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MİTOLOJİK YANSIMALAR “KURDELENİN ÖYKÜLERİ”
Sevgili Ertuğrul Ateş ve eserleriyle karşılaştığım ilk dönem, sanırım 80’li yılların başlarında, Fransız Kültür Merkezi’nde düzenlediği bir 
sergide olmuştu. Daha sonra 1990 yılında, Ankara’da bulunduğum sırada bir sergisini gezmiş, o tanıdık ve insanı uçuran, sürekli hareket 
halinde, tuval üzerinde akıp giden kurdelelerinin ucundan yakalama şansına ermiştim. O rengârenk kurdeleler, hep rüzgâr tanrısı 
Aiolos’un kuvvetli nefesinin önünde, yine bin bir burgaçlarıyla kıvrılıp bükülüyor, görsellere sürekli bir devinim katıyordu! 1992 yılında, 
Gülhane’de, Alay Köşkü’nde yer alan sergisiyle zihnime iyice nakşedilen ve yapıtlarının vaz geçilmez, güçlü imgesi rengârenk kurdelelerin 
fısıldayıp anlattıklarını uzun süre içinde, sergiyi bir kaç defa ziyaret ederek dinlemiş ve seyretmiştim. Bundan böyle, “Kurdeleli Ressamın” 
yapıtlarını izlemeye, yurt dışında olsa da oralarda açtığı sergileri, düzenlediği söyleşileri hiç olmazsa medya aracılığıyla izlemeli ve bu 
keyiften ayrı kalmamalıydım ve öyle de yaptım! Her seferinde çerçevenin bir taraflarına saklanmış Aiolos bana göz kırptı ve sanatçının iç 
dünyasında oluşan birikimleri, kazanımlarını gösterirken, uçurduğu ikon gösterge kurdelenin bir ucundan tutmama izin verdi! Kimileyin 
mitolojik karakterlerin bedenlerine dokunan, sonra yine havalanıp bir başka öyküde anlam bulan bu kurdelelerin gizemli öykülerini 
izlemek bana hep ayrı bir zevk vermiştir.

Jean Chevalier ve Alain Gheerbrant’ın “Dictionnaire Des Symboles, Mythes, Rêves, Coutumes, Gestes, Figures” kısacası “Semboller 
Ansiklopedisi” olarak tanımlayabileceğim eserde  –Kurdele- için şöyle bir açıklama verilir: “Kurdele göstergesi düğüm göstergesiyle 
ilinti ve anlam açısından belli bir ilişki içindedir. Özellikle bağlanmış, düğüm atılmış kurdele çoğunlukla pozitif kavramların anlatımında 
kullanılır. Kurdeleyle yapılan düğüm, görsel anlamda bir çiçek göstergesine dönüşür ve ileriye doğru açılıma, gelişime hazırlanma 
işaretidir. Çemberler çizen kurdeleler ölümsüzlüğü, ebedî hayata katılımı ya da yaşanmışlığın –Curriculum Vitae-Yaşam Döngüsü- 
nün göstergesi sayılır. Aynı zamanda Ortaçağ geleneklerinde, sevilen, aşık olunan  prensesin kahraman şövalyesine kurdele vermesi, 
ikisinin arasında kurulmuş olan şerefli bir sevgi bağının en belirgin -doğal göstergesi-  sayılırdı. Semboller dünyasında kurdele girişilmiş 
ve cesurca bitirilmiş bir görevin armağanı olarak da kabul görür. Diğer taraftan,  ayırıcı, diğer varlıklardan ayırmak için nesneyi sarıp 
sarmalayan kurdeleler varlığın içine düştüğü boşluğu, varlığın ruhsal gelişimini engelleyici bir kıskaç olarak da yorumlanır. Kurdelenin 
başat göstergesi de başarı, zaferin taçlandırılması şeklinde yorumlanmaktadır. ”

Geçtiğimiz günlerde, sevgili “Kurdeleli Ressam”,  Ertuğrul Ateş’in kısa bir süre sonra, kentimizde düzenlenecek olan yeni bir sergisi için 
hazırlanmakta olduğunu duyunca, bunca zamandır o ışıltılı kurdelelerinin geçirdiği evreleri, biriktirdikleri öyküleri bir an evvel tanımak 
istedim. Hele serginin ana konseptinin “Mitolojik Yansımalar” olduğunu duyunca, bir üniversitede uzun yıllardan beri Yunan-Roma-
Ortadoğu ve Mısır Mitolojileri ve Ritüelleri üzerine vermekte olduğum derslerime önemsenecek derecede katkıları olur kaygısıyla, 
sevgili Ertuğrul Ateş ile bir çay sohbeti yapmak ve mitolojiyle eserleri arasında kurduğu bağıntıları görmek istedim 
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MYTHOLOGICAL REFLECTIONS “STORIES OF THE RIBBON”
The first time I met Dear Mr Ertuğrul Ateş and his works was, I think, in the early 1980s at an exhibition he had organized in French Cultural 
Centre. Then, in 1990, I visited an exhibition of his during the time I was in Ankara and got the chance to catch the end tips of his ribbons that 
are familiar, take people up on cloud nine, are continuously on the move and flow across the canvas. Those colourful ribbons were being 
curled and bent again with their many vortexes, always in front of strong breath of Aeolus, the god of wind and adding a continuous motion 
into images! In 1992, I watched and listened to what the colourful ribbons were telling by whispering, which were indispensable and powerful 
simulacrum of his works and were fully imprinted into my mind thanks to his exhibition held at Alay Mansion in Gülhane, by visiting the 
exhibition several times within a long period of time. From then on, I had to watch the works by “Painter with Ribbons,” watch the exhibitions 
and the interviews he would organize even abroad at least through the media and didn’t have to miss out this pleasure, and I did so! Aeolus, who 
had hid somewhere within the frame, winked at me every time and the icon symbol that he flied let me catch one of the ribbon’s end tip while 
showing the painter’s savings and acquisitions occurred in his inner world! Watching the mysterious stories of these ribbons that sometimes 
touch the bodies of mythological characters and then take off and find meanings in another story has always been a distinct pleasure for me.

In “Dictionnaire Des Symboles, Mythes, Rêves, Coutumes, Gestes, Figures” by Jean Chevalier and Alain Gheerbrant, which I can shortly 
describe as “Encyclopaedia of Symbols, there is a description for –Ribbon- as follows: “The symbol of ribbon is in a certain association with the 
symbol of knot in terms of relation and meaning. Especially a tied and knotted ribbon is mostly used in the expression of positive concepts. A 
knot formed by a ribbon turns into a symbol of flower in the visual sense and it is the sign of preparation for further expansion and development. 
Ribbons that draw circles are considered as the symbols of immortality, participation in eternal life or true life experience –Curriculum Vitae-
Course of Life-. At the same time, in the medieval tradition, a beloved princess’ giving a ribbon to her hero knight was considered as the most 
significant –natural symbol- of an honourable bond of love established between them. In the world of symbols, ribbon is also accepted as the 
gift of an undertaken and a boldly completed task. On the other hand, ribbons, which are distinctive and bundle an object up to distinguish it 
from other beings, are also interpreted as a clamp that prevents the void into which the being falls and the spiritual development of the being. 
And the principal symbol of the ribbon is interpreted as the success and the crowning of glory.”

Recently, upon hearing that Ertuğrul Ateş, dear “Painter with Ribbons,” is preparing for a new exhibition of his to be organized in our city 
after a little while, I’ve been in a hurry to know the stages and stories that those sparkling ribbons have spent and collected all this time. 
Especially upon hearing that the main concept of the exhibition is “Mythological Reflections,” I’ve wanted to have a tea conversation with dear 
Ertuğrul Ateş and see the relations he has made between mythology and his works with a concern that they may make contributions of great 
importance to my lectures on Greek-Roman-Middle Eastern and Egyptian Mythologies and Rituals I have been giving at a university for many 
years. 
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Her zamanki gibi güler yüzü ve ışıltılı misafirperverliğiyle bizi karşıladı. Daha sohbetimize başlarken doğduğu kentin zaman zaman 
kırsallarında rastladığı, dallarına çaputlar, renkli yünler, ipler ye da kurdelelerin bağlanmış olduğu dilek ağaçlarından söz ettik. Sohbetimiz 
hararetle sürerken, eski tarihlerin birinde, bir sergi nedeniyle kendisiyle yapılan söyleşide “Sanatın başlama noktası bütün büyük sorulara 
cevap aramaksa, sanatçı cevabı aramaya kendinden başlamalı” diye söze girmişti sanatçı. Şimdi de bu sözünü kanıtlarcasına, daha küçük 
bir çocukken, Seyhan İlçesi’nde, anneannesinin bir çaput ağacına bağladığı bez parçasından söz ederek konuşmasını sürdürdü. Sözler 
birbirlerini kovaladı ve yine kurdelelerle ilgili bir anısını anlatırken Ateş şöyle dedi:  “Hocam, kurdeleler her halde o ağaca bağlanan ve o 
zamandan beri bende yer etmiş, etkilendiğim, unutamadığım bir imge olarak kalmış! Resim yapmaya başlayınca o eski ağaca bağlanan 
dilekleri, umutları, arzuları simgeleyen çaputlar ya da ipler,  benim tuvallerimde birer kurdele olarak yer aldılar! Fakat akıp giden zaman 
onları da etkiledi değiştirdi. Kendilerine özgü bir tür “metamorfoz” geçirdiler. Kimi zaman bir mağaranın ağzını belirleyen bir sarmaşık, 
kimileyin göğe uzanan bir başak ya da kuşun kanadı, kimileyin de birer yazıya dönüştüler!”

İşte beklediği yanıtı kendi içinde çoktan bulmuş olan bir sanatçıydı sohbet arkadaşım! Daha sonra tabloların bulunduğu bölümde bir 
gezinti yaptık. Sergide vurgulanan ana konsept “Mitolojik Yansımalar”ı daha ilk adımda, seyrettiğim ilk tabloda karşımda buldum! Hem de 
en eski yaratılış mitosları olarak bilinen “Pelasg Yaratılış Mitosları”nın ana tanrıçası Eurynome tam karşımdaydı! Yaratılışın ilk devinimini 
yapmak ve burgaçlar yaratarak sular üzerinde dansa başlamak üzere bekleyen Ana Tanrıça Eurynome, daha sonra Theogonia’da 
“Toprak Ana-Gaia-“ olarak anılacak olan ilk yaratıcıydı! Eurynome’nin vücuduna dolanan ve dolandıkça erkek bir yılana dönüşen varlık 
Ofion (Yılan-Kuzey Rüzgârı Orion) tanrıçayla birleşecek olan varlıktı ve bu soğuk yılan görevini uçuşan kurdeleler üstlenmişlerdi! Suların 
üzerinde dans ederken gerçekleşen döllenişin sonunda Eurynome gebe kalır! Çok yakında kozmik yumurtasını yumurtlayacaktır 
Eurynome! Gerçekleşen bu tanrısal ritüelde, iyi ve kötüyü, bozuk olanla düzgün olanı birbirinden ayırt etmekte yine Eurynome’nin işiydi 
ve bozuk üretileni avlayıp tekrar ayakları dibinde oluşan üretici girdaba katmak ve bunu durmadan yapmak ana tanrıçanın göreviydi! O 
artık bir temizleyici, yaratan ve yok eden bir avcı olmuştu!

Kurdeleler aceleyle havalandılar ve hemen bu ilâhi gebenin vereceği müjdeli habere doğru bizleri de sürüklediler! Yeni bir tablonun 
başındaydık ve daha sonra olan bitenin neler olduğunu gösteren kurdeleler tablonun içine aktılar. İşte sözü edilen müjdeyi taşıdığını 
belirtircesine kollarını göğe uzatıp, yumurtladığı kozmik yumurtaya uzanan bir Eurynome vardı bu yeni görselde. Pelasg Yaratılış 
Mitosları, evrende bulunan tüm varlıkları içinde saklayan kozmik yumurtanın denizin üzerine ana tanrıça tarafından bırakıldığını anlatır. 
Daha sonra ana tanrıça yumurtası üzerinde kuluçkaya oturacak ve 7 gün içinde kozmik yumurta çatlayacak ve doğum başlayacaktır.
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He welcomed us with his smiling face and glittering hospitality as always. Then, upon starting our conversation, we talked about wish trees, 
which he sometimes encountered in the rural areas of the city he was born in and on branches of which cloths, coloured wools, ropes or 
ribbons were tied. And while our conversation was continuing heatedly, in a past time, the painter had piped up with this sentence in an 
interview made with him because of an exhibition: “If the starting point of art is seeking answers for all the big questions, the artist should start 
seeking them within herself/himself”. And now as if he is proving this sentence of his, he continued his speech by mentioning a piece of cloth 
his grandmother tied on a shoddy tree when he was a child in the district of Seyhan. One sentence led to another and Ateş uttered the following 
sentences while telling a memory of his relating to ribbons again:  “Dear My Teacher, ribbons have presumably remained as a simulacrum, 
which are tied on that tree and which have left a mark on me, I have been impressed by, and I have not been able to forget since then! Upon 
starting painting, the cloths or the ropes that symbolize wishes, hopes, and desires, which were tied on that old tree, have taken parts as a 
ribbon on my canvas! However, the time slipping by has impressed and changed them, too. They had a unique kind of “metamorphosis.” They 
have turned sometimes into an ivy that determines the mouth of a cave, sometimes a field spike or a bird’s wing that reach out to the sky, and 
sometimes a writing!”

You see, my chat friend was an artist who has already found the answer he expected within himself! Later we went for a jaunt in the hall where 
the paintings were being exhibited. I found the main concept “Mythological Reflections,” which was highlighted at the exhibition, in front of me 
with the first painting I watched on the first step! And what is more, Eurynome, the mother goddess of “Pelasgian Creation Myths” known as 
one of the oldest creation myths, was standing just in front of me! The Mother Goddess Eurynome, who is waiting to make the first movement 
of Creation and dance on the water by creating vortexes was the first creator who would be called as “Mother Earth-Gaia” in Theogonia 
thereafter! Ofion (Snake-North Wind Orion), the being that entwines around Eurynome’s body and turns into a male snake as it entwines, was 
the one to have an intercourse with the goddess and the flying ribbons had taken on the task of this cold snake! At the end of impregnation 
that occurs while dancing on the waters, Eurynome becomes pregnant! Eurynome is to lay her cosmic egg soon! In this divine ritual occurred, 
it was Eurynome’s business to distinguish good from bad and regular from irregular and it was the mother goddess’ task to hunt the one 
produced corruptly and put into the producer vortex occurring under her feet, and do this incessantly! She became a cleansing, creative and 
destructive hunter from then on!

The ribbons took off in a hurry and also trailed us immediately towards the good news this divine pregnant would give! We were standing in 
front of a new painting and later the ribbons, which show what goings-on were, flowed into the painting. Here in this visual was Eurynome who 
extends her arms to the sky to reach the cosmic egg she laid as if she is indicating that she holds the said good news. In Pelasgian Creation 
Myths, it is told that the cosmic egg, which hides all the beings in the universe, was left on the sea by the mother goddess. Then the mother 
goddess shall incubate on her egg, the cosmic egg shall crack within 7 days and the birth shall start.
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Birden kurdeleleri havalandıran Aiolos’un nefesi çok daha sıcak ve çok daha kadîm izler taşıyan bir esintiye dönüştü! Ucundan tuttuğum 
kurdeleler beni çok ama çok eski bir uygarlığın ortasına, Mezopotamya düzlüklerine bırakıverdi! Karşımda İnanna duruyordu! Sümer ve 
Mezopotamya Mitolojilerinin ana tanrıçası İnanna, daha sonra Klâsik Yunan Mitolojisi ve yine Batı Anadolu Mitolojileri’nde Aphrodite’ye 
dönüşen İnanna! Sümer’in, Babil’in ve giderek çok daha Kuzeyde, Anadolu’nun içlerine, Kızılırmak yayına kadar uzanıp, Hitit ile 
kucaklaşan, en eski aşk, sevgi tanrıçasıydı İnanna. Aşk ve tutkunun olduğu kadar bereketin ve güzelliğin de temsilcisi sayılır ve tahılın 
gelişimini hazırlayan, insanları doyuran bir ana tanrıçadır bu güzeller güzeli kutsal! Bu ihtiraslı kadın, giyimine ve görüntüsüne öyle önem 
verirdi ki, hatta süslenir, en ışıltılı giysilerini giyer ve yeryüzüne gelir, sevdiği adamı, Gılgamış’ı baştan çıkartmak için yapmadığı kalmazdı! 
Kurdeleler bu kez tek göğsünü örten uyumlu bir dizilişle yarım bir kap gibi tanrıçanın omuzunu süslüyor, ne var ki karakterindeki uçarı, 
hırs ve ihtiraslı yönünü dağılan saçlarının arasında gizlemeden sergiliyordu! Onun aşkları anlık zevkler ve ihtiraslarla örülüydü. Tabloda 
biten aşklarının koyu karanlıklara atılmış gölgeleri, yitmiş ve unutulmuş kişilikleri İnanna’nın koyu siyah saçlarının arasından gözükür 
gibiydi! Zaten Gılgamış onun sevgililerinden çabuk bıktığını çok iyi bildiğinden tanrıçanın ayartmalarına hep kulak tıkamıştı! Yoksa o da 
diğerleri gibi yok olup gidecekti!

Yunan ve Batı Anadolu mitolojileri olduğu kadar, Mısır ve Mezopotamya mitolojilerinde de ölüler dünyası, yer altı dünyası ve Cehennemi 
anlatan motifler sıkça ele alınır,  ölüm ve ölüm ötesi imgeler, göstergeler mitolojilere bir başka varsıllık katar. “Sessiz Gemi” ve “Duruşma” 
adlı tablolarda kurdeleler farklı bir değişim geçirirler, yer altı dünyasının kutsal nehirlerinin, Akheron’un, Styx’in kıyılarında görülen cılız 
ve kara sazlıklarla özdeş olurlar. Şimdi bizleri o ırmakların çok bilinen aksi ve hiddetli, kutsal kayıkçısıyla tanıştıracaklar: İşte Charon’u 
izliyoruz. İnlemeler ve boşuna akıtılan pişmanlık gözyaşları burada hiç işe yaramaz! Merhamet yoktur burada! Dante Alighieri’nin “İlâhi 
Komedi” sinde, “İnferno-Cehennem” bölümünden bir pasaj izler gibiyiz! Hafif kızıllıklar içinde ama genelde gri ve kara bir gökyüzü ve 
kayığına binecek olanlardan gümüş sikke soran Charon! Eski çağda, ölüp de tören yapılmadan gömülenler (göz çukurlarına ve avuçlarına 
bırakılan Obolos-Gümüş Sikke- den mahrum bırakılanlar) Charon’un kayığına binemez ve çılgın bir rüzgârın önünde perişan sürüklenip 
dururlarmış! Burada gökyüzü yerine gri bir boşluk vardır ve dikenli çalılar mevcuttur. Allahtan Aiolos, Cehennem rüzgârına özenmeden, 
hafif bir meltemin ucunda kurdeleleri üfleyip uçurarak, bizleri de bir başka boyutun hakim olduğu bir dizi tablonun önüne götürdü!

Klasik Yunan Mitolojisi bizlere Olympos kültünü tanıtır ve bu kültün en büyük tanrısı Zeus’dan (Jupiter) özellikle ve uzun uzadıya söz eder. 
Zeus aslında çapkınların çapkını bir baş tanrıdır! Güzel olan ne varsa onu sahiplenmek ister ve sonunda amacına ulaşır. Zeus aşklarıyla da 
ünlüdür. Aslında tek bir gaye peşindedir: Üretmek ve yeniden, çeşitli orijin mitosları yaratmak! Onun bir de tüm tanrı ve tanrıçaların ecesi 
sayılan, cazibeli, güzeller güzeli bir eşi vardır: Hera (Juno).  O, evlilik ve “Tüten Ocağın Kutsal Ateşi-Aile Ocağının” koruyucu tanrıçasıdır. 
Aynı zamanda gençlik ateşinin göstergesidir, taze ve diri kalmayı bilen, ölümlülere bunu öğreten bir kutsaldır. Hera kocasının yaptığı 
çapkınlıkları hemen anlar ve müthiş kızar, kavga çıkarır! Koca Zeus onun hiddetinden, kıskançlık krizlerinden çekinir kimi zaman! Hera 
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Suddenly, Aeolus’ breath, which flies the ribbons, turned into a breeze that was much hotter and that carried much more ancient traces! The 
ribbons that I hold their end tips left me into the middle of a very, very ancient civilization, onto Mesopotamian plains! Inanna was standing 
in front of me! Inanna, the mother goddess of Sumerian and Mesopotamian Mythologies, then turning into Aphrodite in Classical Greek 
Mythology and West Anatolian Mythologies! Inanna was the oldest goddess of love who embraced with Hittite by reaching until inner sides 
of Sumer, Babylon, Anatolia in more North and Kızılırmak basin. This beautiful divine is also considered as the representative of fertility and 
beauty as well as love and passion and is a mother goddess who prepares growth of grain and feeds people! This passionate woman would pay 
so much attention for her clothing and appearance that she would dress up, wear her most glittery clothes, come to earth and do everything 
in the book in order to seduce the man she loved, Gilgamesh! This time, the ribbons were adorning the goddess’ shoulder like a half cap, with 
a harmonious array that covers one of her breasts, however, she was displaying the frivolous, greedy and ambitious sides in her character 
without hiding among her flipping hair! Her loves were woven with instant gratifications and passions. In the painting, shades of her finished 
loves thrown into dark darkness and personalities of them lost and forgotten were as if they were appearing through Inanna’s dark black 
hair! Gilgamesh had already turned a deaf ear to the goddess’ seductions as he knew well that she would quickly get bored of her darlings! 
Otherwise, he would also disappear off the face of the earth like the others!

Themes telling the world of the dead, underworld and Hell are often discussed in Egyptian and Mesopotamian mythologies as well as Greek 
and Western Anatolia mythologies. Death, afterlife images and symbols add another affluence to mythologies. In paintings named “Silent 
Ship” and “Trial,” the ribbons undergo a different change and coincide with undersized and black reeds encountered on the shores of divine 
rivers of the underworld, Acheron and Styx. Now they will introduce the well-known, contrary, furious and divine ferryman of those rivers to us: 
Here we watch Charon. Groans and regret tears shed in vain are totally useless here! There is no mercy here! It feels like we are watching a 
passage from the part “Inferno-Hell” in “Divine Comedy” by Dante Alighieri! A sky in mild redness, but generally in grey and black, and Charon, 
asking for silver coins from those who are about to get on his ferry! In ancient times, those who died and were buried without a ceremony 
(those who were deprived of Obolos-Silver Coin-, placed in the eye sockets and palms) couldn’t get on Charon’s ferry and would distraughtly 
be dragged in front of a crazy wind! Here, there is a space in grey instead of the sky and are thorny bushes. Fortunately, Aeolus took us in front 
of a set of paintings, where another dimension dominates, by blowing and flying the ribbons at the end tip of a slight breeze without imitating 
Hell’s wind!

Classic Greek Mythology introduces Olympus cult to us and mentions Zeus (Jupiter), the biggest god of this cult, especially and at length. Zeus 
is actually a very, very womanizer chief god! He wants to appropriate whatever is beautiful and achieves his purpose at the end. Zeus also has 
a reputation for his loves. Actually he goes after only one purpose: To produce and recreate various original myths! He also has a wife who is 
charming, beautiful and considered as the queen of all gods and goddesses: Hera (Juno). She is the protective goddess of marriage and “The 
Sacred Fire of Smoking Cooker-Hearth and Home.” She is also the symbol of youth fever and a divine who knows how to remain fresh and alive 
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yatağından uzaklaşan Zeus’u baştan çıkarabilmek, onu tekrar kendine bağlayabilmek için “Canathos” ırmağının sularında yıkanır çoğu 
kez. İnanışa göre bu ırmak yiten bakireliği geri verir ve suları her vücudu diri ve taze kılarmış! İşte karşımda Hera ve tam da Canathos’un 
dirilten sularından çıkmak için adım atan tanrıça! Kırmızı kurdeleler bu kez vücudu henüz ıslak olan Hera’yı nazikçe kavramış ve 
tanrıçanın kutsal vücudunu adeta yarım örten havluyu tutarcasına beline dolanıp, nazik bir burgaç yapmış, tıpkı bir bornozun püsküllü 
kuşağı gibi aşağı doğru ahenkle kıvrılmaktalar! Solda yanından hiç ayırmadığı ve tanrıçanın tüm görsellerinde yer alan, ikon göstergesi,  
tavus kuşu büyük bir saygıyla kıyıya çıkan, bakireyi selâmlamakta! Hera’nın uzun saçlarındaki tanrısal suların omuzlarından aşağıya 
doğru akıp, gitmesi nedeniyle o eşsiz, ilâhi sırtına yapışmış, sakince süzülüp toprağa karışmaktalar! Bu ritüel banyo, her İlkbahar’da 
tekrarlanacaktır. Böylelikle doğa her İlkbahar, tekrar yeniden doğmuş gibi taptaze uyanacak, tüm varsıllığını ortaya dökecektir.

Aiolos sanki “Tanrıçayı rahat bırakın!” dercesine hafiften esiverdi ve kurdele şeritleri yine çok yakınlarda bir başka tablonun önüne konup, 
içerdeki öyküyle kaynaştılar. Gördüğüm manzara karşısında önce, ister istemez, çaktırmadan “Acaba Hera izliyor mu?” endişesiyle 
etrafıma bakındım! Hera halâ kurulanmakla meşgulken ben koca Zeus’un bir başka aşkı, narin Leda’nın önündeydim! Kurdeleler 
inceldiler ve aşk rengine bürünüp, bir kuğu ile genç bir kızı birbirlerine bağlayan bir yol çizdiler. Leda güzeller güzeli, gözlerinden 
aşk ve gençlik fışkıran prenses işte tam orada, sisli bir göle doğru eğilmekteydi! Belli ki banyo yapacak ve rahatlayacaktı! Koca Zeus 
Olympos’ta, her zamanki gibi bulutları devşirip, bir taraftan da toprağın üzerinde ne olup, bitiyor diye gözetlerken, birden gözleri buğulu 
sularda yıkanan bu şahane güzele takılacak ve her ne pahasına olursa olsun, Hera’nın hışmına rağmen, ne yapıp edecek ve bu güzele 
sahip olacaktı! Zaten gecikmedi de! Aşklarının peşinde, kimileyin bir boğa, kimileyin de bir kuğu, satir ya da altın damlası gibi bin bir 
kılığa girip, değişimler yaratarak arzularına kavuşan baş tanrı, bu kez alımlı bir kuğu olur, gelip sisli sulara konar. Genç kız kuğunun saf 
ve hayranlık uyandıran zarafetine kanıp, kuşun yanına kadar sokulmasına izin verir. İşte o anda kutsal birleşme meydana gelir ve zavallı 
Leda hamile kalır. Karnında iki büyük yumurta taşımaktadır. Utanç içindedir ve gizlice bir ormana sığınır ve orada yumurtaları meydana 
çıkarır. Yumurtalardan birinde ikiz oğlan çocukları diğerinde yine ikiz kız çocukları vardır. Kızlardan biri ölümcül güzel olan Helena’dır. 
Yıllar sonra Paris’in kaçırıp Truva’ya getireceği ve bu yüzden ünlü Truva savaşına neden olacak olan Helena’dır bu kız!

Tam da “Zeus’un aşkları nice yıkımlara da neden olmuş!” diye düşünürken o her şekle giren kurdelelerden biri “Sistin Şapel’de bulunan 
yaratıcının parmağı” gibi bir şekil almış, biraz uzaktaki bir tabloyu gösteriyor! Sonra kulağıma fısıldayarak “Persephone’yi görüyor 
musun? O ölümsüz gelinidir Yeraltı Tanrısı Hades’in kutsal eşidir o!” diyerek beni tablonun önüne kadar götürdü ve bir anda tabloyla 
bütünleşerek, kırmızı burgaçlar yapıp, Demeter’in sevgili kızının vücut kıvrımları boyunca dolandılar, dolandılar. Evet, Demeter (Ceres), 
kızı Kore’nin, Hades (Plüton) tarafından insafsızca kaçırılışı nasıl da yakmıştı sevgili anası Demeter’i!  Demeter Zeus’un ve Hera’nın en 
büyük ablasıydı ve Olympos’ta bulunan tanrı ve tanrıçalar içinde çok saygın bir yeri vardı. İnsanlara birçok sırlar öğretmiş, onlara toprağı 
ekip biçmesini, tahılı yetiştirmesini, buğdaydan ekmek yapmasını öğretmişti. Tanrıça aynı zamanda bir ana tanrıçaydı ve insanlara tok 
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and teaches this to the mortals. Hera immediately understands every licentiousness her husband makes and horribly gets angry and pick a 
quarrel! The great Zeus sometimes refrains from her fury and jealousy attacks! Hera mostly takes a bath in the river of “Xanthos” in order to 
seduce and bewitch Zeus, who gets away from her bed, to herself again. According to popular belief, this river gives back the virginity lost and 
its waters make all bodies alive and fresh! There Hera stands in front of me and the goddess who takes a step to come out of the refreshing 
waters of Xanthos! This time, the red ribbons have gently grasped Hera whose body is still wet and made a gentle vortex by wandering around 
her waist as if they are holding the towel that covers the goddess’ divine body almost in half; they are melodiously being curled downwards just 
like the tasselled belt of a bathrobe! On the left, the symbol of icon, which she always carries around and exists in all the visuals of the goddess, 
and the peacock are respectfully greeting the virgin who is going ashore! As the divine waters in Hera’s long hair flow downwards through 
her shoulders, they stick on her unique and divine back and quietly soak into the soil! This ritual bath shall be repeated every spring. Thus the 
nature shall wake up as fresh as it was reborn every spring and reveal all its affluence.

It seemed like Aeolus slightly blew as though he said “Leave the goddess alone!” and the ribbon strips perched in front of another painting 
very close to the surrounding and seethed with the story within it. When I saw the scene, firstly, inevitably, I looked around nervously on the 
sly, thinking “I wonder is Hera watching?”! While Hera was still occupied with drying herself, I was in front of great Zeus’ another beloved, the 
delicate Leda! The ribbons got thinner and charted out a way that interconnected a swan and a young girl after taking on the colour of love. 
Leda, the princess who was very, very beautiful, and full of love and youth within her eyes, was just standing there and leaning towards a misty 
lake! She would obviously take a bath and relax! While the great Zeus was recruiting the clouds as always and on the other hand observing 
what was going on above ground in Olympus, suddenly this fabulous beauty, who was taking a bath in misty water, would catch his eyes and 
he would somehow possess this beauty for what it is worth and despite Hera’s wrath! He has already not been late for that! The chief god, 
who reaches his desires by disguising sometimes as a bull and sometimes as a swan, satyr or gold drop and creating changes in pursuit of 
his beloveds, this time disguises as an attractive swan and perches on the misty waters. The young girl is deceived by the pure and admirable 
grace of the swan and lets it nestle up to her. Just at that moment, divine intercourse occurs and poor Leda gets pregnant. She has two big 
eggs in her stomach. She is in shame, secretly takes refuge in a forest and catches out the eggs there. There are twin boys in one of the eggs 
and twin girls in the other one. One of the girls is Helen, the deadly beauty. This girl is Helen, who would be abducted to Troy by Paris after many 
years and so cause the famous Trojan War!

Just as I was thinking that “Zeus’ loves caused many demolitions as well!”, one of those ribbons having every form took a form like “the finger 
of the creator in Sistine Chapel” and was pointing a painting at some distance! And then it took me to the front of the painting by whispering in 
my ear, “Do you see Persephone? She is the immortal bride and the divine wife of Hades, God of the Underworld!” and moved along Demeter’s 
dear daughter’s body folds by suddenly integrating with a painting in a while and creating red vortexes. Yes, Demeter (Ceres), her daughter 
Kore’s unfairly abduction by Hades (Pluton) caused a very deep grief for her dear mother Demeter! Demeter was the eldest sister of Zeus and 
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kalmayı öğreten bir ölümsüzdü. “Açlığı kovan tanrıça” derlerdi ona. Çok sevdiği kızı tek varlığıydı ve ona birçok sır öğretiyordu. Bir gün 
Kore kırlarda çiçek toplarken yer yarılmış, zifir siyah atların çektiği bir araba ortaya çıkmış ve kuvvetli kollar Kore’yi kaçırıp, yeraltına 
götürmüştü! Kimse görmemişti Kore’nin başına gelenleri. Sadece ufak bir su perisi “Cascade” görmüştü olanı biteni. Ama tanrısal 
güçler, Hades’in (Cehennemln tanrısı, yeraltı ölüm ülkesinin tanrısı) buyruğuyla söyledikleri asla anlaşılmasın, sırlar ortaya çıkmasın 
diye o küçük su perisini şelâleye çevirmişlerdi. Demeter kızını çok aradı ve ardından çok gözyaşı döktü. Tanrısal görevlerini bir tarafa 
bıraktı. Artık ağaçlar yeşermiyor, tarlalarda ekinler büyümüyordu. İnsanlar açlıktan birer birer ölüyorlardı! Zeus işe el koydu ve ismi 
artık Persephone olarak değiştirilmiş olan Kore’nin, senenin yarısını anacığının yanında geçirmesine, geri kalan altı ayını da kocası 
Hades’in yanında geçirmesine karar vermişti! Böylelikle İlkbahar’ın gelişi gelinin yeryüzüne çıkıp, anası Demeter ile kavuşmasını anlatır. 
Her taraf bu kavuşmayı kutlarcasına renk cümbüşü içinde kalır, ağaçlar giyinir, bitkiler yeşerir. Oysa Sonbahar geldiğinde ana ile kızın 
ayrılışı yaklaşmıştır! Hüzün kaplar ortalığı, ekinler alındıktan sonra nadas zamanı başlar! Ebedî gelin Persephone toprak rengi giysisi ve 
hep yenilenen duvağıyla en kutsal gelinlerden biridir artık! Kimilerimizin Hıdırellez dediği, kimilerinin de Nevruz ateşinin yakıldığı gün 
olarak kabul ettiği, Sümer’e kadar köklerinin uzandığı “Mevsim Döngülerini” selâmlayarak, tabloların bulunduğu odadan çıktım! Daha 
görülecek, öyküleri dinlenecek çok görsel vardı ama kendime de ufak bir sürpriz yapıp, onları açılacak olan sergide görmeye karar 
vermiştim.

Sevgili “Kurdeleli ressam” Ertuğrul Ateş! Son sözü yine sana bırakıp, eski bir söyleşinde söylediğin ve benim bir zamanlar not edip, 
sakladığım bir sözünü dile getireceğim: “Bizim oralarda bir söz vardır; Allah ev yapan ile yola çıkana yardım eder” demişsin! Çok da 
haklıymışsın! Ben de “Apollon’un İlham Perileri “Muses-Musa’lar”ın yine sana bin bir esin ve sağlık vererek, çalışmalarında seni hiç 
yalnız bırakmamalarını diliyorum.

Sağlık ve esenlikle.

Mehmet Süha Sarıoğlu 
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi, Öğretim Görevlisi
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Hera and had a very respectable position among the gods and the goddesses in Olympus. She taught people many secrets, how to cultivate 
the land, how to grow grains and how to make bread. This goddess was a chief one at the same time and she was an immortal who taught 
people how to stay satiated. People used to call her “The goddess who banish the hunger.” Her daughter, whom she loved so much, was 
her only asset and used to teach her many secrets. One day, while Kore was collecting flowers in the countryside, the ground was cleaved, a 
chariot drawn by pitch-black horses came out and the strong arms abducted Kore to the underground! Nobody saw what had happened to 
Kore. Only “Cascade,” a small nymph saw the goings-on. However, divine powers, with the command of Hades (god of Hell and underground 
death land), turned that small nymph into waterfall so that no one could understand things that she said and none of the secrets could appear. 
Demeter searched her daughter a lot and shed too many tears after her. She set her divine tasks aside. Trees were not blooming and crops 
were not growing in fields anymore. People were dying of hunger one by one! Zeus clamped down on this and decided that Kore, whose name 
was changed to Persephone from then on, would spend half of the year with her mother and the remaining six months with her husband 
Hades! In this manner, the arrival of spring symbolizes the bride’s coming to the earth and reuniting with her mother Demeter. Everywhere 
remains in riot of colours, trees get dressed and plants sprout as if they are celebrating this reuniting. Whereas, when autumn arrives, the 
daughter’s leaving approaches! Sadness covers everywhere, and fallow time begins after gleaning! The eternal bride Persephone is one of the 
most sacred brides with her earth-coloured clothing and always renewed veil anymore! By greeting “Seasonal Cycles” that some of us call 
Hıdırellez, some accept as the day on which fire of Nowruz is lighted and the roots of which go back to Sumer, I went out of the room in which 
paintings were existing! There were many more visuals to see and many more stories to listen but I had made a little surprise for myself and 
decided to see them at the exhibition to be organized later.

Dear Ertuğrul Ateş the “Painter with ribbons!” I will give the last word to you and express a saying of yours that you told during an old interview 
of yours, I once noted and kept: You told, “There is a saying in our neighbourhood; Allah gives a hand to one who sets up a home and the one 
who hits the road!” You were so right! I hope “Apollo’s Fairies of Inspiration – The Muses” give thousands of inspiration and health to you and 
never leave you alone for your works.

Stay in health and well-being.

Mehmet Süha Sarıoğlu 
T.C. Istanbul Kültür University, Academician
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1965 Ortaokula baflladı ve okulda resim derslerini Duran Karaca'dan aldı.
1968 Lise e¤itimine ‹skenderun Devlet Lisesi'nde baflladı.
1969 Büyük bir motosiklet kazası geçirdi.
1970 Lise ikinci sınıfa koltuk de¤nekleriyle gitti.
1972 Kırıkhan'daki Devlet Lisesi'nden mezun oldu.
1973  ‹ s tanbul 'a  ge ld i .  Ses  derg is inde gra f iker l ik  yapmaya bafl ladı .  Ankara  Gazi  E¤ i t im' in  Res im Bölümü'ne baflvurdu .
1974 Ankara'ya taflındı .  Burada Hali l  Akdeniz,  Mürflide ‹çmeli ,  ‹smail  Gümüfl hocaları  oldu. Bir yandan da grafikerl ik yaptı .
1976 Ankara Gazi E¤itim'in Resim Bölümü'nü baflarıyla bitirdi.
1978 ‹ngiltere'ye taflındı. Kingsway Princeton College ve Bethnal Green Institute'de sanat e¤itimini devam ettirdi. Romantik sanat üzerine
yo¤unlafltı. William Blake ve di¤er ‹ngiliz romantiklerinden etkilendi.
1979 Türkiye'ye döndü. Ankara Etimesgut'ta Tankçı olarak Yedek Subaylı¤ı'na baflladı. Kurallara uymadı¤ı için disiplin cezası aldı. Aynı yıl Kars'a
yollandı. Suluboya resim çalıflmaları yapmaya baflladı.
1980 Askerli¤ini bitirdi ve ‹stanbul'a geldi. Bir reklam ajansında ifl buldu. Geceleri resim yaptı. Eylül ayında ‹stanbul Moda'da küçük bir galeride
ilk resim sergisini gerçeklefltirdi. Yirmi adet ka¤ıt üzerine suluboya resmi sergilendi. Profesyonel sanat hayatı bu sergiyle baflladı.
1982 Geliflim Yayınları'nda sayfa sekreteri olarak çalıfltı. Nokta dergisinde çalıflmaya baflladı.
1983 Evlendi ve kızı Elif do¤du.
1986 Evlili¤ini bitirdi. Resim çalıflmalarına hız verdi.
1987 Temmuz ayında New York'a yerleflti.
1988 ‹kinci evlili¤ini yaptı.
1989 New York Japon Kültür Merkezi'nde uluslararası karma bir resim sergisine katıldı. Mayıs ayında Ismael Art Gallery'de ilk kiflisel resim
sergis ini  gerçekleflt i rdi .  Ahmet Ertegün i le  tanıflt ı .  Ertegün,  Atefl 'e  büyük destek verdi .  Bir  sanat  ortakl ı¤ ı  o luflturdular .
1991 ‹kinci evlili¤ini de bitirdi. Resim çalıflmalarını yo¤unlafltırdı. Los Angeles'ta Minus Zero Gallery'de kiflisel bir resim sergisi gerçeklefltirdi.
New York'ta Terry Dintenfass Gallery'de gerçeklefltirdi¤i bir baflka kiflisel resim sergisini Dolmabahçe Sarayı'ndaki di¤er bir kiflisel resim sergisi
izledi.
1992 ‹stanbul Alay Köflkü'nde kifl isel  bir  resim sergisi  açtı .  New York'ta Terry Dintenfass 'da da bir  karma sergiye katı ldı .
1993 ‹stanbul Aksanat'ta kiflisel resim sergisi açtı.
1994 ‹stanbul'da kiflisel bir resim sergisi açtı.
1995 ‹stanbul'da kiflisel bir resim sergisi açtı.
1996 Amerika'da Miami Adamar Fine Art Gallery'de kiflisel bir resim sergisi açtı. Jim Wienberg ve Tamar Erdberg'in düzenledi¤i bu sergide
büyük boy tuvallerini sergiledi.
1997 Mayıs ayında Dallas Kincannon Fine Art Gallery'de büyük boy tuvallerinin yer aldı¤ı kiflisel bir resim sergisi gerçeklefltirdi. ‹stanbul'da Yurt
& Dünya Galerisi'nde, Ankara'da Siyah Beyaz Galerisi'nde kiflisel sergilerini açtı.
1998 Kopenhag sergisini  gerçeklefltirdi .  ‹stanbul 'da AKM sergisini  yaptı .  Manhattan'daki stüdyosunu Southampton'a taflıdı .
1999 Birkaç sanatçı arkadaflı ile birlikte Redbarn Atelier'i kurdu. Workshop çalıflmaları yaptı.
2000 Blenky Art Galery New York sergisini yaptı.
2001 Southampton'da sergiler gerçelefltirdi.
2002 Galeri Artist sergisini gerçeklefltirdi. “Hürrem Sultan” dans tiyatro çalıflmalarını bafllattı.
2003 Redbarn atölye sergisini gerçeklefltirdi. Ankara ve ‹stanbul'da sergiler yaptı. “Hürrem Sultan” dans gösterisini sahneye koydu.
2004 Akademi Hayat'ı kurdu. “Harem” sergisini açtı. Efli Buket ile tanıfltı.
2005 Türkiye'ye dönmeye karar verdi ve ‹stanbul'a yerleflti.
2006 “Osmanlı Sultanları” sergisini gerçeklefltirdi.
2007 ‹stanbul'da sergiler gerçeklefltirdi.
2008 Pekin Olimpiyatları Bienali'ne davet edildi.
2009 Datça'ya taflındı.
2010 Çeflme'ye taflındı .  ‹yi sanat galerisi  oluflumuna katkı sa¤ladı .  Shangai Contemporary Fuarı 'na katıldı .  Buket i le evlendi .
2011 Nihada'nın Küresi projesi ile Art Beat ‹stanbul Fuarı'na katıldı.
2011 Türkiye ‹fl Bankası Kibele Sanat Galerisi'nde retrospektif sergisini açmıfltır.
Sanatçı yaflamını ve çalıflmalarını ‹stanbul'da sürdürmektedir.
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1954 was born in Adana on February 3.
1961 started primary school.
1962 was accepted to the drum team of the primary school.
1965 began secondary school and took the art classes from Duran Karaca at school.
1968 started his High School education at Iskenderun State High School.
1969 had a major motorcycle accident.
1970 went to second class of the high school with crutches.
1972 Graduated from the State High School in  Kırıkhan.
1973 came to Istanbul, started to work as a graphic designer in Ses magazine, applied to the Art Department of the Teacher Training Faculty of Gazi,
Ankara.
1974 moved to Ankara. Here, Halil Akdeniz, Mürflide içmeli, and ‹smail Gümüfl became his instructors; at the same time worked as a graphic designer.
1976 successfully graduated from the Art Department of the Teacher Training Faculty of Gazi, Ankara.
1978 moved to England, continued his art education at Kingsway Princeton College and Bethnal Green Institute, focused on romantic art, and was
influenced by William Blake and other British romantics.
1979 returned to Turkey, started his military duty as a Tanker Reserve Officer in Etimesgut Ankara, received disciplinary action for he violated the rules,
was sent to Kars in the same year, and started to work on watercolour painting.
1980 finished his military service and came to Istanbul; found a job at an advertising agency; painted pictures at nights; held his first art exhibition in a
small gallery in Moda, Istanbul, in September; his twenty watercolor paintings were exhibited on paper; his professional life of art began with this
exhibition.
1982 worked as the page secretary for in Geliflim Publications, started to work for Nokta Magazine.
1983 got married and his daughter Elif was born.
1986 terminated his marriage and accelerated his works on his paintings.
1987 moved to New York in July.
1988 became married for the second time.
1989 took part in an international group art exhibition in Japanese Culture Center in New York, held his first solo exhibition in Ismael Art Gallery in May;
met Ahmet Ertegün; Ertegün provided substantial support to Atefl; they created an art partnership.
1991 terminated his second marriage; focused on his works of art; held a personal exhibition in Minus Zero Gallery in Los Angeles; subsequent to another
personal  exhibit ion in Terry Dintenfass  Gal lery in New York ,  came another personal  paint ing exhibit ion at  Dolmabahçe Palace.
1992 held a personal exhibit ion in Alay Mansion in Istanbul and participated in a group exhibit ion  in Terry Dintenfass New York.
1993 held a personal art exhibition in Aksanat, Istanbul.
1994 held a personal art exhibition in Istanbul.
1995 held a personal art exhibition in Istanbul.
1996 held a personal art exhibition in Adamar Fine Art Gallery, Miami; exhibited his large canvases in the exhibition organized by Jim Wienberg and
Tamar Erdberg.
1997 held a personal art exhibition in Kincannon Fine Art Gallery in Dallas where his large canvases were displayed; held personal art exhibitions in Yurt
& Dünya Gallery in Istanbul and  Siyah Beyaz Gallery in Ankara.
1998 held  an exhib i t ion in  Copenhagen and AKM exhib i t ion in  I s tanbul ;  moved h is  s tudio  in   Manhattan to  Southampton .
1999 founded the Redbarn Atelier with a few artist friends; held workshops.
2000 held Blenky Art Gallery New York exhibition.
2001 held exhibitions in Southampton.
2002 held the Gallery Artist exhibition; commenced the . "Hürrem Sultan" dance theatre works.
2003 held  the Redbarn workshop exhib i t ion ;  held  exhib i t ions  in  Ankara  and Is tanbul ;  s taged  "Hürrem Sul tan"  dance show.
2004 founded Akademi Hayat; held "Harem" exhibition; met Buket, his wife.
2005 decided to return to Turkey and settled down Istanbul.
2006 held the " Ottoman Sultans" exhibition.
2007 held exhibitions in Istanbul.
2008 was invited to the Beijing Olympics Biennial.
2009 moved to Datça.
2010 moved to Çesme; contributed to the formation of the ‹yi art gallery; participated in the Shanghai Contemporary Fair; married Buket.
2011 took part in the Art Beat Istanbul Fair with the Nihada's Sphere project.
2011 held the retrospective exhibition in Kibele Art Gallery in Turkey Business Bank.
The artist continues his life and works in Istanbul.

2011 Türkiye ‹ Bankası Kibele Sanat Galerisi'nde retrospektif sergisini açtı.
2012 Mabeyn Galeri “Zümrüd-ü Anka” ve Los Angeles Daniel Maltzman Galeri’de sergiler gerçekletirdi.
2013 Mabeyn Galeri “Evvel Zaman ‹çinde” sergisini yaptı. O¤lu Ali Güney dünyaya geldi.
2014 GaleriMiz “Mitolojik Yansımalar” sergisini gerçekletirdi.

2011 held the retrospective exhibition in Kibele Art Gallery in Turkey Business Bank.
2012 Mabeyn Gallery exhibition “Phoenix” 
2013 Mabeyn Gallery exhibition “Once up on a time” exhibition. His son Ali Güney was born.
2014 GaleriMiz “Mythological Reflections” exhibition.
The artist continues his life and works in Istanbul.
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1954 3 fiubat'ta Adana'da dünyaya geldi.
1961 ‹lkokula baflladı.
1962 ‹lkokulun trampet takımına alındı.
1965 Ortaokula baflladı ve okulda resim derslerini Duran Karaca'dan aldı.
1968 Lise e¤itimine ‹skenderun Devlet Lisesi'nde baflladı.
1969 Büyük bir motosiklet kazası geçirdi.
1970 Lise ikinci sınıfa koltuk de¤nekleriyle gitti.
1972 Kırıkhan'daki Devlet Lisesi'nden mezun oldu.
1973  ‹ s tanbul 'a  ge ld i .  Ses  derg is inde gra f iker l ik  yapmaya bafl ladı .  Ankara  Gazi  E¤ i t im' in  Res im Bölümü'ne baflvurdu .
1974 Ankara'ya taflındı .  Burada Hali l  Akdeniz,  Mürflide ‹çmeli ,  ‹smail  Gümüfl hocaları  oldu. Bir yandan da grafikerl ik yaptı .
1976 Ankara Gazi E¤itim'in Resim Bölümü'nü baflarıyla bitirdi.
1978 ‹ngiltere'ye taflındı. Kingsway Princeton College ve Bethnal Green Institute'de sanat e¤itimini devam ettirdi. Romantik sanat üzerine
yo¤unlafltı. William Blake ve di¤er ‹ngiliz romantiklerinden etkilendi.
1979 Türkiye'ye döndü. Ankara Etimesgut'ta Tankçı olarak Yedek Subaylı¤ı'na baflladı. Kurallara uymadı¤ı için disiplin cezası aldı. Aynı yıl Kars'a
yollandı. Suluboya resim çalıflmaları yapmaya baflladı.
1980 Askerli¤ini bitirdi ve ‹stanbul'a geldi. Bir reklam ajansında ifl buldu. Geceleri resim yaptı. Eylül ayında ‹stanbul Moda'da küçük bir galeride
ilk resim sergisini gerçeklefltirdi. Yirmi adet ka¤ıt üzerine suluboya resmi sergilendi. Profesyonel sanat hayatı bu sergiyle baflladı.
1982 Geliflim Yayınları'nda sayfa sekreteri olarak çalıfltı. Nokta dergisinde çalıflmaya baflladı.
1983 Evlendi ve kızı Elif do¤du.
1986 Evlili¤ini bitirdi. Resim çalıflmalarına hız verdi.
1987 Temmuz ayında New York'a yerleflti.
1988 ‹kinci evlili¤ini yaptı.
1989 New York Japon Kültür Merkezi'nde uluslararası karma bir resim sergisine katıldı. Mayıs ayında Ismael Art Gallery'de ilk kiflisel resim
sergis ini  gerçekleflt i rdi .  Ahmet Ertegün i le  tanıflt ı .  Ertegün,  Atefl 'e  büyük destek verdi .  Bir  sanat  ortakl ı¤ ı  o luflturdular .
1991 ‹kinci evlili¤ini de bitirdi. Resim çalıflmalarını yo¤unlafltırdı. Los Angeles'ta Minus Zero Gallery'de kiflisel bir resim sergisi gerçeklefltirdi.
New York'ta Terry Dintenfass Gallery'de gerçeklefltirdi¤i bir baflka kiflisel resim sergisini Dolmabahçe Sarayı'ndaki di¤er bir kiflisel resim sergisi
izledi.
1992 ‹stanbul Alay Köflkü'nde kifl isel  bir  resim sergisi  açtı .  New York'ta Terry Dintenfass 'da da bir  karma sergiye katı ldı .
1993 ‹stanbul Aksanat'ta kiflisel resim sergisi açtı.
1994 ‹stanbul'da kiflisel bir resim sergisi açtı.
1995 ‹stanbul'da kiflisel bir resim sergisi açtı.
1996 Amerika'da Miami Adamar Fine Art Gallery'de kiflisel bir resim sergisi açtı. Jim Wienberg ve Tamar Erdberg'in düzenledi¤i bu sergide
büyük boy tuvallerini sergiledi.
1997 Mayıs ayında Dallas Kincannon Fine Art Gallery'de büyük boy tuvallerinin yer aldı¤ı kiflisel bir resim sergisi gerçeklefltirdi. ‹stanbul'da Yurt
& Dünya Galerisi'nde, Ankara'da Siyah Beyaz Galerisi'nde kiflisel sergilerini açtı.
1998 Kopenhag sergisini  gerçeklefltirdi .  ‹stanbul 'da AKM sergisini  yaptı .  Manhattan'daki stüdyosunu Southampton'a taflıdı .
1999 Birkaç sanatçı arkadaflı ile birlikte Redbarn Atelier'i kurdu. Workshop çalıflmaları yaptı.
2000 Blenky Art Galery New York sergisini yaptı.
2001 Southampton'da sergiler gerçelefltirdi.
2002 Galeri Artist sergisini gerçeklefltirdi. “Hürrem Sultan” dans tiyatro çalıflmalarını bafllattı.
2003 Redbarn atölye sergisini gerçeklefltirdi. Ankara ve ‹stanbul'da sergiler yaptı. “Hürrem Sultan” dans gösterisini sahneye koydu.
2004 Akademi Hayat'ı kurdu. “Harem” sergisini açtı. Efli Buket ile tanıfltı.
2005 Türkiye'ye dönmeye karar verdi ve ‹stanbul'a yerleflti.
2006 “Osmanlı Sultanları” sergisini gerçeklefltirdi.
2007 ‹stanbul'da sergiler gerçeklefltirdi.
2008 Pekin Olimpiyatları Bienali'ne davet edildi.
2009 Datça'ya taflındı.
2010 Çeflme'ye taflındı .  ‹yi sanat galerisi  oluflumuna katkı sa¤ladı .  Shangai Contemporary Fuarı 'na katıldı .  Buket i le evlendi .
2011 Nihada'nın Küresi projesi ile Art Beat ‹stanbul Fuarı'na katıldı.
2011 Türkiye ‹fl Bankası Kibele Sanat Galerisi'nde retrospektif sergisini açmıfltır.
Sanatçı yaflamını ve çalıflmalarını ‹stanbul'da sürdürmektedir.
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1974 Ankara'ya taflındı .  Burada Hali l  Akdeniz,  Mürflide ‹çmeli ,  ‹smail  Gümüfl hocaları  oldu. Bir yandan da grafikerl ik yaptı .
1976 Ankara Gazi E¤itim'in Resim Bölümü'nü baflarıyla bitirdi.
1978 ‹ngiltere'ye taflındı. Kingsway Princeton College ve Bethnal Green Institute'de sanat e¤itimini devam ettirdi. Romantik sanat üzerine
yo¤unlafltı. William Blake ve di¤er ‹ngiliz romantiklerinden etkilendi.
1979 Türkiye'ye döndü. Ankara Etimesgut'ta Tankçı olarak Yedek Subaylı¤ı'na baflladı. Kurallara uymadı¤ı için disiplin cezası aldı. Aynı yıl Kars'a
yollandı. Suluboya resim çalıflmaları yapmaya baflladı.
1980 Askerli¤ini bitirdi ve ‹stanbul'a geldi. Bir reklam ajansında ifl buldu. Geceleri resim yaptı. Eylül ayında ‹stanbul Moda'da küçük bir galeride
ilk resim sergisini gerçeklefltirdi. Yirmi adet ka¤ıt üzerine suluboya resmi sergilendi. Profesyonel sanat hayatı bu sergiyle baflladı.
1982 Geliflim Yayınları'nda sayfa sekreteri olarak çalıfltı. Nokta dergisinde çalıflmaya baflladı.
1983 Evlendi ve kızı Elif do¤du.
1986 Evlili¤ini bitirdi. Resim çalıflmalarına hız verdi.
1987 Temmuz ayında New York'a yerleflti.
1988 ‹kinci evlili¤ini yaptı.
1989 New York Japon Kültür Merkezi'nde uluslararası karma bir resim sergisine katıldı. Mayıs ayında Ismael Art Gallery'de ilk kiflisel resim
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1993 ‹stanbul Aksanat'ta kiflisel resim sergisi açtı.
1994 ‹stanbul'da kiflisel bir resim sergisi açtı.
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1999 Birkaç sanatçı arkadaflı ile birlikte Redbarn Atelier'i kurdu. Workshop çalıflmaları yaptı.
2000 Blenky Art Galery New York sergisini yaptı.
2001 Southampton'da sergiler gerçelefltirdi.
2002 Galeri Artist sergisini gerçeklefltirdi. “Hürrem Sultan” dans tiyatro çalıflmalarını bafllattı.
2003 Redbarn atölye sergisini gerçeklefltirdi. Ankara ve ‹stanbul'da sergiler yaptı. “Hürrem Sultan” dans gösterisini sahneye koydu.
2004 Akademi Hayat'ı kurdu. “Harem” sergisini açtı. Efli Buket ile tanıfltı.
2005 Türkiye'ye dönmeye karar verdi ve ‹stanbul'a yerleflti.
2006 “Osmanlı Sultanları” sergisini gerçeklefltirdi.
2007 ‹stanbul'da sergiler gerçeklefltirdi.
2008 Pekin Olimpiyatları Bienali'ne davet edildi.
2009 Datça'ya taflındı.
2010 Çeflme'ye taflındı .  ‹yi sanat galerisi  oluflumuna katkı sa¤ladı .  Shangai Contemporary Fuarı 'na katıldı .  Buket i le evlendi .
2011 Nihada'nın Küresi projesi ile Art Beat ‹stanbul Fuarı'na katıldı.
2011 Türkiye ‹fl Bankası Kibele Sanat Galerisi'nde retrospektif sergisini açmıfltır.
Sanatçı yaflamını ve çalıflmalarını ‹stanbul'da sürdürmektedir.
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1954 was born in Adana on February 3.
1961 started primary school.
1962 was accepted to the drum team of the primary school.
1965 began secondary school and took the art classes from Duran Karaca at school.
1968 started his High School education at Iskenderun State High School.
1969 had a major motorcycle accident.
1970 went to second class of the high school with crutches.
1972 Graduated from the State High School in  Kırıkhan.
1973 came to Istanbul, started to work as a graphic designer in Ses magazine, applied to the Art Department of the Teacher Training Faculty of Gazi,
Ankara.
1974 moved to Ankara. Here, Halil Akdeniz, Mürflide içmeli, and ‹smail Gümüfl became his instructors; at the same time worked as a graphic designer.
1976 successfully graduated from the Art Department of the Teacher Training Faculty of Gazi, Ankara.
1978 moved to England, continued his art education at Kingsway Princeton College and Bethnal Green Institute, focused on romantic art, and was
influenced by William Blake and other British romantics.
1979 returned to Turkey, started his military duty as a Tanker Reserve Officer in Etimesgut Ankara, received disciplinary action for he violated the rules,
was sent to Kars in the same year, and started to work on watercolour painting.
1980 finished his military service and came to Istanbul; found a job at an advertising agency; painted pictures at nights; held his first art exhibition in a
small gallery in Moda, Istanbul, in September; his twenty watercolor paintings were exhibited on paper; his professional life of art began with this
exhibition.
1982 worked as the page secretary for in Geliflim Publications, started to work for Nokta Magazine.
1983 got married and his daughter Elif was born.
1986 terminated his marriage and accelerated his works on his paintings.
1987 moved to New York in July.
1988 became married for the second time.
1989 took part in an international group art exhibition in Japanese Culture Center in New York, held his first solo exhibition in Ismael Art Gallery in May;
met Ahmet Ertegün; Ertegün provided substantial support to Atefl; they created an art partnership.
1991 terminated his second marriage; focused on his works of art; held a personal exhibition in Minus Zero Gallery in Los Angeles; subsequent to another
personal  exhibit ion in Terry Dintenfass  Gal lery in New York ,  came another personal  paint ing exhibit ion at  Dolmabahçe Palace.
1992 held a personal exhibit ion in Alay Mansion in Istanbul and participated in a group exhibit ion  in Terry Dintenfass New York.
1993 held a personal art exhibition in Aksanat, Istanbul.
1994 held a personal art exhibition in Istanbul.
1995 held a personal art exhibition in Istanbul.
1996 held a personal art exhibition in Adamar Fine Art Gallery, Miami; exhibited his large canvases in the exhibition organized by Jim Wienberg and
Tamar Erdberg.
1997 held a personal art exhibition in Kincannon Fine Art Gallery in Dallas where his large canvases were displayed; held personal art exhibitions in Yurt
& Dünya Gallery in Istanbul and  Siyah Beyaz Gallery in Ankara.
1998 held  an exhib i t ion in  Copenhagen and AKM exhib i t ion in  I s tanbul ;  moved h is  s tudio  in   Manhattan to  Southampton .
1999 founded the Redbarn Atelier with a few artist friends; held workshops.
2000 held Blenky Art Gallery New York exhibition.
2001 held exhibitions in Southampton.
2002 held the Gallery Artist exhibition; commenced the . "Hürrem Sultan" dance theatre works.
2003 held  the Redbarn workshop exhib i t ion ;  held  exhib i t ions  in  Ankara  and Is tanbul ;  s taged  "Hürrem Sul tan"  dance show.
2004 founded Akademi Hayat; held "Harem" exhibition; met Buket, his wife.
2005 decided to return to Turkey and settled down Istanbul.
2006 held the " Ottoman Sultans" exhibition.
2007 held exhibitions in Istanbul.
2008 was invited to the Beijing Olympics Biennial.
2009 moved to Datça.
2010 moved to Çesme; contributed to the formation of the ‹yi art gallery; participated in the Shanghai Contemporary Fair; married Buket.
2011 took part in the Art Beat Istanbul Fair with the Nihada's Sphere project.
2011 held the retrospective exhibition in Kibele Art Gallery in Turkey Business Bank.
The artist continues his life and works in Istanbul.

2011 Türkiye ‹ Bankası Kibele Sanat Galerisi'nde retrospektif sergisini açtı.
2012 Mabeyn Galeri “Zümrüd-ü Anka” ve Los Angeles Daniel Maltzman Galeri’de sergiler gerçekletirdi.
2013 Mabeyn Galeri “Evvel Zaman ‹çinde” sergisini yaptı. O¤lu Ali Güney dünyaya geldi.
2014 GaleriMiz “Mitolojik Yansımalar” sergisini gerçekletirdi.

2011 held the retrospective exhibition in Kibele Art Gallery in Turkey Business Bank.
2012 Mabeyn Gallery exhibition “Phoenix” 
2013 Mabeyn Gallery exhibition “Once up on a time” exhibition. His son Ali Güney was born.
2014 GaleriMiz “Mythological Reflections” exhibition.
The artist continues his life and works in Istanbul.
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MEHMET SÜHA SARIOğLU

1951’de doğdu. Saint-Benoit Fransız Erkek Lisesi’ni 
bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Fransız ve Roman Dilleri Edebiyatı bölümünden 
mezun oldu. Yüksek lisansını “Dilbilim ve Mitolojik 
Göstergeler” üzerine tamamladı. Université Libre 
de Bruxelles’de doktorasını yaptı. Halen İstanbul 
Kültür Üniversitesi Dış İlişkiler Bölümü’ne bağlı 
olarak çeşitli fakültelerde eğitim görevlerinde 
bulunmaktadır. Ayrıca, üniversitenin Sanat 
Fakültesi Bölümü, İletişim Tasarımı ve İletişim 
Sanatları Bölümleri’ne “Klâsik Yunan Mitolojisi 
– Mısır Mitolojisi – Orta Doğu Mezopotamya 
Mitolojileri” dersleri ve yine bu derslere bağlı 
olarak “Sanatsal Yapıtlarda Mitolojik Göstergeler 
ve Çözümlemeleri” adlı dersler ile çeşitli film 
ve görseller (Tablo-Yontu ve Freskler) üzerinde 
çözümleme dersleri vermektedir. 2011 yılından 
itibaren, halen sürdürdüğü ve yine aynı bölümleri 
kapsayan programlar içinde lisans ve yüksek lisans 
öğrencilerine: “HÜMANİZMA” adı altında Vatikan-
Sistine Chapelle’in Freskleri üzerine hazırlanmış 
“analiz” dersleri, Rönesans’ın büyük ressamlarının 
yapıtlarının göstergebilim ve mitoloji yardımı ile 
çözümleme dersleri vermektedir. Yine Uluslararası 
İlişkiler Bölümü’nde ve Üniversite’ye bağlı çeşitli 
fakültelerde Fransız Dili ve Grameri dersleri, 
yine Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde “Political 
& Cultural Discourse and Analyses” adı altında 
düzenlenen Orta Çağ Metinleri ve Mitolojik analizleri 
adlı programları yürütmektedir.

Sarıoğlu was born in 1951. After graduating from 
Saint-Benoit French High School, he graduated 
from Istanbul University Faculty of Letters 
Department of French and Roman Languages 
Literature. He had his master’s degree on 
“Linguistics and Mythological Indicators and 
PhD at Université Libre de Bruxelles. Sarıoğlu 
still lectures at various faculties under Istanbul 
Kültür University Department of Foreign 
Affairs. He also gives lectures on “Classical 
Greek Mythology – Egyptian Mythology – Middle 
East Mesopotamia Mythologies”, as well as 
Mythological Indicators and Analyses in Artistic 
Works” and analyses lectures on various 
movies and images (Paintings – Sculptures 
and Frescos) at Faculty of Arts Department of 
Communication Design and Communication 
Arts of the same University. Starting from the 
academic year of 2011, Sarıoğlu lectures on 
“analyses” prepared related to the Vatican 
Sistine Chapel’s frescos under “HUMANISM” 
topic and analyses of the great artists of the 
Renaissance Period through semiotics and 
mythology to the graduate and postgraduate 
students within the scope of the programs I 
still continue and cover the same departments. 
Sarıoğlu also carries out French Language 
and Grammar lectures in the Department of 
International Relations and various faculties 
of the University, as well as Medieval Age 
Texts and Mythological Analyses lecture under 
“Political & Cultural Discourse and Analyses” 
in the Department of International Relations.
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