
Aydınlanma
Enlightenment

Emre Zeytinoğlu15 Ocak - 8 Şubat 2013
15 January - 8 February 2013





AYDINLANMA
ENLIGHTENMENT

15 Ocak - 8  Şubat 2013
15 January - 8 February 2013

EMRE  ZEYTİNOĞLU



1980 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Seramik Bölümü’nden mezun oldu. 1986 
yılından itibaren sergi açıyor ve 1988’den bu yana da sanat konusunda makaleler yayınlıyor. “Sanat 
Üzerine Yersiz Yorumlar” (2008), “Uyku Tulumunda Spor” (2004), “Sanatın Suç Ortaklıkları” (2003), 
“Kavramın Sınırlarında” (Ali Akay ile, 1998) ve “Pisuarın Bir Dekonstrüksiyonu” (Ali Akay ile, 1994) gibi 
kitapları bulunuyor.

He graduated from Ceramics Department of the Mimar Sinan Fine Arts University in 1980. He has been 
presenting his works in exhibitions since 1986 and has been publisihing articles on art since 1988. His 
published books are: “Groundless Comments on Art” (2008), “Sport in Sleeping Bag” (2004), “Complici-
ties of Art” (2003), “At the Borders of the Concept” (coauthored with Ali Akay, 1998) ve “Deconstruction 
of the Duchamp’s Urinal” (coauthored with Ali Akay, 1994).

Emre Zeytinoğlu (1955, İstanbul)



Bu sözcük, Sanayi Devrimi ile Fransız Devrimi arasında, “rasyonalite” felsefesinin doğduğu dönemin adıdır. Bu 
felsefenin temeli ise kişinin evrensel bilgiye yönelmesi sürecinde edindiği deneyimler ile akıl arasında bir bağ 
kurmasıdır.
Londra’daki British Museum’da yer alan “Aydınlanma” bölümü, bu sürece bir yorum getirmiş ve “bilgiye 
yönelme”nin önemli bir yanının, dünyayı tanımak ve ona tarihsel bir anlam vermek olduğunu vurgulamıştır. 
Buna göre, henüz 17. yüzyıldan itibaren Doğu’dan getirilmeye başlanan tarihi eserler, Batı’daki aristokratlara 
ya da zengin burjuvalara satılmak için, bilgi ile donatılmak zorundaydı. Çünkü ancak o zaman bu eserler 
gerçek maddi değerini bulabiliyordu. Bu yüzden en büyüğünden, en küçüğüne kadar tüm eserler hakkında 
çok geniş bilgiler oluşturulmuş, kitaplar yazılmış, notlar tutulmuş, haritalar çizilmiş ve olabildiği ölçüde de 
fotoğraflar kullanılmıştı. İşte 18. yüzyıl Aydınlanmasını destekleyen hareketlerin en önemlisi, bu bilgi toplama 
işidir.
Ekonomik kaygılar ile toplanan bilgiler, sonradan Batı’nın bilgi depolama alışkanlığının da kaynağını oluşturur. 
Böylece tarihi eserlerin maddi değerleri, yerini bir bilgi değerine bırakmaya başlar. Sonuçta yapılan şey, öne-
mi bilinmeyen nesnelere bir “değer oluşturmak”tır. 
İşte şimdi bu sergi, British Museum’un yorumunu ve nesneleri sergileme yöntemini taklit etmektedir. Ana 
fikir eğer nesnelere bir “değer oluşturmak” ise burada yapılan şey de bir takım nesnelerin çevresinde bir “hale” 
yaratmaktan başka bir şey değildir.
“Hale” oluşturmak, bir değer keşfetmek ve bu keşfi meşrulaştırmak demektir.

Enligtenment is the name oft the period between Industrial and French Revolutions when the philosophy of “ratio-
nality” was born.  The basic of the philosophy is that it establishes a link between intelligence and the experience a 
person acquires during his journey to universal knowledge.
The Enlightenment section in the British Museum in London has brought a particular interpretation to this period 
and emphasizes that a significant part of  “knowledge journey of human” is to find out about the world and give it 
a historical meaning. So the historical artworks that were brought from the East had to be illuminated with much 
information and knowledge to be sold to aristocrats and the wealthy bourgeoisie in the West. The real value of the 
works could only be reached by that way.  Because of this fact a large information net was formed, books were writ-
ten, maps were drawn, photograps were taken as much as possible about the artworks whether they are small or 
large. This information gathering process is the basic activity supporting the 18 th century Enligtenment.
The information thus gathered because of economic interests only,  forms the origin of information storage habit 
of the West. So the economic value of the historical artworks is substituted with the value of knowledge itself. As a 
result, what is achieved is to “create a value”   for the objects that  aren’t yet appreciated.
This exhibion is following the interpretation and displaying method of the British Museum. If the main idea is “to 
create a value” for the objects;  what is managed here is nothing but to create a  “halo” around some objects.  Creat-
ing a “halo”’ is to discover a value and to legitimate this discovery.

Aydınlanma

Enlightenment



Bu bölümde sergilenmekte olan parça Büyük İskender’in evinin zemininde bulunmuş olan “kâse dip 
parçası”dır. Söz konusu parçanın son derece ince bir işçiliğe sahip olması, Helenistik döneme ait olduğu 
fikrini vermektedir. 
Hiçbir arkeolojik, tarihsel ve sanatsal değeri  olmamasına rağmen bu parça, Büyük İskender’in elinin değmiş 
olabileceği ihtimali açısından ilginç sayılabilir.

The fragment in this section is a base fragment of a bowl found on the ground of Alexander the Great’s house. 
Because the fragment has an elaborate work, it may belong to the Hellenistic era. Although this piece has no 
archeological, historical and artistic value, the possibility of a touch of   Alexander the Great’s hand makes it 
interesting.

Büyük İskender’in Evinden Kâse Parçası

A Fragment of a Bowl from Alexander the Great’s House 

Kağıt üzerine kurşun ve mürekkepli kalem, 9x8.5 cm, 2012.
pen and pencil on paper



Kağıt üzerine kurşun ve mürekkepli kalem, 8.5x10 cm, 2011.
pen and pencil on paper

Kağıt üzerine kurşun ve mürekkepli kalem, 15x10.5 cm, 2011.
pen and pencil on paper



M.Ö. 334 yılında Pers seferine çıkan Büyük İskender’in bir süre kaldığı söylenen Priene’deki evden getirilmiş 
olan bu pişmiş toprak parça, bu evin kanalizasyonunun geçtiği alandan alınmıştır. Bugün kanalizasyon tama-
men tahrip olmakla birlikte, pişmiş toprak künklerin bulunduğu tahmin edilen yerden alınan bu parçanın, o 
künklerin bir kırıntısı olduğu düşünülmektedir.
Tarih sayfalarına, önemli savaşlarla ve eşsiz bir kültür yaratmakla geçen Büyük İskender’in, bu bölümde bir ka-
nalizasyon parçasıyla temsil edilmesi, onun biyolojik faaliyetlerinin de olabileceğinin hatırlatılması yönünden 
önemli bulunmaktadır.

This terracotta fragment is brought from the house in Priene which is thought to entertain Alexander the Great 
when he headed to Persia in 334 B.C.Although the drainage system is completely destroyed now, this fragment 
which was taken from where the terracotta drain pipes were assumingly laid, is thought to be a small piece of 
those pipes. 
Alexander the Great who is remembered with important wars and as a hero to create a unique culture, is repre-
sented by a fragment of drainage pipe in this section. And this is considered to be important from the point of view 
that reminds one the biological activities of an ordinary human being.

Büyük İskender’in Evinden Kanalizasyon Parçası

Fragment from the Drainage of the House of Alexander the Great

Kağıt üzerine kurşun ve mürekkepli kalem, 23.5x19 cm, 2011.
pen and pencil on paper



Priene, İon Birliği oluşturulduğunda bu birliğin ilk 12 kentinden biriydi ve uzun süre de bu birliğin merkezi 
sayılan Panionion kentinin yönetimi üzerinde büyük söz sahibi olmuştu.
İon birliğinin tüm kentleri Herodot’un deyişiyle, bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzü altında ve 
en güzel iklimde kurulmuştu. Bu kentlerin bulundukları bölge, ne daha kuzeydeki ne de daha güneydeki 
bölgelerle bir tutulabilirdi.
İşte çerçevelenmiş bu küçük mavi alan, yeryüzünün en güzel gökyüzünün bir parçasıdır.

When the Ion Union was formed Priene was one of the first 12 cities within the union and had an important influ-
ence on the governing of the capital, Panionion.   As Herodotus says, all the cities of the Ion Union were settled in 
the most beautiful climate and under the most beautiful sky in the world that was known then. This region could 
be compared with neither the North nor the South.
Thus, that framed, small blue area is a part of the most beautiful sky of the world.

Priene’deki İon Gökyüzü

The Ionic Sky of Priene  

“İon Gökyüzü” Fotoğraf, 25x30 cm, 2011.
“Ion Sky” photograph



Gaziantep ilinin İslahiye ilçesine gelen bir yolcu, oradan biraz daha uzaklaşınca Yesemek köyüne varır. 
Yesemek köyünde onu bir sürpriz bekler, çünkü köyün hemen arkasında geniş bir heykel atölyesi bulunur. Bu 
heykel atölyesi M.Ö. 1400’lerin başında faaliyete geçmiş ve tam 500 yıl üretimini sürdürmüş olan bir atölyedir. 
Buranın özelliği şudur: Heykellerin ince işleri burada yapılmıyor. Aslında burası bir taş ocağı ve burada taşlar 
kaba bir şekilde işlenip, asıl ince işler için başka atölyelere gönderiliyor. Bu yüzden Yesemek, bir “bitmemiş 
heykeller müzesi” halinde karşımızda duruyor.
Fakat tuhaf bir durumdur ki burada hiçbir taş aletine rastlanmıyor. Sanki o ustalar giderken, alanı özenle 
temizlemişler.
İşte burada sergilenen bu iki bazalt taştan biri, Yesemek’te bir “Çift Tanrı” rölyefinin ve diğeri de bir sfenksin 
hemen dibinde bulunmuştur. Arkeolojik bir önem taşımayan bu taşlar, yüzlerce yıl önce söz konusu rölyeften 
ve sfenksten kopmuş olabilir. O halde bu parçaların, bir zamanlar insanların tapınması için yapılan kütlelerin 
içinden çıkmış olmakla, kutsal taşlar olduğu düşünülebilir. 
Ne var ki bir de şöyle düşünmelidir: Bu rölyef ve sfenks bitirilmediği için, insanlar bunlara hiç tapınmamışlardır. 
Ama bitirilebilselerdi, tapınacaklardı. Demek ki bu taşlar geçmiş zamanda, gelecek zaman içinde tapınılmak 
üzere bekleyen taşlardır. Sonuçta potansiyel birer kutsallıkları olsa da onlara hiç tapınılmamıştır.

A traveller who visits Islahiye in Gaziantep, will reach to Yesemek which is a close village. A surprise awaits him 
there;  a large atelier of sculpture. This atelier had started to run in 1400 BC and was active for 500 years. Actually 
this atelier was a stone quarry where the stones were treated roughly and sent to other workshops fort he elaborate  
work to be finished. That means, Yesemek stands in front of us as a “museum of unfinished sculptures”.
However, it is very strange that there no tools or instruments in the workshop as if the artists cleaned the area at-
tentively before they left.
One of the basalt stones displayed here, was found under the “Double Gods”  bas-relief, and the other by a sphinx. 
Having no archeological value, these stones might have been torn apart fom that relief or sphinx. They can as 
well be sacred because they possibly came out of those art works created to be worshipped.But maybe we should 
think this way around: This relief and sphinx were not finished and thus never worshipped. So in past these stones 
awaited to be worshipped. Although they did have a potential sacredness, they never were worshipped.

Yesemek’ten Taş Parçaları

Fragments of Rock from Yesemek



Kağıt üzerine kurşun kalem, 18x10.5 cm, 2012.
pen and pencil on paper

Kağıt üzerine kurşun ve mürekkepli kalem, 13.5x13 cm, 2012.
pen and pencil on paper



Kağıt üzerine kurşun ve mürekkepli kalem, 23x16 cm, 2012.
pen and pencil on paper



Kağıt üzerine kurşun ve mürekkepli kalem, 16.5x12 cm, 2012.
pen and pencil on paper 



İssos’tan getirilen bu taş, arkeolojik bir parça değildir. Bugün bu kentte ayakta kalabilen tek yapı olan 
Ceneviz su kemerinin altından alınmış olmasından başka bir özelliği bulunmamaktadır. Bugünkü Antakya’dan 
İssos Ovası’na, yani İskenderun yakınlarındaki Yeşilkent ve Dörtyol’a kadar uzanan bölge, tam 195 yıl Perslerin 
egemenliğinde kalmıştı. Ta ki M.Ö. 333 yılında Büyük İskender, Pers kralı III. Darius’u yenip, Helenistik kültürü 
buraya taşıyıncaya kadar...
Bu savaşın sonucu tarih sahnesinde nasıl değerlendirilirse değerlendirilsin, asıl önemi sanat tarihine yaptığı 
etkidedir. Helen kültürünün en önemli mozaik eserleri, özellikle bu savaştan esinlendiler ve gözlerimizin 
önüne harika kompozisyonlar serdiler. Örneğin Pompei’deki İssos Savaşı’nı anlatan “Büyük İskender” adlı mo-
zaik, bu eserler arasında en ünlü olanıdır.
Oysa Alman ressam Albrecht Altdorfer’ın 1529 yılında bir ahşap plaka üzerine yaptığı “Büyük İskender’in İssos 
Savaşı” adlı tablo da bugün en az Pompei’deki mozaik kadar önemlidir. Altdorfer bu savaşı resmederken, İssos 
Ovası’nı hiç görmemesine rağmen orayı hayal etmiş ve dramatik bir peyzaj yaratmıştı.
İşte burada sergilenen taş, tüm bu eserlerin doğum yeri olan İssos Ovası’nın küçük, fakat gerçek bir parçasıdır. 
Burayı hayal eden ama görmek olanağı bulamayan her sanatçının, görebilmek için uğruna pek çok şey feda 
edebileceği gerçek bir “İssos taşı”dır bu…

This piece of rock, brought from Issos, has no archeological value. The only importance of the rock is that it was tak-
en from the surroundings of the Genoa Aqueduct. The region from Antakya to Issos Valley, extending to Yeşilkent 
and Dörtyol had been under the reign of the Persians till Alexander the Great defeated Darius III. and carried the 
Hellenistic culture here in 333 BC.
The importance of this war is its impact on the history of art, regardless of its consequences in history. The most 
well known mosaics of the Hellenistic culture were inspired by this war and spread marvellous illustations in front 
of our very eyes. The most popular among those mosaics is named  “Alexander the Great”, telling the Issos War in 
Pompei.
The German artist Albrecht Altdorfer’s work “Alexander the Great’s Issos War”, painted on a wooden layer in 1529 is 
as significant as the mosaic in Pompei.  Although he hasn’t seen this valley in his lifetime, Altdorfer imagined Issos 
and created a dramatic scene. 
This fragment of rock displayed here is rather small but a real part of the Issos  Valley which inspired all of  these 
masterpieces. Many artists may strain their imagination but may not have the chance to see the Issos Valley and 
this is a real  “Issosstone” you see here.

İssos Ovası’ndan Taş

Rocks from Issos Valley



Kağıt üzerine kurşun ve mürekkepli kalem, 28x12.5 cm, 2012.
pen and pencil on paper



Kağıt üzerine kurşun kalem, 9.5x13.5 cm, 2012.
pencil on paper

Kağıt üzerine kurşun kalem, 17x14 cm, 2012.
pencil on paper



Kağıt üzerine kurşun kalem, 12.5x18 cm, 2012.
pencil on paper

Albrecht Altdorfer, Büyük İskender’in İssos Savaşı, Reprodüksiyon.
Alexander The Great’s Issus War, reproduction



Bu uçlar, 2005 yılında ölen, mimar Ercüment Tarcan’ın evinden ödünç alınarak buraya getirilmiştir. Ona da 
ağabeyi Bülent Tarcan’dan kaldığı düşünülmektedir. Bülent Tarcan, beyin cerrahı idi. Ayrıca “Türk Beşleri”nden 
sonra gelen kuşağın en önemli bestecilerinden biriydi. Eserleri arasında “3 Numaralı Süit”, “Deli Dumrul” bale 
müziği ve “Masallar” adlı senfonik şiir sayılabilir. Belli ki Bülent Tarcan bu uçları, yaptığı bestelerin notalarını 
yazmak amacıyla almış, ama hiç kullanmamıştı. Yani bu uçlar, bestecinin eserleri için bir çekmecede kullanıma 
hazır beklemekteydiler. Ama onun 1991 yılındaki ölümünün ardından, yalnızca bir anı nesnesi olarak 
kaldılar.
Fakat Ercüment Tarcan’ın evindeki bu uçların, öte yandan da Belkıs Mustafa’ya ait olabilme ihtimali vardır. 
Eğer öyleyse, bunların tarihi 1924 yılına kadar çekilebilir. Belkıs Mustafa, İnas Sanayi-i Nefise Mektebi’nin ilk 
öğrencilerinden biridir ve kayıt defterinin 3 numaralı sırasını alır. 1917 yılında diploma aldığında ise bu oku-
lun ilk mezunu olmuştur. Resimlerinde ağırlıklı olarak portrelere ve figürlere yer veren Belkıs Mustafa, iki kez 
Berlin’e gitmiş ve hem orada, hem de İstanbul’da sergilere katılmıştı. Sanatçı 1924 yılında öldüğünde, bu uçlar 
belki de onun desenlerinde kullanılmak üzere beklemekteydi.

These tips are borrowed from architect Ercüment Tarcan’s house. He died in 2005 and probably his brother Bülent 
Tarcan had given them. Bülent Tarcan was a brain surgeon and a significant composer coming after the “Turkish 
Five”. “Suite Number 3”, “Deli Dumrul” ballet and the symphonic poetry  “Tales”  are among his works.  Most probably 
Tarcan had bought the tips and never used them. They were in his drawer but after his death in 1991 they stayed 
only as reminiscence objects. 
There is also a possibility that the tips belonged to Belkıs Mustafa. That means the date can go back to 1924.  Belkıs 
Mustafa mostly worked portraits and human figures. She visited Berlin twice and had exhibitions both in this city 
and Istanbul. When the artist died in 1924, maybe the tips were in the drawer waiting to be used in her designs.

Uçlar

Tips



Kağıt üzerine kurşun ve mürekkepli kalem, 9x8 cm, 2012.
pen and pencil on paper

Uç Detay Fotoğrafı
Tips’ detail photograph



Kağıt üzerine kurşun ve mürekkepli kalem, 17x9 cm, 2012.
pen and pencil on paper



“Uçlar” , Fotoğraf, 14.8x21 cm
“Tips”, photograph



Buradaki 4 adet taş, Mardin Midyat’taki Mor Gabriel Manastırı’nın duvarlarının çevresinden alınıp getirilmiştir. 
397 ile 512 yılları arasında yapılmış manastırın, Süryanilerin Mescid-i Aksa’sı sayıldığı söylenmektedir ve din 
adamlarının çoğu buradan yetişmiştir; ayrıca Süryanicenin hâlâ yaşayabilmesinde büyük rolü bulunmaktadır. 
Deyrulumur (Dayro d’Umro) adıyla anılır ki Süryanicedeki anlamı “rahiplerin evi”dir. Söz konusu taşlar, manastır 
yapısına dâhil değildir ve hiçbir tarihi değeri yoktur. Ne var ki yine de bu taşlara, binlerce yıldır yaşamakta olan 
Süryani halkının üzerinde gezindiği toprakların bir parçası olması nedeniyle, bir değer atfedilmelidir. 

The four stones exhibited here are brought from the surroundings of the Mor Gabriel Monastery.  The monastery 
which was built between 397 and 512, was considered as the Mescid-i Aksa  ( the mosque at Jerusalem ) of the 
Syriac and has still a major role for the survival of the Syriac language. It is called Deyrulumur  ( Dayrod’Umro )  
meaning  “the house of the priests” in Syriac language. The stones have no historical value.  However a certain 
value must be attributed to them due to the fact that they are a part of the  land  the Syriac people had been living 
on for thousands of years.

Mor Gabriel Manastırı’ndan Taşlar

Stones from Mor Gabriel Monastery



Kağıt üzerine kurşun ve mürekkepli kalem, 15.5x27 cm, 2012.
pen and pencil on paper

Kağıt üzerine karışık teknik, 13x17 cm, 2012.
mixed media on paper



Sabahattin Ali 1933 yılında Sinop Hapishanesi’nde 9 ay tutuklu olarak kalmış, Cumhuriyet’in onuncu yılı 
nedeniyle çıkartılan aftan yararlanarak tahliye edilmişti. Ranzası bir pencerenin yanındadır ve Karadeniz 
yönündedir. Ne var ki denizi görmez. Bugün koğuşun kapısında, onun “bu koğuşta” kaldığını bildiren bir 
tabela asılıdır.
Sabahattin Ali “Duvar” adlı öyküsünde, penceresine gelip içeri bakan ve tüylerinden sular damlayan deniz 
kuşlarından söz etmişti. Bundan başka, “görmesen bile denizi / yukarıya çevir gözü / deniz gibidir gökyüzü” 
dizeleri de bu pencere önünde yazılmıştı.
Pencere elbette demir bir parmaklıkla kapatılmıştı. Ama bu pencerede parmaklığın yanı sıra, bir de kafes 
telini andıran başka bir tel daha bulunuyordu. Pencereye ne kadar yaklaşılırsa yaklaşılsın, bu teli görmeden 
gökyüzünü görebilme ihtimali yoktu. Demek ki “deniz gibidir gökyüzü” dizesinin içinde bu telden de bir parça 
vardı.
Şimdi koğuş penceresinin pervazına dikkatle bakıldığında, o tellerden kalan paslı kırıntılara rastlanacaktır. İşte 
bu tel kırıntıları, 2010 yılında Sinop Hapishanesi’nden alınmıştır.

Sabahattin Ali was imprisoned for nine months in Sinop Prison in 1933 and was freed after the amnesty proclaimed 
for the tenth year of the Republic. His rack was by the window in  the Black Sea direction. But he can’t see the sea. 
Today there is a sign on the door declaring his stay here.
In his story, “The Wall”, Sabahattin Ali narrates the sea gulls with sea water dripping from their feathers, perching at 
his window and gazing inside. Also the famous lines,  “even if you don’t see the sea / point your eyes to the sky / the 
sky is like the sea” were surely  written  in front of this window. 
The window was of course covered with iron railing. It also had a wire cage and regardless of how close you were 
there was no possibility to see the sky  without  this wire cage.
The famous line, “the sky is like the sea” surely had that piece of wire in it.
Today, rusty fragments can still be seen in that window frame. These pieces were taken from Sinop Prison in 2010.

Sabahattin Ali’nin Koğuşunun Penceresinden Tel Parçası

A Wire Piece from the Window of Sabahattin Ali’s Cell



Kağıt üzerine mürekkepli kalem, 21.5x16.5 cm, 2012.
ink on paper



“Deniz Gibidir Gökyüzü”, Karışık Teknik, 25x30 cm, 2012.
“The Sky is Like The Sea” mixed media

“Sabahattin Ali”, Karışık Teknik, 11x10 cm, 2012.
mixed media



Ahmet Fetgari Sokak 28 A Teşvikiye İstanbul
T +90.212.241 76 66
F +90.212.241 73 89
info@galerimiz.com
www.galerimiz.com

Galeri Direktörü Gallery Director Ayşegül Arayıcı

Galeri Koordinatörü Gallery Coordinator Tuğba Bikeç

Grafik Tasarım Graphic Design Ceylan Öztürk

Kapak Cover British Museum Enlightenment Gallery (Fotoğraf/Photograph: Emre Zeytinoğlu)

Metin Writing Emre Zeytinoğlu

Sergi Aksesuar Tasarımları Exhibition Accessories Designs 304 Tasarım

Baskı Tarihi Printing Date 2013

Yunus Matbaacılık Ltd. Şti.
Seyrantepe Çelik Caddesi
Akbeniz İş Mrk. No: 69/1 4.Levent - İstanbul
Tel: +90 212 270 77 37 pbx

Baskı Print 

Web Pronsa IT

Bu katalog 15 Ocak - 8 Şubat 2013 tarihleri arasında, Galeri/Miz Teşvikiye’de düzenlenen 
Emre Zeytinoğlu “Aydınlanma” adlı sergi için 500 adet basılmıştır.

500 copies of this catalogue were printed for the exhibition Emre Zeytinoğlu
“Enlightenment” in Galeri/Miz Teşvikiye between 15 January - 8 February 2013.




