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RANA KELLECİ –  
TANER CEYLAN

Görseller: Sanatçının izniyle

TANER CEYLAN’IN, 16 EYLÜL - 16 EKİM TARİHLERİ ARASINDA KANLICA’DAKİ 

SİPAHİLER AĞASI MEHMET EMİN AĞA YALISI’NDA İZLENEBİLECEK “ÂHESTE 

ÇEK KÜREKLERİ MEHTÂB UYANMASIN” BAŞLIKLI SERGİSİ VESİLESİYLE YENİ 

ÜRETİMLERİNDEN, OLİMPOS’TAKİ YAŞAMINA UZANAN KAPSAMLI BİR SÖYLEŞİ 

YAPTIK.

Taner Ceylan’ın 
İstanbul’u 

Taner Ceylan’ın 15 yılı aşkın bir 
sürenin ardından Türkiye’deki ilk 
kişisel sergisi olacak “Âheste Çek 
Kürekleri Mehtâb Uyanmasın” özel 
bir mekânda, Kanlıca’daki Sipahiler 
Ağası Mehmet Emin Ağa Yalısı’nda 
düzenleniyor ve sanatçının yeni yeni 
keşfettiği bambaşka bir İstanbul’un 
kapılarını aralıyor. 2019’dan bu yana 
ürettiği resimler, heykel ve bir video 
çalışmasını içeren bu sergiyle Cey-
lan, 30 yılı aşkın ressamlık yaşamında 
kendi dilini bulmaya başladığını ifade 
ediyor. Ceylan’la Olimpos’ta bulunan 
ve Olimpos Sergileri’nin bütçesini 
sağlayan zeytinlikle çevrili atölyesin-
den katıldığı Zoom buluşmasında, 
Olimpos’u, yeni üretimlerini, sanatta 
duygunun önemini, yeni keşfettiği 
İstanbul’u konuştuk.

RANA KELLECİ: Önce şunu so-
rarak başlamalıyım, Olimpos’ta hayat 
nasıl?

TANER CEYLAN: Olimpos’ta 
yaşamak güzel, 10 dönümlük bir zey-
tinlik burası, Olimpos Sergileri’nin 
bütçesi bu zeytinlerin yağlarından çı-
kıyor. İstanbul’a her ay ya da iki ayda 
bir gidip geliyordum şimdi o süreler 
uzadı, üç ayda bir oluyor. Şehirde, 

apartmanın içinde bir kabile gibiyiz. 
Buraya döndüğümde ise “yuvaya gel-
dim” duygusunu yaşıyorum. Bir de 
bostan yaptım kendime. İnanılmaz 
bir şeymiş bu, bir bostanımın olma-
sıyla birlikte market alışverişinin ha-
yatımdan çıkması...

R. K.: Nasıl bir zaman algınız var 
Olimpos’ta?

T. C.: Burada zamanı kısaltabi-
liyorsun da uzatabiliyorsun da. Bu 
İstanbul’da da mümkün ama burada 
bu, çok daha seninle ve yaptığın ey-
lemle ilişkili. Sabah çok erken kalkı-
yorsun, güneş o kadar parlak doğuyor 
ki... Ama buranın bana göre en önemli 
özelliği şu; beynimi daha kolay sustu-
rabiliyorum, onun için ilham denen 
şey çok daha yoğun şekilde akmaya 
başladı. Getirileri çok olsa da başta 
yalnızlıkla boğuşmadım değil. Yalnız-
lık ve tek başınalığın ayrı şeyler oldu-
ğunu anladıktan sonra yalnız olma-
dığımı da anladım: Tek başımayım. 
Çünkü bir yanda Rembrandt’la boğu-
şuyorum, diğer yanda Balthus bir şey 
söylüyor, gün boyu Van Gogh’la bo-
ğuşuyorum –bahçede ayçiçekleri ye-
tişti– arkamda klasikler Boucher, Fra-
gonard... Etrafı Berlin’deki Sanssouci 
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Sarayı’na benzetmeye çalıştım. Tüm 
bu dekorda hafif süslü, neoklasik bir 
doku var, burada tarihin göbeğinde-
yim. Hepsiyle iç içe, organik bir bağım 
olduğu için yalnız değilim, o kesin. 

R. K.: 2019’da Olimpos Sergile-
ri ’nin ilki “Portre” için bir araya gel-
diğimizde halen aklımdan çıkmayan 
pek hoş bir hikâye anlatmıştınız. Gör-
düğünüz bir rüya bu sergilerin doğ-
masına vesile olmuştu. Bu sergide de 
“artık vakti geldi” dedirten böyle bir 
an oldu mu? Nasıl doğdu “Âheste Çek 
Kürekleri Mehtâb Uyanmasın”?

T. C.: Hiç aklımda yokken bana 
İstanbul’da bir sergi teklifi geldi. Ben 
dedim ki, “Benimle sergi yapmak ko-
lay bir şey değil çünkü resimleri yap-
mak uzun sürüyor, üç dört yıl lazım.” 

“Tamam” dediler, ben de ufak ufak 
çalışmaya başladım. Süreç içinde o ki-
şilerle olmadı fakat ben devam etme-
ye karar verdim, “Buna niyet ettim, 
bu benim önüme çıktı, ben bu sergiyi 
yapayım” dedim. 

Fakat bu serginin mucizelerinden 
birisi şu oldu; bir gün zeytinlerin ara-
sında dolaşırken bir heykel gördüm. 
İtalya’da anlatılır ya azize mucizeleri, 
Meryem Ana’yı görürler falan... Öyle 
bir şey belirdi, “Allah Allah bu ne ya 
nereden çıktı bu?” dedim. Gündüz 
düşüyle ilham karışımı bir şeydi. Ka-
lakaldım. 

R. K.: Giorgio de Chirico’nun ‘öğ-
le güneşinin altında muamma’ gibi 
isimleri olan eserleri vardır ya, onu 
çağrıştırdı bana bu hikâye.

Taner Ceylan, 2022, Olimpos
Foto: Alp İşmen



74 SANAT DÜNYAMIZ 190

T. C.: Beyni insana neler oynuyor, 
o kadar doğru söyledin ki. Geçen bir 
ressam arkadaşım bu bahçenin bir fo-
toğrafını çekmiş, aynı de Chirico’nun 
o manzaraları gibi. Dedim ki “sür-
realistlere, mistiklere bakarsan de 
Chirico gibi olursun!” Sonra bu düşü 
Hakan Çınar’a anlattım –Sadık Paşa 
Konağı’nda “Portre” sergisinde ese-
riyle yer almış bir heykeltıraş kendisi. 
“Ben böyle bir şey gördüm, 50-60 
cm boylarında heykelini de yapmak 
isterim, bana yardım eder misin” de-
dim. O da bunu mermerden oymayı 
ve insan boyunda yapmayı önerdi. 

Heykelin yapım süreci üçüncü yı-
lına girdi. Bir yıl Afyon’da mermer 
aradık, mermerimizi bulduk, kaba-
sını oydurmak için CNC makineleri 
bulduk derken finale çok yaklaştık. 
Şimdi Hakan’ın atölyesinde son kü-
çük rötuşları yapılıyor. Bu serginin 
mucizesi bir İstanbul heykeli geliyor 
yani. İlhan Koman’ın Akdeniz’i gibi 
Taner Ceylan’ın da bir İstanbul’u ola-
cak artık.

R. K.: Sergideki yeni resimleri-
nizde İstanbul’un pek çok tarihi 
mekânını kullanıyorsunuz.

T. C.: İstanbul sergisini hazırla-
maya başladığım ve New York’taki 
galerim ile ilişkimize ara verdiğimiz 
dönemlerde Erkal Aksoy ve Hikmet 
Mizanoğlu’yla tanıştım. İkisi de an-
tikacı, Hikmet Mizanoğlu’nun sanat 
tarihi kökeni de var, muazzam in-
sanlar. Onların mekânlarını görünce 
benim İstanbul algım tamamen de-
ğişti. Hiç Alaturca House’a gittin mi? 
Çukurcuma’da. Bu serginin çıkmasına 
neden olan mekânlardan birisi o. İki 
üç dükkân sonra da Hikmet’inki var. 
Ama buraları dükkân gibi düşünme, 
onların içinde yaşadıkları birer ev as-
lında. Bütün günlerini orada geçiriyor-
lar, misafirler orada ağırlanıyor, aynı 
zamanda gerçekten bir sarayın, bir ko-
nağın, bir köşkün içindesiniz. Onların 
kurduğu dünya benim bilmediğim bir 
İstanbul’du. Bu kadar rafine, bu ka-
dar şık, bu kadar soylu, zarif... Bugüne 
kadar bildiğim, gördüğüm gibi değil. 
Daha sonra Erkal ve Hikmet’le baş-
ka mekânlara da gittik, Kapalıçarşı’da 
bilmediğim dehlizler, hanlar, hamam-
lar... Allah’ım! Buralar kapalı ve sade-
ce bilen kişilerin yaşadığı bir İstanbul 
var. Bu herkese gösterilmiyor, herkes 
bilmiyor, herkesin içine nüfuz etmi-
yor. İçine daldıkça daldım, çünkü öyle 
bir zarafet, öyle bir şiir... Nesnesinden 
romanına kadar. Ondan sonra dedim 
ki “Ben bunu biraz daha inceleyip, 
kendi İstanbul’umu, bu gözlerin, bu 
ruhun algıladığı şekliyle dile getire-
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yim.” Ama bunu da oryantalizmin 
tuzağına düşmeden yapmak... “Kayıp 
Resimler” serisi aslında genel olarak 
oryantalizmin bir eleştirisiydi ama bu-
rada o eleştiriden ziyade derdim şuy-
du: Gerome’den Ayvazovski’den çok 
etkileniyorum, büyük palavra söy-
lemelerine rağmen oryantalistlerin 
tümünü çok seviyorum ama onların 
tuzağına düşmeden ben kendi İstan-
bul’umu nasıl anlatırım?

R. K.: Resimlerinizde İstanbul’un 
bu özel mekânlarını arka plana alıp 
içlerine kurgu karakterler yerleştiri-
yorsunuz.

T. C.: İstanbul’u figürler üzerin-
den anlattım diyebiliriz. Mesela Beril 
(Kayar) var.

R. K.: Modellerden biri değil mi?
T. C.: Evet, gerçek hayatta da 

model ve sinema oyuncusu. Beni 
Instagram’dan takip ediyordu, bir 
keresinde Arter’de Canan’la yaptı-
ğımız bir söyleşiye geldi. Beril’i 
görür görmez bana poz vermesi-
ni istedim o da kabul etti. Onda da 
Topkapı Sarayı’nın detaylarını kul-
landım; sedef kakmalı dolaplar, ha-
rem koridorundaki servi ağaçlı duvar 
panoları... Bugüne kadar bildiğimiz 
oryantalist resimlerdeki kadınları dü-
şün, hepsi bakışlarıyla baştan çıkartır, 
davetkârlardır. Burada ise tamamen 
zehirli bir kadın yaptım. “Bana doku-
nursan kendim gibi seni de yakarım” 
diyen bir kadın var orada; son derece 
güzel, baştan çıkarıcı gibi görünse de 
bir örtü arkasında. Sert, tehlikeli ba-
kıyor ve seni hiç tekin olmayan bir 
alana çekiyor, bir karadul gibi. Benim 
gözümde bu tekin olmayan bir resim 
ama içinde o glamour’ı da çok fazla 

taşıyan bir resim. Bu durum farkında 
olmadan önemli bir unsur olmaya 
başladı benim için, özellikle bu ser-
gide.

R. K.: Başka kimlerle karşılaşaca-
ğız?

T. C.: Bahsettiğim mermer hey-
kel, örtüler altında bir erkek figürü. 
Son derece güzel bir erkek bedeni, eli 
belinde gökyüzünü seyrediyor. Son 
derece küstah, kendisine dokunmaya 
kalksan da üzerinde örtüsü var. Bunu 
yalının girişine, denize bakan tarafına 
koyacağım, insanları o karşılayacak. 
Bir de Koral var, kendi kellesini elinde 
tutuyor. Bu sefer resimlerin isimleri 
olarak modellerin isimlerini kullana-
cağım, tarihe referans vermeyeceğim. 
Anlatmak istediğim hikâye 1453, 
İstanbul’un fethinden başlıyor. Aslın-
da İstanbul’u fethetmekle hiçbir şey 
değişmedi, bugün biz eski Bizans’ta 
yaşıyoruz. Herkes kendi geleneğin-
de göreneğinde. Mezarlık geleneği-
mizden hamam geleneğimize kadar 
Bizans’ı devam ettiriyoruz. Ayrıca Fa-
tih öldükten sonra oğlunun saraydan 
tüm Bellini tablolarını fırlatması, yok 
etmesi... Fatih ölür ölmez yapmaya 
çalıştığı yeniliklerin hepsi yine yok 
edilmiş. İstanbul’un fethinin aslında 
çok bir şey değiştirmediği kanısın-
dayım. O kendi kafasını kendi elinde 
tutan figürde kafalardan birini Kons-
tantinopolis birini İstanbul olarak da 
düşünebilirsin.

R. K.: Serginin çıkış noktası olan 
resim, Rüstem Paşa Camii avlusunda-
ki İznik çinili ve yamalı bir duvarı gös-
teren, zaman içinde yeni katmanlarla 
başkalaşmış bir duvarın resmi. Neden 
ilginizi çekti bu duvar?
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T. C.: Bu yamalı bir duvar. Belli 
ki yıllar içinde o İznik çinileri düş-
müş, onlar da motife dikkat etmeden 
ellerinde, depoda ne varsa yamamış-
lar. Ama çok ihtişamlı bir duvar, çağ-
daş sanat gibi duruyor; bütünde bir 
motif yok, her şey parça parça. Ya-
ni aslında bizi anlatıyor, Türkiye’yi, 
İstanbul’u anlatıyor. O duvara oldum 
olası âşığım. Üniversite yıllarından 
beri Rüstem Paşa’ya gidip geliriz, ho-
calarımız onun için Mimar Sinan’ın 
mücevher kutusu derler çünkü çok 
küçük ve içindeki İznik çinileri bu-
güne kadar çalınmayan tek camiymiş. 
Küçük olduğu için herhalde kimsenin 
dikkatini çekmedi. En nihayetinde 
çok acayip bir duvar. Duvarı resmedip 
resmetmemek kendime bir meydan 
okumaydı benim için çünkü normal 
bir şey değil onu yapmak. Deli ha-
limle “Hadi başlıyorum buna” dedim 
ama ilk alt sırayı yaparken bayağı dep-
resyona girdim. Bitecek gibi değil! Ya-
pıyorum, yapıyorum fakat ilerlemi-
yor. Sonra zaman içinde ilerledi, çok 
uzun sürdü fakat ruh halim gitti onu 
yaparken. Bir deli işi. Mekâna girildi-
ğinde ilk onunla karşılanacak insanlar.

R. K.: Örtülü olmaktan söz etti-
niz, oryantalizmde kullanılarak arzu 
öne çıkarılır hatta sömürülür nere-
deyse. Özellikle sizin “Kayıp Resim-
ler” serinizde yer alan ve bu sergide 
de bir portresini göreceğimiz Halil 
Paşa’nın hikâyesinde örtülü tarihler 
söz konusu. Halil Paşa inanılmaz bir 
koleksiyoncu ama koleksiyonunu hiç 
kamuya sergileyememiş mesela.

T. C.: Şimdi böyle söyleyince bir 
ışık çaktı. “Kayıp Resimler” serisinde 
feraceli bir kadının fonunda L’Origine 
du Monde’u (Dünyanın Kökeni) kul-
lanmıştım feraceli bir kadının fonun-
da. Orada da aslında Halil Paşa hep 
hayatımdaymış benim. Araştırınca, 
ortaya çıkınca ben daha da etkilendim. 

R. K.: Neydi ortaya çıkan? Nasıl 
bir hikâyesi var Halil Paşa’nın?

T. C.:  Anne tarafım Kavalalı 
Mehmet Ali Paşa’ya kadar uzanıyor. 
Halil Şerif Paşa Kavala ailesinde pa-
şanın oğullarıyla birlikte büyüyorlar. 
Yani Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Ha-
lil Paşa’yı büyüten adam. Halil Paşa 
Mısır’da bir sanat ortamının içinde 
büyüyor. Kavalalı Mehmet Ali Paşa da 
kendi portrelerini yaptırıyor. Bu diğer 
ikisi Abdülmecid Efendi ile de çok 
iyi arkadaş oluyorlar. Öyle ki Kavala-
lı Mehmet Ali Paşa’nın oğullarından 
birisi Verdi’ye Aida operasını sipariş 
ediyor. Düşünsene o zamanlar opera 
sipariş eden bir tayfa var, akıl dışı. O 
Aida operası bir Türk için bestelenmiş 
ve ilk sahnelenmesi de Mısır’da ger-
çekleştiriliyor bildiğim kadarıyla. Halil 
Paşa da böyle bir adam, ressamların 
içinde büyüyor ve yapılabilecek en 
muazzam koleksiyonu kuruyor. Nasıl 
bir kafaysa, buraya dönme arzusuyla 
elinden her şeyi çıkarıyor adamcağız. 
Ben de Halil Paşa’nın yaşamına, eda-
sına, gustosuna bir şapka çıkarmak, 
bir selam çakmak istedim ve kendisini 
resmetmeye çalıştım. 

R. K.: Selam çakmak demişken, 
sergide geçmiş çalışmalarınıza refe-
ranslar var mı?

T. C.: Evet var, Çinili Oda, mavi 
bir resim. Ben bu çinili odanın ilk ver-
siyonunu 1990’lı yıllarda yapmıştım, 
“şimdi yapsam nasıl yaparım?” diye 
düşünerek yine Topkapı Sarayı’ndaki 
çinileri fonda kullanıp dili dışarıda 
erotik bir oğlan yaptım. Kendi tarihi-
me selam veren bir resim oldu bu.

R. K.: Bu sergide geçmişe kıyasla 
neler değişti?

T. C.: Genel olarak resimlerden 
rengi çıkardım, o çok şekerli, ballı 
hallerinden kurtuldular. Biraz daha 
serinkanlı bir alana taşıdım onları, ga-
liba iki tanesi renkli sadece. 

R. K.: Yeni resimlerinizdeki İs-
tanbul mekânlarına biraz daha deği-
nirsek...

T. C.: Olimpos’la İstanbul’un 
iç içe geçtiği, harmanlandığı bir re-
sim var sergide. Havuzlu bir sarayın 
içinde, hayvanlar arasında bir oğlan. 
Kendisi de yarı hayvana dönüşmüş 
gibi, koltuğun üzerine çıkmış, olduk-
ça egzotik bir ortam. Egzotik kuşlar, 
hayvanlar, yarı Olimpos yarı İstanbul, 
yarı harem yarı burası... Bir diğer re-
sim de yine Topkapı Sarayı’nda, iftari-
ye köşkünden ilham alınarak yapılan 
resim. Arkada Haliç, Galata Kulesi gö-
rünüyor, kubbenin altında da bir Türk 
atı. Altın at diye geçiyor, âşığım ben 
o ata, onu koydum... Altına da müzik 
enstrümanıyla uyuyakalmış bir oğlanı 
koydum, resmin adına da Müzik Dersi 
dedim. Yani akşam orada birilerine 
ders verilmiş ama nasıl olmuş ne bit-
miş biraz da insanların hayal gücüne 
bıraktım, oldukça masalsı bir resim 
oldu. 

R. K.: Saraydaki eğlence hayatı, 
egzotik hayvanlar... Tarih okuyanlar 
olarak pek bilmediğimiz o saray ya-
şamına da ilginiz var. Belki araştırma-
lar belki hayal gücünün yardımıyla o 
dünyaya da biraz dalıyorsunuz. 

T. C.:  Bir keresinde Topkapı 
Sarayı’nı bir rehberle gezerken, rehber 
sürekli sarayda “Şu kadar kız var, bu 
kadar cariye var” derken ben “Burada 
oğlanlar da vardı” dedim. “Gel sana 
bir yer göstereceğim” dedi, balkon 
gibi bir yere gittik, kafamı bir eğdim 
aşağıda sütunlu sütunlu çok büyük bir 
havuz, “Burası oğlanlar havuzuydu. 
Sarayda en iyi zamanlarda, 300 cariye 
varken 150 tane de oğlan olurdu” de-
di, bunlar anlatılmıyor işte.

R. K.: Bu resimler insanın merakı-
nı o anlatılmayan yerlere yöneltiyor. 
Tarihsel gerçeklik ve kurmaca arasın-
da nasıl denge kuruyorsunuz?

T. C.: Bunlar benim hayal gücüm, 
benim duygum. Ben belgeselci deği-
lim, böyle bir görevim de yok. Bunları 
derinlemesine okuyorum, tarihin de 
ne kadar gerçek olduğu malum... Ama 

Â H E S T E  Ç E K  K Ü R E K L E R İ 
M E H T Â B  U Y A N M A S I N



79SANAT DÜNYAMIZ 190

sonuçta ben böyle görüyorum, böyle 
yaşıyorum İstanbul’u ve sarayı, bende 
böyle tezahür ediyor. Bu insanlarla 
karşılaştıktan ve bu farklı İstanbul’u 
görmeye başladıktan sonra bende baş-
ka bir İstanbul olamıyor artık. Bende 
çok zarif, çok melodik, çok şiirsel bir 
hayat uyandı. Büyük ihtimalle şehir 
de böyleydi zaten, son derece entelek-
tüel, sivrilmiş, zeki... Ama tabii bunu 
genele yaymamak lazım. Mesela şuna 
dikkat ettin mi, 1800’lerin sonlarında 
İstanbul’da çekilmiş siyah beyaz film-
lerde, fotoğraflarda her yer çamur, her 
yer yamalı yamalı. Son derece fakir, 
okuma yazması olmayan bir halk. Bir 
yandan da acayip sivrilmiş, boğazda 
yalılardaki, saraydaki hayat, rafine bir 
zevk. Bu Osmanlı’nın geneline yayıl-
mış bir durum değil ama belli kesim-
ler de çok zengin, çok rafine bir hayat 
sürüyorlardı. Ama bugünden baktığın 
zaman benim betimlemeye çalıştığım 
şey İstanbul’un ruhu. O ruhu nerede 
görüyorsun? Ayvazovski’nin boğaz 
tepelerinde ay ışığı manzaralarına 
baktığın zaman hâlâ boğazda mehtap, 
ay ışığı... O ruh hâlâ duruyor.

R. K.:  “Âheste Çek Kürekleri 
Mehtâb Uyanmasın” başlığı da her-
halde böyle bir ruhu taşıyor.

T. C.: Evet, o yeni farkına vardı-
ğım, yavaş yavaş ayıldığım İstanbul 
uyumaya devam etsin, sessiz ola-
lım... Bu başlık aslında Yahya Kemal 
Beyatlı’nın bir şiiri, Münir Nurettin 
Selçuk bunun bir bestesini yapıyor. 
Bu insanlar bu şiirleri yazarken, bu 
besteleri yaparken bunları duyarak, 
hissederek yapmışlar. Çok zor bir şar-
kı, oturup keyifle dinleyebileceğin bir 
şeye dönüşebilir inat edersen. Oradan 
yola çıktım.

R. K.: Kanlıca’daki Mehmet Emin 
Ağa Yalısı nasıl bir mekân? 

T. C.: Sipahiler Ağası Mehmet 
Emin Ağa Yalısı burası. Sipahiler ağası 
atlardan sorumlu kişi anlamına geli-
yor. Ben de bunu yeni keşfediyorum 

çünkü Anadolu bir at cennetiymiş, 
ben de geçen ay farkında olmadan 
Toroslar’da yılkı atlarının olduğu va-
diye gittim. Bir vadi düşün, 90 bin 
dönüm ve içinde özgür atlar yaşıyor. 
Bin tane at ve eskiden bu atlar bu-
rada yetiştirilirmiş ve sipahiler ağası 
bunları alıp götürüp orduya yerleş-
tirirmiş. Belki resimdeki at da oraya 
gönderme olmuştur içgüdüsel olarak.

R. K.: Tekniğiniz pek çokları ta-
rafından hipergerçekçi olarak tanım-
lanıyor. Şu anki dijital dünyada ger-
çeklik algımız, gözümüz sürekli ya-
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nılıyor. Tekniğinizi bu bağlam içinde 
nasıl değerlendirirsiniz?

T. C.: En başından beri hiper-
gerçekçi  denmesine karşıydım. 
Sotheby’s’ten bir sanat tarihçi benim 
için bu tanımı kullandığında şaşır-
mıştım, hiç öyle bir niyetim yoktu. 
Gerçekçi resim yapıyorum ama be-
nim asıl niyetim duygunun bire bir 
aktarılmasıydı, o anlamda kendime 
duygusal gerçekçi demeyi tercih edi-
yorum. Duygusal gerçekçi diye de bir 
tanım varmış gerçekten, o da neymiş 

biliyor musun? Brezilya dizilerine 
denirmiş. İnanamadım, şok geçir-
dim! Orada duyguyu abartılı şekil-
de aktarırlar ya, meğer ona denirmiş. 
Duygunun aktarılmasıyla alakalıyım. 
Gerçekçi olduğunda insanları ikna 
etme şansın artıyor. Dergiden kesip 
koymanın, fotoğrafını çekip koyma-
nın biraz daha ötesine gitmek gere-
kiyor, o da nedir? Duygu. İzleyicinin 
duygulanması, hissetmesi, içine gir-
mesi, empati kurması gerekiyor. Di-
jital dünya aldı başını gitti gerçekten. 
Onun için, yaptığım şeyin biricikliği 
çok önemli; biricik, bana ait olması. 
Beni o ayırt edecek. O da kendini or-
taya koymakla, dürüst olmakla olur. 
En önem verdiğim hikâye, incelikli 
zarafet, duygulanım, duygu... Bir kişi-
de özellikle, hani o bakışları görürsün 
ve kalbin hoplar. O duygunun yaka-
lanmasını istiyorum. O çok önemli 
bir şey benim için.

R. K.:  Bundan 27 sene önce, 
1995’te kendini göstermek isteyen 
genç bir ressam olarak Monte Carlo 
Stili isimli bir happening düzenle-
miştiniz. Bu happening’e dair belgeler 
ve bir mekân düzenlemesi serginizle 
eş zamanlı olarak “Sahnede 90’lar” 
sergisi kapsamında SALT’ta sunula-
cak. Köprünün altından çok sular aktı, 
genç Taner’e bugünden baktığınızda 
nasıl bir duygu var orada?

T. C.: Çok acayip, orada tutuna-
mayan genç bir adam var, tırnaklarıyla 
çabalıyor. 30 yıl sonrasında da ba-
şarmış, takdir görmüş, galerisiz ser-
gi açacak konuma gelmiş bir ressam 
olarak bugünden o genç Taner’e bir 
selam çakıyorum. Yani bu İstanbul 
sergisinin ne kadar sahici ne kadar alın 
teri ve kanla yapıldığının bir sembo-
lü olacak aslında. Gökten zembille 
inme, sırf resim yaparak değil 30 yıl 
çabalayarak buraya geldiğimin sem-
bolü aslında. Benim için çok değerli 
bir selamlaşma, bir karşılaşma. Çok 
enteresan denk geldi gerçekten, çok 
güzel oldu.
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R. K.: Bu happening hem sizin 
kişisel sanat yolculuğunuzda dönüm 
noktasıydı hem de 90’lar Türkiye-
si’ndeki sanat ortamına dair eleştiriler 
taşıyordu. Biraz bahseder misiniz, ne-
reden çıkmıştı bu fikir?

T. C.: 1991’de mezun olmuş-
tum, ’95’e kadar çalmadığım kapı, 
yapmadığım sergi olmadı, çok çalış-
tım, çok denedim ama olmuyordu 
bir türlü Türkiye’de. Zaten o yıllarda 
Türkiye’de üç tane galeri var, yüzler-
ce sanatçı var ve imkânlar çok kısıt-
lı. Herhangi bir galeriye girmek için 
hiçbir imkânın yok, bırak galeriye 
girmek, açılışlarına gitmek için bi-
le kapıda kuyruk oluyor. O ortamda 
var olmak çok zor, tutunamıyorsun, 
başaramıyorsun. Kapılar suratına ka-
panıyor. Çok iyi dereceyle mezun ol-
dum, hocaların gözbebeğiydim falan 
ama homo erotik resimler yapmaya 
başlayınca son dönemde akademi-
de de bir görmemezlikten gelmeye 
başlamışlardı beni. Mezun olduktan 
sonra o resimlerle zaten hiçbir şansım 
yok ortamda. Ailemin yarısı Alman-
ya’daydı, “burada olmuyor ben oraya 
geri döneceğim” dedim fakat gitme-
den önce bu intikamı almam lazımdı. 
Homo erotik olmayan, içinde hiçbir 
erotik unsur barındırmayan, boşluğu 
anlatan dört tane resim yapmıştım. O 
resimler de hiçbir yerde kabul görme-
yince, bu resimleri sergilemek üzerine 
kurgulanmış bir şeydi o. Bir çığlıktı 
yani “resimlerimi görün, beni görün, 
bir ressam olarak beni fark edin” çığ-
lığıydı. 

R. K.: Nasıl planladınız bu inti-
kamı?

T. C.: Cebimdeki son paramla da-
vetiyeler, afişler bastırdım. Afiş kıp-
kırmızı çikolata kâğıdından, üzerinde 
sadece bir telefon numarası, altında da 
“gece” yazıyor, o kadar. Çok kışkırtıcı 
bir afiş oldu. Önce bunları İstanbul’un 
en şık mekânlarının hollerine, giriş-
lerine astım. Afişteki telefon numa-
rasını arayanlar telesekreterde çok 

şuh sesli bir arkadaşımın seksi bir ses 
tonuyla bıraktığı notu dinliyorlardı. 
İngiliz aksanıyla konuştuğu yarı kırık 
bir Türkçeyle şunu diyordu, “Biz bir 
parti düzenliyoruz, katılmak istiyor-
san adresini, telefonunu ve mesleğini 
bırak, biz sana geri döneceğiz.” Partide 
Jean Paul Gaultier’nin defilesi, striptiz 
şovu olacak diye de ipucu veriyordu. 
Sonra çok sayıda insan aramaya baş-
ladı, biz de hafiften korktuk çünkü 
kulaktan kulağa yayılıyor ve ünlüler 
arıyordu.

Çok şık davetiyeler bastırdık, da-
vetiyeleri kurye kılığına girip dağıtı-
yorduk, paramız yoktu çünkü pos-
taya verecek. Davetiyeleri iki yaprak 
şeklinde metal üzerine bastırmıştım, 
buna göre akşam altıda Beyoğlu’nda 
Devlet Han’da buluşuluyor, 8’de oto-
büslerle Karaköy’e geçiliyor, devasa 
Cocolouris yatında parti devam edi-
yordu. Leipzig Oda Orkestrası, Jean 
Paul Gaultier’nin defilesi, striptiz şov-
lar falan sabah sekize kadar Boğaz’da 
sürecek bir parti. Sabah sekizde de 
Fesçiler Kasrı’ndaki kahvaltıyla final. 
Ama öyle bir kasır da yok. Başımın 
derde girmemesi için isimleri yanlış 
yazdık. Partinin sponsoru da Vivette 
Jewellery dedik, ki bu da doğru de-
ğildi.

İki hafta içinde 300 tane davetiye 
gönderdik ve sonra telesekreterdeki 
notu değiştirdik; “70 kişilik seçkin 
davetiye listemiz doldu, lütfen artık 
not bırakmayın.” Asıl kıyamet o za-
man koptu. Ağlayanlar, telesekreter-
deki sese yani kendisini Steven Mor-
ris diye tanıtan arkadaşım Kerem’e 
âşık olanlar... Bir de şöyle düşün o 
dönemin Türkiyesi tamamen dün-
yaya kapalı, özel kanal yok, radyo 
yok. Her şey yeni yeni olmaya baş-
lamış Özal’la birlikte ve herkes bir 
sınıf atlama derdinde. Yani bu parti 
onları Avrupalı, Amerikalı yapacak, 
sınıf atlatacak, o duruma gelmişti... 
Ve kıyamet koptu tabii herkes par-
tiden konuşuyor, oraya dahil olmak 
istiyordu. 
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R. K.: O gece olay olmuş olmalı.
T. C.:  Parti gecesinde Devlet 

Han’da arkadaşımın atölyesindeydik, 
burası kocaman bir daire, odalar var. 
Çöpleri topladım, şişeler, kâğıtlar, 
çöpler... Mekâna yaydım çöpleri. İki 
tane koruma tuttuk son parayla, ka-
pıya kocaman kadifeden kıpkırmızı 
bir perde astık. Biz de Bayan Vivette 
olduk, drag olduk aslında. Biri ben, bi-
ri Murat İpek, biri Mine Pektaş – Mine 
de bir kadın olarak drag oldu. Üçümüz 
gelen insanları karşılamaya başladık. 
O güne kadar ulaşmak istediğim her-
kes gelmiş, sanatçılar, küratörler, mo-
dacılar, tasarımcılar, herkes! 

İnsanları karşılıyorum, elimi 
uzatıp öptürüyorum bir diva olarak: 
“Hoş geldiniz ben Vivette kokteyl 
salonuna buyurun.” Diğer arkadaşım 
alıyor “Lütfen karideslerden alın, kar-
nınızı doyurun.” Hiçbir şey yok tabii, 
millet şaşkın şaşkın geziyor, son oda-
ya geliyor, benim dört tane resmi-
mi görüyor ve karşısında da benim 
manifestom yazılı. “Sizi buraya ben 
çağırdım çünkü böyle böyle, bu hayal 
kırıklığını bir gece de siz yaşayın iste-
dim” diye bir metin.

Ama o gece çok enteresandı ger-
çekten, çok acayip bir deneyimdi. 
SALT’ta o resimlerle birlikte o mekân 
tekrar oluşturuluyor, o metin tekrar 
yazılıyor resimlerin karşısına. O ge-
ceyi biz videoya aldık, o filmle bir de 
gösterim yapılacak.

R. K.: Peki son olarak yeni sergi-
nizin, yeni resimlerinizin sizdeki yeri 
nasıl?

T. C.: Bu seride bugüne kadar yap-
tıklarım yavaş yavaş kristalleşmeye 
başlayıp otobiyografik bir sentezle-
meye doğru gidiyor. Baktığın zaman 
Taner’i görebiliyorsun hissiyatında-
yım. 55 yaşındayım, dilimin yeni ye-
ni netleşmeye başladığı duygusunda-
yım. Yani bundan sonra bana bir sergi 
teklif edildiğinde konsept düşün-
meyeceğim sanırım, çünkü önceden 
oturup hangi konuyu ele alsam diye 

düşünüyordum, “Aile” serisi, “Kayıp 
Resimler” serisi, “Altın Çağ” serisi... 
Galiba bunlar yavaş yavaş silinmeye 
başlayıp, içimden geldiği gibi yapaca-
ğım artık, ne ise o. Bir Taner Ceylan 
dendiği zaman üç aşağı beş yukarı in-
sanların ne görecekleri belli olabilir 
belki artık. Tabii bir sanatçının sözüne 
asla güven olmaz, yarın da bambaşka 
bir şeyle çıkabilirim karşına. Yakın-
larım bundan çok mustarip, alev gibi 
yanıp sönüyorum ama kabaca şunu 
söyleyebilirim, hafiften bir olgunluk 
işleri bunlar.
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