler" adlı 
sergiyle karşılıyor. Müze koleksiyonunda yer alan sanatçıların eserlerinden yapılan seçki 
portre sanatını ön plana çıkarıyor. 38 sanatçının 1950'lerden günümüze uzanan 
üretimlerine çeşitli belge ve anekdotlar da eşlik ediyor. 
 

Sergide Abidin Dino, Ali Elmacı, 
Anıl Saldıran, Asya Tok, Bedri 
Baykam, Burcu Perçin, Burhan 
Doğançay, Çınar Eslek, Eda 
Gecikmez, Ercan Akın, Erdal İnci, 
Ergin İnan, Ezgi Ecem Okşin, Fethi 
Arda, Feyhaman Duran, Gözde 
İlkin, Gülsün Karamustafa, Gülşah 
Bayraktar, Güneş Terkol, Haluk 
Akakçe, Hakan Gürsoytrak Hayati 
Misman, İbrahim Balaban, İnci 
Eviner, Kemal Önsoy, Levent 
Morgök, Mustafa Karasu, Necla 
Rüzgar, Rasin Arsebük, Roland 

Topor, Selim Cebeci, SENA, Semiha Berksoy, Tunca Subaşı, Ümmühan Yörük, 
Valerio Adami ve Yüksel Arslan'ın çalışmaları yer alıyor. 
 
“Portreler, temsil ettiği kişiden bağımsız olarak kendi hayatlarını sürer. Temsil edildikleri 
yeni gerçeklik içinden farklı bakış imkanları sunan bu cansız nesnelerin barındırdığı aura, 
onların imge gücüyle eşdeğer bir şekilde onlara canlılık ve gerçeklik katar. ‘Nesnelerin içine 
görünmeyen bir tür hacim ya da gölge olarak yerleşen bir şeydir bu; öyle sarsıcı bir 
bilinmezliktir ki, nesne benim onu asla göremeyeceğim bir açıdan beni her zaman 
seyredebilmektedir.’ Ancak burada bahsedilen edim farklı bir dünyanın eşiğinde gerçekleşir. 
Bu nedenle gizemli olabilirler, bakışları bulundukları yüzeyden bizi çağırır. ‘Bakışın yalayıp 
geçeceği yerde gözlerin yoğunlaşmasını olanaklı kılan bir çağrıdır bu. Ama nesnelerin ya  
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da evrenin bu çağrısı, ancak onun nereden nasıl göreceği bilinmediği zaman gerçekleşir.’” – 
(Zeynep Sayın, İmgenin Pornografisi) 
 
“İzleyen Yüzler” başlıklı sergi 19 Haziran - 31 Aralık tarihleri arasında Müze 
Evliyagil’de görülebilir. 
 
 
 

• Sena Başöz'ün “Astronomik Hareketler” sergisi Bilsart’ta 
 

Bilsart, görsel sanatçı ve yönetmen Sena Başöz’ün “Astronomik Hareketler” başlıklı 
kişisel sergisini 30 Temmuz’a kadar sanatseverlerle buluşturuyor. 

 
 “Denizlili emekli coğrafya 
öğretmeni Veli Altıntaş evrenin 
işleyişini evinin salonunda 
anlatırken, yüzlerinde gezegen 
maskesi taşıyan bir ailenin 
hayatını izlemeye başlarız. 
Ailenin olağan hayatı zaman 
zaman dışarıda yaşanan 
gerginlik ve çatışma nedeniyle 
sekteye uğrar. 
 
Dünyanın, ayın ve güneşin 
hareketleri dünyada yaşanan 
tüm acı ve sevinçten 
bağımsızdır. Astronomik 
Hareketler, ana olarak bu tezat 

ekseninde ilerler ve periferiden merkeze uzanırken insan hayatına ve evrene dair büyük 
soruları ele alır.” 
 
Sena Başöz’ün “Astronomik Hareketler” başlıklı sergisi 30 Temmuz’a kadar Bilsart’ta 
ziyaret edilebilir. 
 
 
 

• Mozaik Design, Halil Altındere “Güvenlik Ağacı”  
 

Türkiye’nin uluslararası alanda en çok tanınan 
sanatçılarından olan Halil Altındere’nin 2021 
yılında ürettiği, “Güvenlik Ağacı” isimli heykeli, 
PİLOT Galeri ve Mozaik Design işbirliği ile 
Ortaköy, Dereboyu Caddesi, 78 numarada 
sergileniyor. Halil Altındere’nin bienaller ve 
müzeler için ürettiği projelerinin ötesinde dış 
mekanda, sokaktan geçen tesadüfi izleyici ile 
buluşacağı bu eser, sanat meraklılarının olduğu  
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kadar sanatla ilgilenmeyen pek çok kişinin de radarına takılacak gibi görünüyor. 
Sanatçının, Yaman Erturan’ın davetiyle ürettiği ve Mozaik önünde kalıcı olarak sergilenecek 
olan Güvenlik Ağacı isimli çalışması, ilhamını, 21. yy’ın gözetleme merakından alıyor. 
Gözetlemenin neredeyse bir obsesyona dönüştüğü çağımızda, göz retinası okuyan 
kameralar, drone’lar, internet çerezleri ve daha birçok araç bedenlerimizin bildiğimiz ve 
bilmediğimiz verilerini toplar ve işlerken, gözetlenmek giderek daha sofistike/görünmez ve 
gerekli olduğu düşünülecek şekiller alıyor. Telefonunuza indirdiğiniz app’lerle, robot call 
center çalışanlarının kaydettiği sesinizle veya instagrama yüklediğiniz 20 yaş 
fotoğraflarınızla, çoğu zaman gönüllü olarak paylaştığınız bilgiler, sizle ilgili bir bilgi ağacı 
oluşturuyor. Altındere’nin ürettiği Güvenlik Ağacı, tüm bu gözetleme kültünün bir metaforu 
olduğu gibi, uygarlığımızın arka bahçesindeki ağacın, 21. yy’da açan çiçeklerinin nasıl 
göründüğünün bir akıl yürütmesi olarak da görülebilir.  
 
Yine 2019 yılında sanatçı, Çırağan Sarayı bahçesine 9 metrelik Limuzin Polis 
Arabası çalışması yerleştirdi. Son dönemde heykel çalışmalarına ağırlık veren 
sanatçının Drone Killer adlı çalışması Riva’da, Hikayenin Düğümlendiği Yer adlı heykeli 
Küçükkuyu’da; 2021 tarihli Crocodile Rider heykeli ise Burgaz Ada’da sergileniyor. 
 
 
 

• Rengin Mimarisi Üzerine 
 
Beyoğlu’ndaki In-Between Design 
Space, 1 Haziran’dan itibaren heykel 
sanatçısı Ebru Döşekçi ve ressam Suat 
Akdemir’in “Colors In-Between” sergisine 
ev sahipliği yapıyor. 31 Ağustos’a kadar 
sürecek olan sergi, Döşekçi ve 
Akdemir’in rengin mimarisi üzerinden 
iletişim kurarak mekansal ve duygusal 
deneyimi yoğunlaştıran çalışmalarından 
bir seçkiyi sunuyor. 
 
“Colors In-Between”, renk kullanımı ile 
güçlü ifadeye sahip iki sanatçının 
işlerinden oluşan bir seçkiden meydana 

geliyor. Döşekçi, heykel üzerinden renkleri kullanarak organik formlar ile hikayeler anlatıyor.  
 
Parlak ve mat yüzeyleri güçlü renklerle vurgulayan ve kendi mekanını yaratan çalışmaları; 
yalın bir estetik ile yoğun duygular uyandırıyor. 
 
Geometri, Renk Blokları, Katmanlılık ve Boyut 
Akdemir ise bazen renklerin birbirlerini bütünleyip hikayeler anlattıkları kompozisyonlar 
üzerine çalışırken bazen de bir rengin farklı tonları ile katmalar oluşturarak derin bir anlatım 
sunuyor. Geometri, renk blokları, katmanlılık ve boyut sanatçının işlerinde sıklıkla 
sorguladığı ve yeniden yorumladığı alanlar olarak öne çıkıyor. 
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Akışkan Diyalog 
Sergi, iki sanatçının, her bir hareketin farklı bir boyut 
kazanmasıyla mekansal ve duygusal deneyimi 
zenginleştiren ve bu ahengin sürekliliğini yansıtan 
çalışmalarını bir araya getiriyor. Sergi; rengin mimarisi 
üzerinden iletişim kurarak iki sanatçının çalışmaları 
arasındaki akışkan diyalogları yansıtıyor. 
 
 

 
 

• Arter Dinleyen Gözler İçin, Dick Higgins Albüm Sayfası 
 

Arter Koleksiyonu’ndan oluşturulan ve 
küratörlüğünü Arter Kurucu Direktörü 
Melih Fereli’nin üstlendiği Dinleyen Gözler 
İçin başlıklı sergi, çoğu müzikle güçlü bir 
bağ kuran yirmi üç yapıtı bir araya getiriyor. 
Ziyaretçiler, galeri alanına hakim olan 
sessizliğin içinde yapıtlardan yükselen 
“sesleri” keşfetmeye ve hayal etmeye davet 
ediliyor. Sergi, 25 Temmuz’a kadar 
görülebilir. 

 
David Tudor tarafından tasarlanan ve Composers Inside Electronics, Inc. tarafından 
gerçekleştirilen Yağmur Ormanı V (varyasyon 3) başlıklı etkileşime açık yapıt ise “Sesli 
Dizi”nin dördüncü sergisi olarak yine Melih Fereli’nin küratörlüğüyle Karbon’da 
deneyimlenebilecek. Dinleyen Gözler İçin ve Yağmur Ormanı V (varyasyon 3) sergileri 
birbiriyle yakından ilişkilenerek ses ve sessizlik kavramları üzerinden tek bir sergi gibi de 
işliyor. Yağmur Ormanı V, 11 Temmuz’a kadar görülebilir. 

Arter Koleksiyonu’ndan oluşturulan ve küratörlüğünü Kevser Güler’in üstlendiği 
Gökcisimleri Üzerine başlıklı grup sergisi, yaşamsal bir biraradalık düzleminin bugün 
yeniden düşünülebilir ve inşa edilebilir olmasına dair sorulara odaklanıyor. Yirmi sekiz 
sanatçının yapıtlarını kapsayan sergi, var olanların bir araya gelme ve dağılma biçimlerini, 
ilişki kurma tarzlarını, birbirlerine mesafe alma ve yakınlaşma yollarını birlikte düşünmeye 
davet ediyor. Sergi, 25 Temmuz’a kadar görülebilir. 

 
 

• Arter, Füsun Onur “Opus II – Fantasia” 
 
Türkiye’de çağdaş sanatın öncülerinden 
Füsun Onur’un Arter Koleksiyonu’nda yer 
alan Opus II – Fantasia adlı 
yerleştirmesi,ziyarete açılıyor.  
 
Füsun Onur’un diğer pek çok yapıtında olduğu 
gibi doğrudan müziksel referanslar taşıyan bu  
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yerleştirmede, sanatçı dört sıradan nesneyi müziğin mecrası ve unsurları olarak kullanıp, 
mekânı ve zamanı ritim ve varyasyonlar  
 
yoluyla yorumluyor. Emre Baykal küratörlüğünde sergilenen Opus II – Fantasia, 20 
Şubat 2022 tarihine kadar Arter’de görülebilir. 
 
 
 

• Arter’in Güncel Sergileri Etrafındaki Çevrim İçi Buluşmaları Devam Ediyor 
 
Arter’in güncel sergileri etrafında şekillenen çevrim içi rehberli turları 12 ve 26 Temmuz 
Pazartesi günleri saat 19:00’da gerçekleşecek. Katılımcıları sanat etrafında düşünmeye 
ve yapıtları kendi hayat deneyimleriyle ilişkilendirerek yorumlamaya teşvik eden çevrim içi 
turlarda Arter’in sergi rehberleri, farklı temalar etrafında bir araya getirdikleri eser seçkilerini 
katılımcılarla buluşturuyor. 
 
Herkesin yaratıcı sürecin parçası olabileceği bir ortam oluşturmayı hedefleyen Öğrenme 
Programı çerçevesinde gerçekleştirilen çevrim içi etkinlikler, güncel sergileri ve yapıtları 
çevrim içi ortamda katılımcıların beğenisine sunuyor. Çevrim içi rehberli turlarda katılımcılar 
yapıtları kendi hayat deneyimleriyle ilişkilendirerek yorumlama fırsatı elde ediyor. Turlarda 
Arter’in sergi rehberleri her etkinlikte farklı bir tema etrafında bir araya getirdikleri eser 
seçkilerini katılımcılarla paylaşıyor. 
 
12 ve 26 Temmuz Pazartesi günleri 19:00 - 20:00 saatleri arasında ücretsiz olarak 
gerçekleşecek çevrim içi rehberli turlara katılmak için mailto:turlar@arter.org.tr 
adresine e-posta göndererek kayıt olabilirsiniz. Diyalog ve tartışmaya daha fazla zaman 
ayırmak amacıyla sınırlı sayıda katılımcıyla düzenlenecek çevrim içi turlara katılmak için 
etkinlik tarihinden önce kayıt yapılması gerekiyor. 
 
 

• Pera Müzesi, Etel Adnan “İmkansız Eve Dönüş” 

Rum olan İzmirli bir anne ve 
Şamlı Osmanlı subayı olan bir 
babanın çocuğu olarak 1925'te 
Beyrut’ta çok yönlü bir aile ve 
coğrafyada doğmuş sanatçının 
bu zengin kimliğinin izlerini 
eserlerinde görmek mümkün. 
Çevresindeki dünyayı doğallıkla 
yorumluyor, özgün soyut 
manzaraları ve özellikle dağları 
renk, yazı, hafıza ve zaman gibi 
konuları işlediği eserleri dünyayla 
kurduğu hassas ve dinamik 
ilişkiyi yansıtıyor. 

 
 

https://www.artfulliving.com.tr/gundem/arterin-guncel-sergileri-etrafindaki-cevrim-ici-bulusmalari-devam-ediyor-i-23564
mailto:turlar@arter.org.tr
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Yaşamından eksik olmayan savaşlara, siyasal ve toplumsal olaylara kayıtsız kalmayan Etel 
Adnan, üretimlerinde iki temel ifade aracını, yazıyı ve resmi, bazen birbirinden ayrı bazen 
birbirinin içinde kullanıyor. 
 
Ressam, yazar ve şair Etel Adnan'ın yüz yıla yaklaşan yaşamının tüm üretim dönemlerini 
kapsayan retrospektif niteliğindeki bu sergiyi 8 Ağustos'a kadar Pera Müzesi'nde ziyaret 
edebilirsiniz. 
 
 

• Gru Sanat Galerisi “Kağıttan Kaplan” 

 
Geçtiğimiz mart ayında Urla’da açılan Gru Sanat 
Galerisi, dijital eşikte kağıda bir saygı duruşu ya da 
veda göndermesiyle tekrar bakan kolektif 
sergi Kağıttan Kaplan’ı ağırlıyor. 
Gru Sanat Galerisi, on çağdaş sanatçının kağıt üzerine 
gerçekleştirdikleri çalışmaları bir araya getiren Kağıttan 
Kaplan isimli kolektif sergiyi 11 Temmuz 2021 tarihine 
kadar Urla’daki mekanında izleyiciyle buluşturuyor. 
Sanatçı Cemal Demir’in seçkisini gerçekleştirdiği ve 
ismini verdiği sergi; Basako, Beyza Boynudelik, 
Gökhan Deniz, Bedia Ekiz, Güler Güçlü, Horasan, Ali 
İbrahim Öcal, Meltem Sarıkaya ve Şevket Sönmez’in 
kağıt üzerine gerçekleştirdiği çalışmaları izleyiciye 
sunuyor. 
 
 

 
 
 

• Simbart Projects, Tuğçe Diri, Aras Seddigh, Rabia Seyhan “Artık Hafıza” 
 

Simbart Projects Çukurcuma’da 
17 Temmuz 2021 tarihine 
kadar gerçekleşen ‘Artık Hafıza / 
Residual Recollection’ adlı grup 
sergisi Tuğçe Diri, Aras Seddigh 
ve Rabia Seyhan’in desen merkezli 
son dönem üretimlerini bir araya 
getiriyor.  
 
Eserlerdeki mimari kesitler, dokular 
ya da semboller aracılığıyla 
bilinçaltından taşarak kurgusalı 
gerçekle bir araya getiren melez 
imgeler, yeni anlam katmanları 

oluşturuyor. Geçmişte yaşanan, görülen, öğrenilen, deneyimlenen veya unutulduğu sanılan  
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bazı detayların yeniden canlandırılmasıyla elde edilen bu görüntüler, sergi bağlamında 
hafızada “arta kalanlar” olarak tanımlanıyor. Edinilen bilgiler ve bilinçli olarak kaydedilen 
görüntüler arasında uçuşan bu imgeler, sanatçıların bedenlerinin ve zihinlerinin adeta bir 
uzantısı gibi davranan desen pratiğinde somutlaşıyor. 
 
 
 

• Kalyon Kültür “Sabırla Bekleyen Büyülü Şeyler” 
 

Kalyon Kültür, 25 Kasım 2021 
tarihine kadar, farklı teknik ve 
malzemelerle çalışan yedi 
sanatçıyı Sabırla Bekleyen Büyülü 
Şeyler isimli sergide bir araya getiriyor. 
 
Doğanın önermelerine dikkat kesilerek 
yavaşlamaya, detaylarına mercek 
tutarak duyumsamaya; zaman, emek ve 
sabır kavramları etrafında birlikte 
düşünmeye bir davet niteliğinde olan 
sergide Ali İbrahim Öcal, Ahmet Duru, 
Ayşe Gül Süter, Melis Buyruk ve 
Sadık Arı’nın yeni ve yakın dönem 
yapıtları yer alırken Dikine Ongoing 
Project’in ‘Şey ve Tekrar’ isimli uzun 
süreli performansı, performansçı Umut 
Sevgül ve fotoğraf sanatçısı 
Barbaros Kayan tarafından 
gerçekleştirilecek.  

 
Serginin küratörlüğünü Sezgi Abalı, koordinatörlüğünü ise Bahar Güneş üstleniyor. 
 
 
 

• Kıraathane İstanbul, Meltem Şahin “Birinin Acısı Öbürüne Geçmiyor” 
 

Meltem Şahin’in Türkiye’deki 3. solo sergisi 
kadın cinayetleri konu alıyor. Birhan Keskin 
ve Aslı Serin’in kadın cinayetlerini konu alan 
Anıt Sayaş şiirine çizimleriyle yeni bir boyut 
kazandıran Şahin, Anıt Sayaç kitabının 
tasarımınıda üstlendi. Şairlerin ses 
kayıtlarını dinleyerek kendini şiirin 
dizelerinden oluşan bir çemberin içine alarak 
8 çizimi canlı bir performans olarak 
gerçekleştirdi. 8 adet çizimle birlikte portre 
kolajlar beraber kitaplaştırıldı. Sergiyi 6 
Ağustos’a kadar ziyaret edebilirsiniz. 
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• 12. Uluslararası İstanbul Opera Festivali "Gala Konser" ile açıldı 
 

Kültür sanat alanına yansımaya başlayan normalleşme haberleri, yaz etkinlikleriyle kendini 
göstermeye devam ediyor. 
 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 12. Uluslararası İstanbul 
Opera Festivali'nin açılışı, 1 Temmuz Perşembe akşamı saat 19.00'da "Gala Konser" ile  
 
yapılacak. Şefliğini Can Okan'ın üstleneceği İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası 
eşliğinde 15 solist Wagner, Mozart, Rossini, Gounod, C. Saint- Saens, Messenet, Bizet, 
Verdi ve Puccini gibi ünlü bestecilerin eserlerinden örnekler seslendirecek. 
 
Sağlık Bakanlığının pandemi önlemleri kapsamında belirlediği hijyen kurallarına uygun 
olarak gerçekleştirilmesi hedeflenen festival, 4 Temmuz Salı akşamı, antik arya ve düetlerin 
seslendirileceği "Barok Konseri" ile devam edecek. Orkestra şefi Paolo Villa yönetimindeki 
konserde renkli keman soloları ile Oleksandr Samoylenko ve barok bir çalgı olan "lavta" 
soloları ile Hande Cangökçe de yer alacak. 
 
Festival 8-10-11 Temmuz akşamları ise klasikleşen etkinliklerinden olan Mozart’ın 
"Saraydan Kız Kaçırma" operası ile kapanacak. 
 
 
 

• Meşher "Mâziyi Korumak" 
 

Türkiye'nin ilk özel müzesi olma 
özelliğini taşıyan Sadberk Hanım 
Müzesi koleksiyonundan derlenen 
"Mâziyi Korumak" sergisini şimdi 
dilediğiniz yerden ziyaret edebilirsiniz.  
 
Sadberk Hanım Müzesi’nin 19.000’i 
aşkın eserden oluşan kapsamlı 
koleksiyonunun Arkeoloji ve Türk-İslam 
sanatı bölümlerinden derlenen 200’ü 
aşkın çarpıcı eserin kılavuzluğunda, MÖ 

6. binyıldan 20. yüzyıla uzanan geniş bir zaman diliminin öyküsü kronolojik bir akışla 
anlatılıyor. “Binlerce Yıllık Anadolu Uygarlığının İzleri” başlıklı arkeoloji bölümünün metni G. 
Senem Özden Gerçeker’e, “Anadolu’da İslam Sanatının İzleri” başlıklı Türk-İslam sanatı 
bölümünün metni de serginin küratörü, müzenin müdürü ve sanat tarihçisi Hülya Bilgi’ye ait. 
Müze koleksiyonundan sergi için seçilen eserlerin fotoğraflarının yer aldığı “Katalog” başlıklı 
bölümde ise eserler aynı kronolojik sırayla ve açıklayıcı metinler eşliğinde sunuluyor. Mâziyi 
Korumak: Sadberk Hanım Müzesi’nden Bir Seçki uygarlıklar tarihi meraklıları için bir 
başvuru kaynağı niteliğinde. 
 
 
 
 



Sanat Bülteni / Temmuz 2021                                               

www.sanatlarandevu.com  sanatlarandevu  sanatlarandevu 

 

• Küçük Amal’ın Yolculuğunun Türkiye Programı Belli Oldu 
 

 Küçük Amal adındaki, 9 yaşında Suriyeli bir mülteci 
kız çocuğunu simgeleyen 3,5 metre boyundaki bir 
kuklanın yolculuğunu anlatan The Walk - Yürüyüş 
projesi 27 Temmuz’da başlıyor. 
 
Küçük Amal’ın Türkiye - Suriye sınırından Birleşik 
Krallık’a uzanan ve 4 ay sürecek yolculuğunu ele 
alan The Walk – Yürüyüş projesi, 27 Temmuz’da 
Gaziantep’te başlayacak. Küçük Amal, annesini 
bulmak adına 27 Temmuz - 3 Kasım tarihleri 
arasında 8 ülke sınırını geçerek 8.000 km yolculuk 

yapacak. Amal’in Türkiye’de başlayacak yolculuğu sırasıyla Yunanistan, İtalya, Fransa, 
İsviçre, Almanya, Belçika’nın ardından Birleşik Krallık’ta sona erecek. 
 
 
 

• Bodrum’a İstanbul istilası 
 
Bodrum bu yaz sanat izleyicisini 
hareketli karşılıyor. 2015’te Balat’ta 
kurulan çağdaş sanat galerisi The 
Pill, Bodrum Kaplankaya’da bir pop-
up galeri açtı. ONA at the Beach iş 
birliğinde yapılan proje çerçevesinde 
heykeltıraş Marion Verboom’un 
Achronies & Tectonies isimli 
eserleri sergileniyor. Ayrıca İrem 
Günaydın’ın Salad Cake isimli son 
sergisinden eserler de izleyici 
karşısına çıkıyor. 
 
Öte yandan Art On Galeri, ünlü 
mimar Emre Arolat’ın California stilini 
yansıttığı Elements Yalıkavak içindeki 
bir daireyi galeriye dönüştürdü. 17 
Haziran’da açılan galeride 28 
Ağustos’a kadar, “Summer 
Olympics” temasıyla, Mithat Şen, 
Canan Dağdelen, Ahmet Elhan, 
Renee Levi, Burcu Erden, Olcay 
Kuş, Olgu Ülkenciler, Ahmet 

Çerkez, Ilgın Seymen, Onur Mansız, Erman Özbaşaran, Oddviz, Evren Sungur, Sencer 
Vardarman, Işıl Kapu, Uğur Daştan, Melike ve Ülgen Semerci’nin eserleri sergilenecek. 
 
 

 

https://www.artfulliving.com.tr/gundem/kucuk-amalin-yolculugunun-turkiye-programi-belli-oldu-i-23565
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• PİLEVNELİ X KÖNİG 

 

 
 

• ZOE OUVRIER & ARIK LEVY “NATURAL FUSION” PİLEVNELİ 
 
PİLEVNELİ’nin Mandarin Oriental, Bodrum’da gerçekleştireceği üçüncü sergi Zoé Ouvrier 
ve Arik Levy’e ait. “Doğal Birleşme” başlıklı ikili sergi 7 Temmuz - 1 Ağustos 2021 
tarihleri arasında devam edecek.  
Levy ve Ouvrier, eserlerinde şahsi ve kolektif hatıralara ve hislere ulaşmakta doğayı çıkış 
noktası olarak belirliyor. Fransa’da bulunan stüdyolarında doğa içerisinde ve birlikte çalışan 
çift, birbirleriyle etkileşim halinde yaşayışlarını sanatsal pratikleri perspektifinden aktarıyor. 
 

Teknisyen, fotoğrafçı, video 
sanatçısı ve tasarımcı olan 
çok yönlü sanatçı Arik Levy, 
dünyanın birçok yerinde 
prestijli galeriler, sanat 
kurumları ve müzelerde 
sergilediği çalışmalarını 
açıklarken “dünyanın 
objelerden değil, insanlardan 
ibaret olduğunu” vurguluyor. 
Levy, tasarım ve sanat 
arasında dengelediği obje ve 
cüsseli heykellerini çizimler, 
fotoğraflar ve resimlerle 
destekliyor. Meşe ağacı ve 
boyanmış camlardan oluşan  

 

PİLEVNELİ olarak Kaplankaya Clubhouse’ta KÖNİG iş birliği ile gerçekleştirilecek 
proje, 10 Temmuz 2021 itibarıyla izleyiciyle buluşuyor.  
 
Yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik alanda PİLEVNELİ ve KÖNİG'in temsil ettiği 
sanatçıların yapıtlarından oluşan seçkiyi sanatseverlerle buluşturacağız. Sergide yer 
alacak sanatçılar; Ali Elmacı, Andreas Schmitten, Annette Kelm, Anselm Reyle, 
Arik Levy, Bjarne Melgaard, Bora Akıncıtürk, Camille Henrot, Claudia Comte, 
Daniel Firman, Daniel Knorr, Defne Tesal, Efsun Erkılıç, Ekrem Yalçındağ, 
Erdoğan Zümrütoğlu, Erwin Wurm, Esra Gülmen, Friedrich Kunath, Guy 
Bourdin, Hans Op de Beeck, Jan Fabre, Jannis Kounellis, Jeppe Hein, Jeremy 
Shaw, Johan Creten, Jose Davila, Julian Rosefeldt, Katharina Grosse, Kris 
Martin, Matthias Weischer, Nevin Aladağ, Nobuyoshi Araki, Norbert Bisky, Refik 
Anadol, Rinus Van de Velde, Serkan Sarıer, Sheila Hicks, Şener Özmen, Tarık 
Töre, Tatiana Trouvé, Tayfun Serttaş, Tim Kent, Zoé Ouvrier olacak. 
Mekanın mevcut mimari özellikleri ve konumu göz önünde bulundurularak, bir 
koleksiyonerin güneydeki evi fikriyle kurgulanan proje, tüm sanatseverlere eşsiz bir 
deneyim sunacak. 
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“MicroRockFormation”, “Mercury”, “SolidLiquid” serilerinden son dönem eserlerinin yanı sıra 
“Ghost” ve “Rock” heykelleri, Zoé Ouvrier’nin ahşap oyma tekniğiyle yarattığı duvar 
heykelleri ve paravanlarıyla bütünleşiyor. 
 
“Doğal Birleşme”, iki sanatçının şahsi ve sanatsal ilişkisini, insan-doğa ilişkisi 
perspektifinden değerlendiriyor. Her iki sanatçı da eserlerinde insanların doğayla ve 
birbirleriyle ilişkilerinden, doğanın kendi içerisindeki etkileşiminden esinleniyor. Taşlar, 
mineraller, kayalar gibi doğaya ait formlardan beslenen Levy’nin heykelleri, Ouvrier’nin 
doğal materyaller kullanarak ürettiği rölyef duvar heykelleri ve paravanlarıyla harmoni 
yakalıyor. “Doğal Birleşme” sergisiyle sanatçılar, bağımsız kalmayı başararak birleştirdikleri 
sanatsal doğalarını, çalışma alanlarını, habitatlarını ve hayatlarını üretimleri üzerinden 
izleyiciye sunuyor.  
 
ŠKODA ve MG International Fragrance Company işbirliğiyle gerçekleşen sergi, hafta içi ve 
hafta sonu her gün saat 10.00-00.00 arasında izlenebilir.  
 
 
 

• İstanbul’un yeni sembol adayı Müze Gazhane açıldı 
 

Yeni İBB yönetimi, eski idarenin 2014’te ihale edip, 2019’da 
bitirmeyi taahhüt ettiği tarihi Hasanpaşa Gazhanesi’ni, yaklaşık 
1,5 yıllık bir çalışmanın ardından, “Müze Gazhane” adıyla hizmete 
açtı.. 
 
Türkiye'nin en önemli endüstriyel kültür miraslarından biri olan 
Kadıköy'deki tarihi Hasanpaşa Gazhanesi, İstanbul'da 1800’lü 
yıllarda peş peşe kurulan 4 gazhaneden birisi oldu. 112 yıl 
boyunca Kadıköy ve çevresine havagazı sağlayan 32 bin 
metrekarelik Hasanpaşa Gazhanesi ile ilgili 1998-2001 yılları 
arasında İTÜ tarafından hazırlanan restorasyon dosyası, Koruma 
Kurulu tarafından 2014 senesinde onaylandı.  
 
İstanbul’un sembol alanlarından birisi olmaya aday Müze 

Gazhane, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından hizmete açıldı. Bünyesinde; 6 
sergi/müze salonu, 2 tiyatro/konser salonu, performans stüdyoları kütüphane, İstanbul 
Kitapçısı, 3 yeme içme alanı, atölyeler, ortak çalışma alanları ve kapalı otoparkı barındıran 
Müze Gazhane açılışı, birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.  
 
 
 

• BE Contemporary Art Gallery çağdaş sanatçı Uğur Çakı’nın “Füzyon” sergisi 
 
BE Contemporary Art Gallery çağdaş sanatçı Uğur Çakı’nın farklı medyumlarla ürettiği 
eserlerinin ilk defa bir arada sergileneceği “Füzyon” isimli solo sergisini ağırlıyor. “Füzyon” 
sanatçının doğduğu ve büyüdüğü semt olduğu için onda özel bir yeri olan, geriye dönüp 
başlangıç noktasına bakabildiği ve huzurla özdeşleştirdiği Urla’daki ilk kişisel sergisi. 
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 “Füzyon” sergisi, sanat izleyicilerine Uğur Çakı’nın farklı 
dönemlerde üretmiş olduğu gerçeküstü bronz heykellerini, 
pop art resimlerini, yerleştirmelerini ve ready made 
çalışmalarını bir arada deneyimleme imkânı sunuyor. 
Malzeme çeşitliliği ve bu malzemeleri kullanıştaki ustalığını 
konuşturmak üzere hazırladığı bu sergi Uğur Çakı’nın bugüne 
kadar tüm dönemlerine ışık tutuyor. 
 
Antik Yunan'dan günümüze zamanın geçişi, sanatçı Uğur 
Çakı'nın eserlerinin arkasındaki ilham kaynağı. Sergideki 
çeşitli parçalar gerçeküstü ile renklendirilmiştir: bir tekerlekli 
sandalyenin kanatları çıkmıştır; el bombaları çiçek açmıştır… 

Sanatçının sanat ve kültür tarihinden etkileri bir arada kullandığı eserleri, gündelik hayattan 
hikâyeleri eski çağlardan kalma hikâyelerle birleştiriyor. 
 

 

• ha:ar “Pulse: Electric Mannerism” ile Venedik’te 
 

Hande Şekerciler ve Arda Yalkın‘ın oluşturduğu 
sanatçı ikilisi ha:ar‘ın yeni sergisi “Pulse: Electric 
Mannerism” Venedik’te kapılarını açtı. Sergi 26 
Temmuz tarihine kadar Venedik’te bulunan GAD’da 
(Giudecca Art District), MoCDA ve CerModern iş 
birliğiyle gerçekleşecek. 
 
“THE_SPACE_WE_LIVE_IN”, 21 Mayıs’tan Aralık 
ayının sonuna kadar GAD alanlarında yer alacak 12 
sergi, söyleşi, performans, küratöryel proje ve 
yerleştirmeden oluşan zengin bir dizi etkinlik serisinin 
başlığını oluşturuyor. Mimari, uzay, bilim ve sanat 
hakkındaki projeleri bir araba getiren etkinlik dizisine 
ha:ar da “Pulse: Electric Mannerism” sergisiyle dahil 
oluyor. 

 

 

• Galeri Selvin’de Abidin Dino’nun ''Kara İçinde Ak Bir Umut'' sergisi  
 
Türk ressam, karikatürist, yazar ve film 
yönetmeni Abidin Dino'nun; hayatı, eserlerini ve 
hakkında az bilinen gerçekleri mercek altına 
aldık. 
 
İlk olarak hatırlatalım… Abidin Dino’nun 
Galeri Selvin’deki sergisini kaçırmayın! 
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Abidin Dino'nun eserlerinin sergilendiği 
''Kara İçinde Ak Bir Umut'' sergisi 17 
Eylül-30 Ekim tarihleri arasında Abdi 
İpekçi No:38 Nişantaşı Galeri Selvin’de 
sanatseverlerle buluşuyor. Galeri Selvin ve 
Harmonyhip iş birliğiyle gerçekleşen sergide, 
ömrü boyunca öfke, sevgi, hüzün her bir 
duygunun resmini yapan, mutluluğu da 
resmetmeyi deneyen ressam, karikatürist, 
yazar ve film yönetmeni Dino'nun yaşam 
öyküsünden pasajlar gösteren desenleri 
sergileniyor. Seksene yakın eserden bir 
çoğunun ilk defa gün yüzüne çıkacağı 
sergide, Dino'nun çeşitli dönemlerden, çeşitli 
temalarla yaptığı seçkin desenler bulunuyor. 
 
Abidin Dino’nun Kısaca Hayatı 
1913 yılında İstanbul’da doğdu. Ailesi 
doğumunun ardından İsviçre’ye ve Fransa’ya 
taşındığı için çocukluğu Avrupa’da geçti. 12 
yaşında ailesiyle İstanbul’a döndü. Robert 
Kolej’de eğitimini yarım bıraktı. Ağabeyi Arif 
Dino’nun desteğiyle resim, karikatür ve 
yazıya yoğunlaştı. Çalışmaları 1930’ların 
başlarında gazete ve dergilerde yayımlandı. 
Aynı dönemde, ileride yakın dostu olacak 
Nazım Hikmet’in kitaplarına da kapak 
desenleri çizdi. 
1933 yılında amacı düşünce yanı ağır basan 
resimler yaparak, sanata çağdaş akımlarla boy ölçüşecek yenilikler getirmek olan ‘D Grubu’ 
kurucuları arasında yer aldı. Aynı yıl,  
 
Sovyetler Birliği’nin ünlü yönetmenlerinde Sergey Yutkeviç’in bir sergide resimlerini görüp 
beğenmesiyle resimden sinemaya kaydı. SSCB'li yönetmen Sergey Yutkeviç, ''Türkiye'nin 
Kalbi Ankara'' adlı Atatürk tarafından ısmarlanan film için Türkiye’ye gelmiştir. Atatürk, 
Yutkeviç’ten bir Türk genci yetiştirmesini istedi. Bu Türk genci Abidin Dino oldu. Dino, 
1934’te eğitimi için SSCB’ye gitti ve üç yıl kaldı. 
 
Dino eğitimi sırasında sol fikirlerle tanıştı. 1937’de 2. Dünya savaşı nedeniyle tüm yabancı 
öğrenciler geri gönderilince Leningrad’dan ayrılmak zorunda kaldı. 
 
Rusya’dan sonra Londra’ya ve Paris’e giden Dino, bu dönemde Eisenstein, Pablo Picasso 
gibi dönemin önde gelen sanatçılarıyla dostluklar kurdu. 1939’da Türkiye’ya dönen Dino, 
1941’de Yeniler Grubu’nu kurdu. Siyasi olarak hep aktif olan Abidin Dino Türkiye Komunist 
Partisi’nin üyelerinden birisi oldu. Yeniler Grubu’yla açtığı sergi sonrası önce Çorum-
Mecitözü’ne ardından Arif Dino ile Adana’ya sürgüne gönderildi ve yurt dışına çıkış yasağı 
getirildi. 
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Adana’da sürgünde olduğu sıralar 15 yaşındaki Yaşar Kemal 
ile tanıştı. Birlikte çok eser yarattılar ve yakın dost oldular. 19 
yaşındayken Nazım Hikmet’in şiirlerini resimlemeye başlar. 
Adana’da aynı dönemde tanıştığı Güzin Dikel’le 1943 yılında 
evlenir. Bazılarının ‘Yüz Yılın Aşkı’ diye tanımladığı çift, yarım 
yüzyılı birlikte üreterek geçirirler. 
 
Abidin-Güzin Dino çifti için hayat 
Türkiye’de giderek zorlaşıyordu. Yurt 
dışına çıkış yasağı kaldırıldıktan sonra 
birlikte Paris’e gittiler. Yurt dışında resim 

çalışmalarına ağırlık veren sanatçı Fransa Sanatlar Birliği onur 
başkanlığı ve New York Dünya sanat sergisi danışmanlığı yaptı. Dil 
bilimci, yazar, çevirmen Güzin Dino, Paris’te Ulusal Bilim Merkezi, 
Doğu Dilleri Enstitüsü gibi merkezlerde çalıştı. Türk şairlerini, 
yazarlarını Fransa’ya tanıttı. 
  
Abidin Dino, Türkiye’deki ilk sergisini 1969’da açtı. 1989 yılında Fransız Kültür Bakanlığı’nın 
sanat ve edebiyat altın şövalye nişanı ile ödüllendirildi. Abidin Dino ölümüne kadar 
Türkiye’de sergiler açmaya devam etti. El motiflerinden oluşan heykeli İstanbul’da Maçka’ya 
yerleştirildi. 
 
1990 yılında tiroid kanseri teşhisi konan Abidin Dino, 7 Aralık 1993 yılında Paris’te vefat etti. 
Cenazesi İstanbul’a getirildi. Aşiyan mezarlığındaki aile mezarlığında toprağa verildi. 
 
Ömrünün 50 yılını Abidin Dino ile geçiren Güzin Dino, eşinin ölümünden 20 yıl sonra 30 
Mayıs 2013’te Paris’te 103 yaşında vefat etti.  
 
Nazım Hikmet ile Arasındaki Şiir Diyaloğu 
Nazım Hikmet’in Saman Sarısı şiirinde Abidin Dino’ya “Bana mutluluğun resmini yapabilir 
misin?” dizesiyle sorması üzerine Abidin Dino mutluluğun resmini yapamaz ama yazdığı 
şiiriyle mutluluğu anlatmaya çalışır. 

 
 
Mutluluğun Şiiri 
Kokusu buram buram tüten 
Limanda simit satan çocuklar 
Martıların telaşı bambaşka 
İşçiler gözler yolunu. 
İnebilseydin o vapurdan 
Ayağında Varna’nın tozu 
Yüreğinde ince bir sızı. 
Mavi gözlerinde yanıp tutuşan 
Hasretle kucaklayabilseydim 
Seninle, bir daha…. 
 
 
 

 

https://www.oggusto.com/sanat/eser-ve-muze-incelemeleri/dunyanin-en-unlu-sanat-eserleri
https://www.oggusto.com/sanat/eser-ve-muze-incelemeleri/dunyanin-en-unlu-sanat-eserleri
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Resimlediği Romanlar 
‘Deniz Küstü’ ve ‘Yılanı Öldürseler’ isimli Yaşar Keman’ın  eserleri ilk resimlediği 
romanlardır. 
 
Daha sonra Nazım Hikmet’in şiirlerini resimlemiştir. Kuvay-ı Milliye destanını da resimleyen 
sanatçı bu kitap için çok kapsamlı çalışmış, bir kaç yüz fotoğrafı tarıyarak kılık kıyafetleri ve 
insan yüzlerini detaylı olarak incelemiştir. Eşi Güzin Dino bu kitaptaki resimlerin genç 
kuşaklar tarafından bakılıp, incelendiğinde Kuvay-ı Milliye’nin ne olduğunun anlaşılacağını 
düşünür. 
 
Aslında şair ve yazarların kitaplar için bir resme ihtiyacı olmadığına inanan Abidin Dino 
ressamın yazar ve şair ile olan arkadaşlığının, sevginin onları bir araya getirdiğini söyler. Ne 
resmin romana ne de romanın resme ihtiyacı olduğunu düşünür. Fakat bazen kitaptaki 
resimlerin özellikle Nazım Hikmet’in İnsan Manzaraları’ndaki resimlerin Türk okur için değil 
ama yabancı okur için faydası olduğuna inanır. 
 
Picasso ve Abidin Dino 
Picasso, Dino’yu Madoura de Vallauris'deki (Fransa) atölyesine çağırır ve birlikte seramikler 
yapar. Sanat uzmanı Michael Raeburn, Picasso’nun Abidin Dino ile seramik üzerine resim 
yapma sanatıyla ilgili iki ressamın çok sayıda konuşmasının olduğunu belirtir. 
 

 
Abidin Dino, 1938'de hattatlara mahsus bir kuştüyü 
sayesinde elini hiç kaldırmadan uzun ince çizgiler 
çizebilmesinin Picasso'yu meraktan deliye 
döndürdüğü bilinen bir hikayedir. Picasso tüyün bir 
benzerini bulabilmek için gece gündüz evde ne 
kadar yastık varsa deşip denemiş ancak tüyün 
sırrını çözememiştir. 
 
 

 
Resim Hakkındaki Düşünceleri 
Sanatçı: ‘Resmi hiç düşünmeden yapmak gerekir.’ Resim yapmayı şiir yazmaya ve de 
doğal bir suyun akışına benzeten Dino, ressamın ve şairin içinde bir zorunluluk duyması 
gerektiğine inanır. 

 
Resim yaparken neler duyarsınız? Neler yansıtırsınız? 
sorularına sanatçı şöyle yanıt verir: “Bir ip cambazına neler 
düşünüyorsunuz diye ipin ortasında sorarsanız o mutlaka 
düşer. O yüzden düşünmemek lazım ama bu mümkün değil. 
Ben resmin sırtına bir mesaj yüklemem. Eğer resim bir mesaj 
vericekse o kendi bileceği bir iş. Karışırsam mesaj kaybolur.” 
Resimlerinin bittiğinin kesin olmadığını söyleyen sanatçı 
resmin bitmesi gerektiğini yine resmin dilinden ya da 
resmin ‘Ben bitmedim’ diye bağırmasından anladığını söyler. 
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Sanata Bakışı 
Abidin Dino, çağdaşı olan diğer 
sanatçılar gibi akademik yapının 
içinden gelmiyordu, yaygın terimle 
bir otodidakt idi. (Herhangi bir 
mesleği, ilmi, konuyu bir öğreticinin 
yardımı olmaksızın öğrenmiş, 
kendini yetiştirmiş kişi). Gerek bu 
yönü, gerekse sanat-toplum 

ilişkilerine yönelik düşünsel çabalarının yoğunluğuyla, 
kendi kuşağının sanatçıları arasında özel bir yer işgal 
etmiştir. 
 
Abidin Dino, ''Kategorik sınıflamaların dışında bir sanatçıdır.'' Akademik bir eğitimden 
geçmemiştir, kübizm ve kübizim sonrası akımlara da pek fazla bir eğilim göstermemiştir. 
Türk minyatürlerinden, Bizans sanatından, Anadolu Halk sanatından etkilenmiştir. 
 
Dino, hep bireylerin, toplumların özgürlüğü için yaşamı boyunca hep mücadele etmiştir. 
Böylece kendi sanatsal kimliğini de eserlerinde özgürce ifade etmiştir. Ayrıca yaşam 
yolunda soylu izler bırakan, sanatsal eylemin güzelliğiyle yaşama sanatının güzelliğini 
olağanüstü bir ağırbaşlılıkla bağdaştıran sanatçılardandır. 
 
 
 

• Sinema dünyasının kalbi Cannes’da atıyor:  
 
Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl iptal edilen, bu sene ise Covid-19 tedbirleri kapsamında 
kırmızı halı seramonisi küçültülerek organize edileceği açıklanan Cannes Film Festivali 
bugün başlıyor. 17 Temmuz'a kadar devam edecek 74. Cannes Film Festivali, açılışını 
Leos Carax’nın Adam Driver ve Marion Cotillard'lı yeni filmi “Annette” ile yapacak. Ana 
Yarışma bölümünde Altın Palmiye için yarışacak filmleri ise Spike Lee‘nin başkanlık yaptığı 
jüri değerlendirilecek. Festivale Hollywood yıldızları Nicole Kidman, Sean Penn ve Matt 
Damon'unın yanı sıra, son dönemin yükselen genç oyuncusu Timothee Chalamet'in de 
katılması bekleniyor. 
 
 
 

• Dünyanın en eski gülücüğü Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde 
 
Dört yıl önce Suriye sınırında yer alan Karkamış Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında 
3700 yıllık su matarası bulundu. Üzerinde gülücük ifadesi bulunan matara, Gaziantep 
Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlanacak. Çok parçalı halde bulunan ve restorasyon 
süresi tamamlanan eser yakın zamanda ziyarete açılacak. 
 
Müze Müdürü Özgür Çomak, Fırat Nehri kıyısındaki Karkamış'ın Hitit döneminin başkenti 
olduğunu, önemli eserlerin çıktığı antik kentte Prof. Dr. Nikolo Marchetti tarafından kazı 
çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtirken, eser için "Tek kulplu bir matara, pişmiş topraktan  
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yapılmış, Orta Tunç Çağı'na ait bir eser. Günümüzden yaklaşık 3 bin 700 yıl öncesine ait. 
Dünyadaki ilk gülümseyen emojili bir eserimiz" diye konuştu. 
 

 
 
Çomak, eseri sosyal medyada paylaşınca çok güzel yorumlar aldığına işaret ederek, 
"Günlük yaşamımızda her gün kullandığımız emojinin 3 bin 700 yıl önceki bir gülümseme 
olması, tabii ki merak oluşturuyor" dedi. 
 
Karkamış Antik Kenti kazılarında İtalya Bolonya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nicolo Marchetti, 
İstanbul Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hasan Peker Başkan, Prof. Dr. Refik Duru, Prof. Dr. 
Belkıs Dinçol ve Gaziantep Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Özakça görev alıyor. 
 
 
 

• 49. İstanbul Müzik Festivali, ağustos ve eylül aylarında dinleyiciyle buluşuyor 
 
49. İstanbul Müzik Festivali kapsamında düzenlenecek 21 konserde Tekfen Filarmoni 
Orkestrası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Accademia Bizantina, Festival  
Orkestrası, Modigliani ve casalQuartet gibi toplulukların yanı sıra Fazıl Say, İdil Biret, 
Khatia Buniatishvili, Anna Vinnitskaya, Alexander Rudin, Hande Küden, Paul Meyer,  
 
Simon Ghraichy, Martynas Levickis ve Ufuk-Bahar Dördüncü gibi birçok yıldız isim 
dinlenebilecek. 
 
Festival konserleri bu yıl Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Sakıp Sabancı 
Müzesi Fıstıklı Teras, Maximum Uniq Açıkhava, Fransız Sarayı, Venedik Sarayı, 
ARTER Arka Bahçe, Rahmi M. Koç Müzesi, Four Seasons Hotel İstanbul at the 
Bosphorus ve Saint Benoît Fransız Lisesi Avlusu’nda pandemi önlemleri altında 
düzenlenecek. 
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İstanbul Müzik Festivali kapsamında Atatürk Kent Ormanı, Fenerbahçe Parkı ve Yıldız 
Parkı’nda düzenlenecek ücretsiz hafta sonu konserlerine tüm İstanbullular davetli. 
Festivalde çocuklara ve gençlere yönelik doğa yürüyüşleri, atölye çalışmaları ve aktiviteler 
de yine ücretsiz olarak, pandemi önlemleri altında gerçekleştirilecek. Konserlerden önce 
farklı alanlardan isimlerle yapılan Konsere Doğru söyleşileri bu yıl da devam ediyor. 
Ücretsiz düzenlenecek söyleşiler İKSV Spotify ve Apple Podcasts hesaplarından podcast 
olarak da dinlenebilecek. 
 
Detaylara linkinden ulaşabilirsiniz; 
http://catalogues.iksv.org/muzik_katalog_2021_high_res.pdf 
 
 
 

• Deniz Kenarında Okuyabileceğiniz Kitaplar 
 
“Plaj çantanızdan ayırmak istemeyeceğiniz, sürükleyici kitapları sizin için derledik.  
Evet, kitap okumanın yeri ve zamanı olmaz; ancak biliyorsunuz ki deniz kenarında kitap 
okumanın tadı bambaşka oluyor... Bu yaz sahilde okuyabileceğiniz sürükleyici kitapları sizin 
için derlerdik. İyi okumalar dileriz! 
 

 
 
 

 

• Ben Kirke, Madeline Miller 
 
Goodreads okurlarına göre 2018’in En İyi Fantastik Kitabı 
 
PR, Washington Post, Buzzfeed, People, Time, Amazon, 
Entertainment Weekly, Bustle ve Newsweek’e göre Yılın En İyi 
Kitabı seçilen “Ben Kirke”, dikkat çekici hikayesiyle okuyucuyu 
Kirke’nin yaptığı bir büyü gibi etkisi altına alıyor. Yazar Madeline 
Miller’ın akıcı dili, büyüleyici zarif anlatımı ve etkileyici tasvirleriyle 
kadın yaşamının sıradan ve de sıradışı bir hikayesini anlatıyor. 
“…Ama yanılıyorlar, yanılıyorsunuz: Cadılık illa nefret, kıskançlık 
ya da başka türlü bir kötülükten doğmaz; ben ilk büyümü 
aşkımdan yapmıştım. Ben, Helios’un kızı, Aiaie Cadısı Kirke.  

http://catalogues.iksv.org/muzik_katalog_2021_high_res.pdf
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Hayatım boyunca trajedinin beni bulmasını bekledim. Bulacağından hiç kuşkum yoktu 
çünkü başkalarının hak ettiğimi düşündüğünden daha fazla arzum, isyanım ve gücüm vardı, 
yıldırımları üstüne çekecek şeylerdi bunlar. Ve bir gün, artık bu dünyaya 
dayanamayacağım, diye düşündüm. Bunun üzerine denizin derinliklerindeki kadim bir tanrı 
seslendi: Öyleyse çocuğum, başka bir dünya yap.” Madeline Miller bu kitapta Odysseus, 
İkaros, Minotauros, Prometheus ve Zeus gibi mitolojik karakterlerin binlerce yıldır 
anlatılagelen hikâyesini farklı bir bakış açısından sunmakla kalmayıp Olymposlu tanrıların 
dünyasını Homeros’un destansılığında aktarmayı başarıyor. 
 

• Akhilleus’un Şarkısı, Madeline Miller 
 
2012 Orange En İyi Roman Ödülü  

 
Tanrılar beni küçük yaşımda sürdüler yuvamdan, itiraz edemedim; 
çelimsiz, 
beceriksiz, silik bir evlattım. Söyleyecek söz bulamadım, alt tarafı bir 
ölümlüydüm. Yalnız  
kalmanın, yenik düşmenin nasıl bir şey olduğunu bilirdim sadece. 
Sen böyle yenikken başkasının iyi talihinin nasıl diken gibi battığını 
da. Lakin kader örgüm henüz sonlanmamıştı. Sürgünüm Aristos 
Achaion’un yanına, güzelliğinin güneşi dibinde diz çökmeye çıkmıştı. 
Mağlup olmuştum lakin böyle bir güzellik karşısında mağlup olmaktan 
kim utanır ki? Hikâyelerimizde o en iyimiz, en kahraman, en 
kuvvetlimiz olarak geçer. Hikâyelerimize göre bunun sebebi 
damarlarında akan ilahi kandır. Hikâyelerimiz yaşlılar tarafından ateş 

başlarında anlatılır, kahramanlardan bahseder ama kahramanlar yaşlanmaz hiç. 
  
Hikâyelerimiz gerçeği söylemiyor. Savaşın kazananı olmaz. Çağlar geçer, üstümüzde 
takımyıldızlar dönüp durur, ayla güneş her zamanki yollarını bitkin takip eder ve biz, biz 
felakete uğramışlar, biz sevdiğinden ayrı düşmüşler aşkın içimizi titreten şarkısı 
kulağımızda, huzursuz yatarız düştüğümüz yerde. 
  
Ben, Kirke’nin yazarı Madeline Miller, Akhilleus’un Şarkısı’nda, şanı için hayatından 
vazgeçen yarı tanrı Akhilleus’u, can yoldaşı Patroklos’u ve Troya Savaşı’nı; kralların, 
tanrıların, savaşçıların destanını iki âşığın gözünden anlatıyor. 

 
 

• Satranç / Stefan Zweig 
Avusturyalı yazar Stefan Zweig’in herkesçe bilinen Satranç 
adlı kısa öyküsünü henüz okumadıysanız işte bu, sahilde 
okuyacağınız ilk kitap olmalı. Olay örgüsü ve akıcı diliyle 
Zweig’in ustalıklı kalemini hissettiren kitap, okuru düşündüren 
veciz sözlere de sahip. Kitap, tesadüfen satrançla tanışan Dr. 
B’nin zamanla hastalıklı bir tutkuya dönen satranç sevdasını 
anlatıyor. New York’dan Buenos Aires’e giden bir gemide 
olaylar, satranç şampiyonu Mirko Czentovic ile Dr. B’nin 
satranç müsabakalarından hareketle gelişiyor. 
 

https://www.bkmkitap.com/satranc-113894
https://www.bkmkitap.com/stefan-zweig-kitaplari
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• Yaşlı Adam ve Deniz, Ernest Hemingway 
 

Ernest Hemingway’in ölümsüz eserlerinden Yaşlı Adam ve Deniz, 
akıcı anlatımı ve naif betimlemeleriyle okuyucusunu çok kısa bir 
sürede içine alıp hikayesiyle sürüklüyor. 
 
Kitaba gelince, yaşlı bir Kübalı balıkçının açık denizde Gulf Stream'e 
kapılmış olarak dev bir kılıçbalığıyla olan can yakıcı mücadelesi son 
derece sade ve kuvvetli bir üslupla anlatılmakta. Bu hikayesiyle 
Hemingway, yenilgiye karşı cesaret ve kayıplara karşı şahsi başarı 
temasını kendine has modern üslubuyla yeni baştan oluşturuyor. Tam 
kazandığınızı zannederken kaybedebileceğinizi hatırlatan bu hikaye 
hırs, mücadele, kararlılık, azim duyguları etrafında gelişiyor. Ayrıca 

Hemingway’in bu eseri bazı noktalarda bambaşka ve yepyeni keşiflere sürükleyişiyle bir 
zaman sonra hayatın farklı dönemlerinde tekrar okunması gereken bir kitap.  
 
  

• Seyahat Sanatı, Alain de Botton 
 

Seyahat severlerin severek okuyacağı Seyahat Sanatı, seyahat etsin 
ya da etmesin mutlaka kendinden bir şeyler bulabileceği bir kitap. 
Yazdığı kitaplarla hayatın çeşitli kavramlarına yepyeni bakış açıları 
kazandıran Alain de Botton, bu kez "seyahat etmeyi" ele alıyor. Farklı 
şehirleri, farklı yazarların hayali rehberliğinde gezerken, yolculuğun 
büyüsü gezilen kentlerin ruhuyla karakteristik kokularına karışıyor. 
Yazar seyahati rutin haline gelmiş tatil ya da iş gezileri olarak değil, 
ruhu dinlendiren ve iyileştiren bir etkinlik olarak görüyor. Alain de 
Botton’ın Seyahat Sanatı adlı kitabı ister bir trende, otobüste ya da 
uçakta seyahat esnasında kilometreler aşarken, isterseniz okuma 
köşenizden kalkmadan kahvenizi yudumlarken, isterseniz de sahilde 

tatilin tadını çıkarırken okuyabileceğiniz bir kitap. 
 
 

• Sophia veya Tüm Hikayelerin Başlangıcı, Refik Schami 
 

“Hafıza dediğin aslında neydi? Salman düşünüp yazarken, birçok şeyin 
üzerini çizerken, hafızayı sadece bir arşiv gibi görmenin onu fazlasıyla 
basite indirgemek olduğunu fark etti. Hafıza bundan çok daha 
fazlasıydı…”. Doğu masallarının canlılığını Avrupa edebiyatının 
keskinliğiyle bir araya getiren Refik Schami bu kitabında; incelikli ve 
şiirsel üslubuyla yanı başımızdaki topluma benzersiz bir bakış sunarken, 
toplumsal fırtınaların ortasında bile umut ve cesaret yeşerterek, hayat 
kurtarabilen aşkın gücünü anlatıyor. İyilik ve kötülük, sevgi ve nefret, 
sadakat ve ihanet arasında çok hassas bir denge kuran Sophia anlayış 
ve uzlaşının tüm insanlar açısından bir hayal değil, son derece 
gerçekleştirilebilir bir hedef olduğunu okuyucuya hatırlatıyor. “…İşte, 

Sophia, onca yılın ardından aşkı başka biriyle yeniden keşfetmiş olan Kerim’in sözünü 
böyle hayati bir günde anımsayacaktır.” 
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• Balıkçı ve Oğlu, Zülfü Livaneli 
 
Toplumsal konulara duyarlılığı ile tanınan edebiyatçı ve fikir insanı 
Zülfü Livaneli, bu sefer Ege balıkçılarının ve hayal kurmaktan bile 
mahrum bırakılan göçmenlerin kaderine eğiliyor. Usta edebiyatçı 
Livaneli, Balıkçı ve Oğlu ile son yılların en can yakıcı ve büyük dramı 
“göçmenliği” balıkçı Mustafa, Mesude ve Samir bebek üzerinden 
anlatıyor. O güne dek sıcak evlerinde televizyondan izledikleri 
haberlerden aşina oldukları ölü insan bedenleri ve yarı ölü bir bebek 
evliliklerinin tam ortasına düşerek bir bomba etkisi yaratıyor; aile 
ilişkilerini bambaşka bir çehreye büründürüyor. Balıkçı ve Oğlu, 
Ege’nin tarihinden bugününe, balık çiftliklerine ve  
rant hırsıyla dağlara, kıyılara saldıran şirketlerin yarattığı ekolojik 

yıkıma dair çok şey söylüyor. Bunun ötesinde göçmenlerin bir bilinmeze doğru göze 
aldıkları yolculuğu, hayatta kalma çabalarını ya da ölümü; kısacası “deryaya yakın, 
dünyadan uzak” yaşamlarını odağına alıyor. Livaneli’nin belki de en şiirsel romanı olan 
Balıkçı ve Oğlu; aile, aşk, ebeveynlik, evlat, kadın dayanışması, dostluk, göç, doğa üzerine 
çağdaş bir epope. Zülfü Livaneli’nin, uzun bir aradan sonra yazdığı ve heyecanla beklenen 
yeni romanı Balıkçı ve Oğlu, ustalıkla seçilen tasvirlerle okurun zihninde capcanlı bir anlatı 
oluşturuyor. 
 
 

• Küçük Kara Balık, Samed Behrengi 
 

Küçük Prens ve Martı gibi her yaşta çok sevdiğimiz, karakterleri ve 
hikayeleriyle bağlar kurduğumuz hikaye kitaplarına bir alternatif de 
Samed Behrengi’nin çocuk edebiyatının mihenk taşlarından biri olan 
unutulmaz eseri “Küçük Kara Balık”. Bir çocuk kitabı olmanın ötesinde 
aynı zamanda yetişkinlere masal kitabı niteliği taşıyan Küçük Kara 
Balık, bilgeliğe ve özgürlüğe giden yolun ancak cesaretle mümkün 
olduğunu anlatan, her yaştan okurun yolunu aydınlatacak kült bir 
hikâye. Hayatta hiçbir şeyi sorgulamadan yaşayıp gidenler vardır, bir de 
korkusuzca denizlere yelken açanlar... Küçük Kara Balık, içinde dönüp 
durduğu nehrin nereye aktığını merak etti bir gün. Hiçbir engel onu 
yolundan döndüremedi. Büyük balığın küçük balığı her zaman 
yutamayacağını gösterdi herkese. Hayallerine ulaşmak için her şeyden 

önce cesarete ve kararlılığa ihtiyaç duyduğunu hiç unutmadı. Dünyanın en sevilen çocuk 
kitaplarından Küçük Kara Balık, her yaştan okura yeni dünyaları keşfetme ilhamı vermeye 
devam ediyor. 

 

• Var mısın? – Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler, Doğan Cüceloğlu 
 
Doğan Cüceloğlu’nun deneyim ve fikirlerle dolu bu kitabı her yaştan kişinin 
okuyabileceği kalplere dokunan bir kitap. Her başlığı okurken düşündüren 
“Var mısın?”, bir yandan da sizi anlayan biriyle sohbet ediyormuşsunuz 
hissi yaratıyor. Hayatın anlamı nedir? İnsan kendini nasıl geliştirir? 
Umutsuzluk nasıl aşılır? İçimizdeki öz nasıl ortaya çıkar? Çevremiz bizi 
nasıl etkiler? Kime akıl danışılır? Yaşam neleri ödüllendirir? Zihin nasıl 
işler? “Biz” olmak için neler yapılmalıdır? Hayat yolculuğunda nelerin  
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öneme sahip olduğunu anlayıp, keşif ve merak duygularına sahip çıkmak insan hayatını 
“kıymetli” kılmak için en önemli meziyetler arasında. Bunun için adeta bir rehber niteliği 
taşıyan bu kitap, yaşamı boyunca bu meziyetlerin peşine düşmüş ve her anına onları ilmek 
ilmek işlemiş Doğan Cüceloğlu’nun, Deniz Bayramoğlu ile sohbetlerinden oluşuyor. İşte bu 
sohbet esnasında da herkese şu soruyu soruyor: “Zorluklarla başa çıkmaya, içindeki gücü 
keşfetmeye VAR MISIN?” 
 
 

• Kadınlar Sıcak Erkekler Soğuk Sever, Esra Ezmeci 
 
Doğası gereği karmaşık olan ilişkiler, inişleri ve çıkışlarıyla tam bir soru 
işareti. Tıpkı hayat gibi, kadın-erkek arasında yaşananlar da iniş 
çıkışlarıyla her zaman yolunda gitmeyebilir. Bu yüzden bazen içinizi 
sıcacık yaparken, bazen de üşütüp ürpertir. Her ilişkinin kendi 
dinamikleri, kendince bir ritmi vardır ve bu da daima değişkendir. 
Doğaları tamamen birbirinden farklı olan kadınların ve erkeklerin, 
dolayısıyla problem çözme yetileri, yalnızlıkla başa çıkma yolları, bir 
ilişkiden beklentileri, iletişim şekilleri, cinselliğe bakış açıları ve 
motivasyonları da birbirinden çok farklıdır. Bir kadını elde etmenin yolu 
ondan uzak durmak yerine ona ilgi göstermekken, bir erkeği elde etmek 
için dozu iyi ayarlanmış mesafelere ihtiyaç vardır. “Düştüğünde 

Kalkarsan Hayat Güzeldir”, “Kararı Ben Veririm” ve “Süt Lekesi “ gibi çok satan kitapların 
yazarı Uzman Psikolog Esra Ezmeci, bu sefer de kadın erkek ilişkilerinin doğasını ve 
dinamiklerini enine boyuna ele alıyor. Sunduğu basit ve etkili önermelerle kadın erkek 
ilişkilerinde yaşanan kısırdöngüleri kırmak hiç de zor değil... 
 
 
 

• Seyir, Piraye 
 

Zihninizin size neler yaptığını öğrenmek ister misiniz? 
Cevabınız evetse düşünmeye ve fark etmeye sevk eden bu 
kitabı okurken cevapları bulabilirsiniz. Sahi seyir eden misiniz, 
yoksa seyreden mi bu alemde? “Eksikliğin boş gözleriyle 
büyümüştü Mina... Küçük bir kızken bunu ilk fark ettiğinde, 
şaşırmıştı; olmayan her ne ise kalbinin orta yerinde, orada bir 
oyuk oluşturmuştu sanki. Bozuktu. Defoluydu. Büyüdü, genç 
bir kadın oldu ve bir karar verdi; “Madem eksiğim ben, bu 
eksikliği kapatacak olan malzeme başkalarında olmalı. Onların 
sözleri, onların ilgisi, onların tanımları, onların yorumları…” 
Aşklar da oldu yaşamında, kırgınlıklar, savruluşlar da... 
Kaybetti, ama yıkılmadı yeniden ayağa kalktı. Bir sergi 
açılışında Celal ile göz göze geldiği ilk an, bir tokat patlamıştı 
sanki yüzünde. Deli gibi çarpan kalbinin sesini duyuyor, bu 
gergin ama bir o kadar da gizemli erkeği izlemekten kendini 
alamıyordu. Mina, onu kendi dönüşümüne götürecek uzun bir 
yolculuğa çıkmaya hazırdı artık!”. 
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• Gecikmeli Teslimiyet, M. Barış Muslu 
 

 
Neuroformat sisteminin kurucusu Barış Muslu, bu kitabıyla 
iyileşme mucizesinde bir üst sürüme geçiyor. Okumayı 
bitirdiğinizde artık başka bir hayatınız olacağını ve başka biri 
olacağınızı vaat eden kitapta Barış Muslu sağlıklı, mutlu bir 
varoluşun sırrını, bu kitapla ellerinize bırakacağının garantisini 
veriyor. Yüz binlerce okuru NeuroFormat Sistemi’ni kullanarak 
kronik rahatsızlıklarını iyileştirdi, fobilerini ve bağımlılıklarını 
yendi, kilo sorunlarından kurtuldu ve birçok ciddi rahatsızlığı alt 
etti. Bu seferse NeuroFormat Sistemi adeta bir üst sürüme 
geçiyor ve mucize kelimesinin tanımı değişiyor… Birlikte 
heyecanlı bir yolculuk sunan kitap, bu yolculukta şimdiyi 
iyileştirmekle kalmayıp, adeta zaman makinesine atlayıp 
geçmişin senaryosunu da değiştirmeye davet ediyor.. 
 

 

•  Aşkın ve Savaşın Gündüz ve Geceleri / Eduardo Galeano 
 

Tatilinde macera ve tarihsel ayrıntılarla süslenmiş eserleri sevenleri 
yalnız bırakacak değildik. Sahil kenarına tarihin ruhunu da taşımak 
isteyen ve nitelikli bir eser okumak için arayışta olan siz değerli 
kitap kurtlarına muazzam bir önerimiz var. En iddialı kitap 
kurtlarının mutlaka okuması gereken Eduardo Galeo’nun Aşkın ve 
Savaşın Gündüz ve Geceleri eseri, tüm kitapseverler kadar 
yazarların da okunacaklar listesinde yer alıyor. Bir yanda 
işkenceler, kayıplar, ölümler, katliamlar, sürgünler... Diğer yanda 
umut, mücadele ve direnç... Sevincin ve coşkunun, acı ve 
umutsuzluğun yanı başında filizlenişinin tanıklığı... Çaresizlikten 
mücadele, baskılardan direniş yaratan bir halkın fotoğrafı… Aşkın 
ve Savaşın Gündüz ve Geceleri sahne sahne ilerleyen bir günce 
niteliğinde. Röportajlardan anılara, tarihsel kısa öykülerden 

aforizmalara yayılan, Latin Amerika halkının geçmişine ayna tutan, acıları ve umudu yan 
yana ve keskin bir dille anlatan alışılmadık bir yaşam öyküsü. Bu kitapta anlatılanlar coğrafi 
olarak ne kadar uzağımızda olursa olsun, tanıdık gelecek okuyucuya. İnsanın insanlık 
savaşına dair bu sahneleri okurken hissettikleriniz sizi, nerede olursanız olun, yakın 
çağrışımlara sürükleyecek. 

https://www.oggusto.com/summer/cesmealacatinin-en-iyi-beach-clublari
https://www.oggusto.com/summer/cesmealacatinin-en-iyi-beach-clublari
https://www.bkmkitap.com/askin-ve-savasin-gunduz-ve-geceleri
https://www.bkmkitap.com/eduardo-galeano-kitaplari

