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“Öz-değer olmadan altın kafesten dünyayı yöneten ve görünüşüne takıntılı bir kadın onu gelişiminden alıkoyan en ilkel 
duyguyla yaşamaya mahkumdur...”

İnsanlık tarihinde Doğu’dan Batı’ya, geçmişten günümüze değin 
süregelen bir düalite mekanıdır Harem. Dişil ve erilin bütünden 
koptuğu, kadınlık ve erkeklik tanımlarıyla kategorileştirilen, 
cinsiyetleştirilen ve hatta kadının kendi içinde defalarca parçalara 
ayrıldığı bir bölme evrenidir adeta. Batılı, beyaz, eril ve oryantalist 
bakış açısıyla “doğa, duygu, nesne ve edilgen” bir kimlikle temsil 
bulan kadın için Harem, eril zihniyetin amentüsüdür. Yıllarca 
Doğu’nun erotik fantezileriyle resmedilen gül memeli odalıklardan, 
Kibele kalçalı ikballere, padişah efendisini çocukla taçlandırarak statü 
atlayan Kadın Efendilerden oğlu sultan olduğunda terfi eden Valide 
Sultan’lara kadar tamamı Batı’nın kadın tahayyüllerinin tasvirleri 
olmuşlardır. Oysa Osmanlı’da, Harem’in daha çok bir okul olduğu 
ve eş seçiminin padişah değil, Valide Sultan tarafından yapıldığı 
anlatılmaktadır. Picasso’dan Matisse’ye kadar pek çok Batılı ressam 
tarafından sürekli genç, güzel ve şehvetli çizilen kadınlar için Fatima 
Mernissi, “Harem genelev değildir!” çığlığı atmaktadır. 

Söz konusu kadın olduğunda Doğu ile Batıyı ortak kadere mahkum 
eden bir mittir Harem. “Kadın Doğu’da mekana, Batıda zamana 
hapsediliyor” diyen ve haremi Fas’ta büyüdüğü kendi aile ortamında 
deneyimleyen Mernissi (1987) ters köşeden bir soru yöneltir: Batı’nın 
Haremleri neden hiç resmedilmedi? Kadını Harem’in odacıklarına 
hapseden Doğu’nun Harem’i karşında Batı daha acımasızdır ve 
kadını gençlik ve güzellik dayatmasına esir etmiştir. Bugün kadınlar 
kendi beyinlerinde yaşattıkları Harem odalarında 20’li, 30’lu, 40’lı 
yaşların kaosunu yaşarlar. Botoks ve dolgu maddelerinin kozmetik 
imparatorluğuna esrik, Harem içinde Haram’ı solurken adeta 
yasaklara meydan okurlar. Ama bu meydan okuyuş erkek dünyasına 
hizmet eden ve sınırları muğlak duvarlarla örülü bir modern Harem 
evreninin çıkmaz sokaklarında gerçekleşir ve dişil enerjiyi sabote 
eder.

Tam da bu noktada Salahi, Mernissi’nin sorusunu kadın gücünün 
bilinçaltı dürtüsü olarak ve kadınsal bir başkaldırışla tuvale taşır. 
Bitmeyen Harem olgusunun kadının beynine çakılı bir çivi gibi 
paslı durması önceleri, onu oradan çıkarıp atma sanrısı olarak gece 
nöbetleri şeklinde başlar. İronik, kaotik ve doğal bir söylemdir bu 
Salahi’nin imgeleminde. 15 yaşında körpe odacıktan 40 yaşındaki 

kadın efendiye değil, 25 yılın sonunda vurulacak “yaşlı” etiketi, 
yitirilen güzelliğin yası ve atıla çıkan kadın için bir şeyler yapma 
isteği! Beden ateşe, ateş de hemencecik küle dönüşürse insankızı 
nasıl tekamül edecek? Dişiyi erilden, “doğa/kadın”ı ehlileştirdiği iddia 
edilen “kültür/erkek”ten ayırmak ne menem bir dayatmadır diye 
sayıklar Salahi. İran’dan geldiği Türkiye’de yeniden din, kültür, sanat, 
ideoloji, ontoloji ve gender kavramlarını didikleyen Salahi sonunda 
çemberin merkezinde durur. Uygarlığın mihenk taşı kadındır ve bilir 
ki önce kendisiyle yüzleşen kadın “başarabilirse” toplumu yukarı 
taşıyabilir.  

Ve artık ressamın aktarıcısı olduğu yaratım sürecinde tuvaller çiçek 
açmış lotusa dönüşür. Dönüşmelidir de ve elinden çıkar çıkmaz 
“sahiplik” eyleminden tecrit olmalıdır resim; çünkü bütün iyelik 
ekleri sahiplik bildirir. Tuvale yüklediği her soyutlamadan, eklemlediği 
her türlü materyalden, farklı tonlardaki ortak dilden ve parçalanmış 
resmin finaldeki bütününden daha fırçası kurumadan yabancılaşır. 
Haremdeki bu her bir kompozisyon, üzerine tesir yükleyeceği 
alıcısıyla birlikte yaşamaya hazır canlı bir organizmadır artık. 

Nasıl ki Helene Cixous (1975) için edilgen konumlandırılan kadının 
ezber bozan ve onu dönüştüren eylemi “yazma” ise resim de 
Salahi için de bir başkalaşımdır. İşte Salahi ile bizi buluşturan ince 
çizgi de kadının yaratıcı gücüdür. Ressamın, yazarın ya da şairin etki 
ajanlığı rolü de bu değil midir zaten? Öz gücüne sahip çıkan kadın 
ister Doğuda ister Batı Hareminde yaşasın tuzakların farkındadır. 
Tabi Salahi burada biz kadınlara hangi yaşta olursak olalım bir ayna 
tutar: Kendi içinizdeki Harem tabusunu, yasakları, modern mitleri, 
medyadaki güzellik ideallerini, Venüs heykellerini, dayatılmış her 
türlü toplumsal kadınlık rollerini, “ince, okka burun, kalın kaş, dolgun 
dudak”tan oluşan imaj setini; kısacası kendimiz olmaktan alıkoyan 
putları alaşağı etmek! Ve sözün sonunu resimdeki kadınların ruhuna 
ilişik not düştüğü bir metin misali çağdaş sutrası ile noktalar: Öz-
değer olmadan altın kafesten dünyayı yöneten ve görünüşüne 
takıntılı bir kadın onu gelişiminden alıkoyan en ilkel duyguyla 
yaşamaya mahkumdur; korku!

Doç. Dr. Ebru GÜZEL

HARAM IN HAREM MARYAM SALAHI



“Life is about what we are thinking from morning to evening” said Emerson. Maryam Salahi 
also thinking of oil painting from morning to evening.

Because it’s her life.

It wasn’t a long time since I met Maryam. 

When I went to see a solo exhibition called  “ID’s Please” at a gallery in Nişantaşı, I was showing her paintings 
during time of 2016 and 2017. The portraits of women hanged on the walls seemed to have like come out of 
other worlds. I was faced with a painter born in 1982 Tebriz. We met and became good friends. Then I went to 
her atelier a few times and gladly agreed to write something for his new exhibition.

Salahi’s paintings are wanders in the liberating sphere of the abstract. Some of the figures are self-evident, 
while others are hiding behind them. She decides to do it at that moment in the picture. She uses supporting 
materials such as fabric, tulle, paper, not just paint in her paintings. Gender, women, religion and belonging 
concepts are the prominent images of her paintings. We see these in “Haram in Harem.”

The Harem in Salahi’s mind has nothing to do with the ancient harem. She paints her own showdown. It depicts 
a non-individual world. She depicts her place in society and her view of life. She inspired by other women, men 
and life.

Describes her paintings as pluralistic and abstract, Maryam Salahi. She has no intention of putting his pictures 
in any image stream or discipline. Her oil paintings only belong to her and as herself. Pluralist, feminine and 
always telling something.

“The eye is listening” said Claudel. Maryam’s hand is calling.

Please take a listen.  

Murat ERDİN

HAREMS IN LIFE



“Hayat, insanın sabahtan akşama kadar düşündüklerinden ibarettir” demiş Emerson. Maryam Salahi de sabahtan 
akşama kadar resim düşünüyor ve yapıyor.

Çünkü hayatı bu.

Meryem’i tanıyalı uzun bir süre olmadı. Nişantaşı’ndaki bir galeride 
açtığı “Kimlikler Lütfen” adlı solo sergiyi görmek için gittiğimde 
2016 ve 2017 yıllarında yaptığı resimleri sergiliyordu. Duvarlara 
asılmış kadın portreleri başka dünyalardan fırlayıp gelmiş gibiydi. 
1982 Tebriz doğumlu bir ressamla karşı karşıyaydım. Tanıştık ve 
arkadaş olduk. Birkaç kez atölyesine gittim ve onun yeni sergisi için 
bir şeyler yazmayı sevinerek kabul ettim.  

Salahi’nin resmi soyutun özgürleştirici alanında geziniyor. Bazı 
figürler kendini apaçık gösterirken bazıları onların arkasında 
gizleniyor. Bunu yapmaya o anda yani resmi yaparken karar veriyor. 
Resimlerinde sadece boya değil, kumaş, tül, kağıt gibi destekleyici 
malzemeler kullanıyor. Toplumsal cinsiyet, kadınlar, din ve aidiyet 
kavramları onun resimlerinin öne çıkan görüntüleri.  Haram in 
Harem’de de bunları görüyoruz.

Harem Arapça’daki “haram” sözcüğünden geliyor. Yani yasak edilmiş, 
yasaklanmış. 

Doğuya ait bir terim olan harem, devleti temsil eden gücün (yahut 
sultanın) saraydaki  özel alanını işaret ettiği gibi, erkek egemen 
bir toplumun güçsüzlüğünü ve kadınların bu toplumdaki edilgen 
konumunu anlatıyor.      

Maryam Salahi bu sergiye Haram in Harem adını koyarak, kadının 
kendi kendine yarattığı çelişkileri, kendi içinde yarattığı  rekabeti 
anlatıyor.   

Salahi sergisindeki bazı resimleri 40’lı yaşlarını süren arkadaşlarından 
etkilenerek hazırlamış. İçsel hesaplaşmalarını hesaba katarak yeni 
resimler yapmış. İran-Irak savaşında mağdur olan kadınlarla başlayan 
resim serüvenini sürdürürken kadına dair gizleri ve kimlikleri dışa 
vurmaya çalışmış ve bunu başarmış. Salahi, topluma ve kadına 
karşı eleştirel bir söylem geliştirmiyor. Hatta ilk kez pozitif resimler 
yaptığını söylüyor. 

Resmettiği kadınları, anneleri, annelerini taklit eden kızları, kedi-
köpek figürlerini ve daha birçok şeyi İran’a uzanan geçmişinden ve 
kuşkusuz günümüzden beslenerek çizmiş. 

“Ben beynimizde yarattığımız haremden söz ediyorum” diyor Salahi.

Salahi’nin kafasındaki haremin eski zamanlardaki haremle ilgisi yok. 
Kendi hesaplaşmasını resmediyor daha çok. Bireysel olmayan bir 
dünyayı resmediyor. Kadının toplumdaki yerini ve hayata bakışını 
resmediyor. Bunları yaparken başka kadınlardan, erkeklerden ve 
hayattan ilham alıyor. 

Kendi resimlerini çoğulcu ve soyut olarak tanımlıyor Maryam Salahi. 
Resimlerini herhangi bir resim akımına ya da disipline sokmaya 
hiç niyeti yok. Onun resimleri sadece kendisine ait ve kendisi gibi. 
Çoğulcu, kadınsal ve daima bir şeyler anlatıyor.   

 “Göz dinliyor” demiş Claudel. Maryam’ın eli ise sesleniyor.  

Kulak verin. 

Murat ERDİN

HAYATIMIZDAKİ HAREMLER



HAREM | HAREM

tuval üzerine karışık teknik
mixed media on canvas

180 x 140 cm, 2018



EVDEKİ KORKULUK | SCARECROW AT HOME

tuval üzerine karışık teknik
mixed media on canvas

180 x 140 cm, 2018



ÇOCUK MU KEDİ Mİ ! | KID OR CAT !

tuval üzerine karışık teknik
mixed media on canvas

160 x 120 cm, 2018



MÜKEMMELİYETÇİ | PERFECTIONIST

tuval üzerine karışık teknik
mixed media on canvas

180 x 93 cm, 2018



MÜSTAKİL | INDEPENDENT

tuval üzerine karışık teknik
mixed media on canvas

140 x 180 cm, 2018



MAHRUM | DEPRIVED

tuval üzerine karışık teknik
mixed media on canvas

140 x 130 cm, 2018



SADAKAT | FAITHFULLNESS

tuval üzerine karışık teknik
mixed media on canvas

160 x 120 cm, 2018



BETON | CONCRETE

tuval üzerine karışık teknik
mixed media on canvas

130 x 140 cm, 2018



SADECE MAVİ | JUST BLUE

tuval üzerine karışık teknik
mixed media on canvas

140 x 130 cm, 2018



1982 yılında Tebriz, İran’da dünyaya geldi. 14 yaşında Tebriz Sanat 
Meslek Lisesi Resim Bölümü’nde başladığı sanat öğrenimine önce 
lisans düzeyinde Tebriz Azad Üniversitesi’nde, ardından İstanbul 
Yeditepe Üniversitesi’nde devam etti.

2001 yılında Tebriz Heykel Ödülü’nde birincilik kazandı. 2008’de 1. 
Tahran Bienali’nde Büyük Ödül’e aday gösterildi. Tahran, İstanbul, 
Roma ve Tebriz’de karma ve kişisel sergileri oldu. Birçok fuar ve 
uluslar arası bienallerde eserleri yer aldı. Sanatçı, çalışmalarına 
İstanbul’da devam etmektedir.

2018, Solo Exhibition, ID Please, Gallery F, Istanbul-Turkey
2017, Tehran Contemporary, Haft Neghah
2017, Solo Exhibition, Casa Dell’Arte Gallery, Bodrum-Turkey
2015, Contemporary Art Fair – Gallery Artist, Istanbul-Turkey
2014, Contemporary Art Fair – Gallery Artist, Istanbul-Turkey
2013, Solo Exhibition, Gallery Artist, Istanbul-Turkey
2012, Solo Exhibition, TUYAP Art Fair, Istanbul-Turkey
2011, Group Exhibition, Modernist Gallery, Istanbul-Turkey
2011, Bosphorus Fair, Istanbul- Turkey
2010, Dega Art Gallery 4.Solo Exhibition, Istanbul
2010, International Art Center, Istanbul, Group Exhibition
2010, Artbosphorus, Istanbul, Contemporare Art Fair
2010, Quintessenze Group Exhibiton, Rome- Italy
2010, Art Club Art Gallery 3.Solo Exhibition, Istanbul
2010, CKM (Cadde Bostan Cultural Cbenter) Group Exhibition, Istanbul-Turkey
2009, Istanbul Cihangir Sanat (V-Sanat) Gallery 2.Solo Exhibition Istanbul-Turkey
2009, Ankara Painting Fair, Ankara-Turkey
2008, Devrim Erbil & Students exhibition Suadiye Tuze Gallery, Istanbul-Turkey
2006, Bienal of Islamic Arts, Tehran-Iran.
2003-2007, several group exhibitions in Iran
2002, 1st Solo exhibition, Tabriz Yasami Gallery, Tabriz-Iran.
1999-2002, several group exhibitions in Tabriz , Tahran-Iran

2006,Shabkhiz Restorant, Interior Design project,46 square meter mixed fresco
2006,Nominate of Bienal of Islamic Arts , Honorable Mention .
2002,Sculpture competition(Between Universities) ,1.st Award ,Iran (2,5 meter Sculpture located in Al Zahra University Campus)

Doctorate, Faculty of Fine Arts, Plastic Arts Department, Yeditepe 
University, Istanbul, Turkey (Continuing);

M.A., Faculty of Fine Arts, Plastic Arts Department, Yeditepe University, 
Istanbul, Turkey

B.A., Faculty of Fine Arts, Tabriz Azad University, Iran. June, 2008;

Associate Diploma, Faculty of Fine Arts, ,Tabriz Al Zahra University, 
Iran, February, 2002

Art School Diploma, Kovser Art School, Tabriz, Iran, June 2000

MARYAM SALAHI

SERGİLER | EXHIBITIONS

ÖDÜLLER | AWARDS
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