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Haziran ayının sonunda dört yıldır dü-
zenledii sergilerine ara veren T. C. Zira-
at Bankası, Tünel Sanat Galerisi be˛ ay 
aradan sonra Mehmet Yılmaz ve Oya 
Özer'in sergileriyle yeniden sanatsever-
lerin hizmetine girdi. Tünelden Beyo-
lu'na doru girerken sanatseverleri kar-
˛ılayan ilk sanat mekanı olan sergi salo-
nunun banka ˛ubesine ya da seans salo-
nuna dönü˛meyip. sergilerine yeniden 
devam etmesi oldukça sevindirici. Meh-
met Yılmaz ve Oya Özer'in sergileriyle 
126 Kasım • 14 Aralık tarihleri arasında 
izleyicisi ile bulu˛tu) acılan galeri bu ay 
ise dört ressamımızı konuk edecek. 

Sanatta Toplumsallık ve Bireysellik 
fiahide Yılmaz 

Mehmet Yılmaz'ın bu sergisi ("Bir yanım 
içerde") çoktan beri bir saplantı halinde 
zihnimi me˛gul eden. mekan figür sorun-

ları çerçevesinde yaptıı "Camdan Bakan-
lar" dizisinin devamında ortaya çıkan ça-
lı˛malarından olu˛uyor. 
Sergideki i˛ler, bir yandan toplumsal ve 
siyasal sorunlara, dier yandan da insan-
olunun içsel ya˛antısına bazen bir kurta-
rıcı gibi sıınılan, bazen de türlü çabalara 
kar˛ın a˛ılamayan, benliin derinliklerin-
deki bir hücreye- göndermeler yapıyor. 
Sanatçının resim ve kabartmalardan olu-
˛an bir önceki "Camdan Bakanlar" dizisi, 
izleyende bir hapsolmu˛luk duygusu 
uyandırıyordu. Bir cama yaslanarak kar˛ı 
tarafa bakan insanların, cama deen ve 
yassıla˛an kısımlarından esinlenilerek ya-
pılan o çalı˛malar, anlatımcı bir tavrın göl-
geleriydi. 

"Bir Yanım ›çerde" isimli sergisinin tema-
sı da, yine benzer sorunlar çerçevesine 
kurulmu˛ durumda. Hapsolmu˛luk duy-
gusu tamamen ortadan kalkmıyor, sadece 
geri plana atılıyor, gizleniyor. Bu resimle 
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re bakarken göz iki ayrı odak uzaklıı 
kullanmak zorunda, ilk uzaklıı ayarla 
mak kolay, göz çabucak avlanıyor çünkü 
Ne var ki. sanatçının gizlemesine ragmen 
i˛aret ettii ba˛ka bir dünya daha var ge 
ri planda. Bu. bazen hapsettiimiz ve gör 
mezden geldiimiz insanların dünyası, ba 
zen de içimizdeki dünyanın -hapisanenin 
bir yansımasıdır. Bir ˛eyi görmezden gel 
menin bir adım ötesi onun yok sayılması 
deil midir? ›nsan böyle bir yanılsamaya 
kapılarak gerçei kendine göre yorumla-
yabilir, kendini pekala kandırabilir. An-
cak, bir yanı içerde olan insan gerçekten 
özgür müdür? Nazımın ˛u dizelerini 
anımsamamak elde deil: 

"Bizi esir ettiler. 
bizi hapse attılar: 
beni duvarların içinde 
seni duvarların dı˛ında. 
Ufak i˛ bizimkisi. 
Asıl en kötüsü: 
bilerek bilmeyerek 
hapisaneyi insanın kendi içinde ta˛ıma-
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1971 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Bu-
ca Eitim Fakültesi Resim Bölümünden 
mezun olan sanatçı Uluslararası Plastik 
Sanatçılar Dernei ve Birle˛mi˛ Ressam-
lar ve Heykeltra˛lar Dernei üyesidir. Yur-
tiçi ve yurtdı˛ı koleksiyonlarda eserleri 
bulunan Müjgan Özkaya'nın 12. ki˛isel re-
sim sergisi 14 Ocak - 01 fiubat tarihleri 
arasında Tünel Sanat Galerisi'nde iz-
lenebilir. 

Denizdibi 
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