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Emre hocam, sergi yapma isteğiniz benim için çok kıymetli. Ben buradaki 
çalışmalarımı, daha doğrusu eskizlerimi mektupla size göndereyim. Ne 
hissediyorsam, zihnim bana ne anlatıyorsa onu çiziyorum. Fakat sizden 
isteğim, beni klişelerden uzak tutun, çünkü buna ihtiyacım var. Ben şimdi 
küçük karabalık gibi koskoca bir deryada yolumu arıyor, bulmaya çalışıyorum.

Dilan Cudi Saruhan 
(11 Haziran 2021)

Bu sergi, Dilan Cudi Saruhan’ın gönderdiği mektuplar üzerinedir. Burada 
yer alan tüm cümleler “görülmüş mektuplar” dan aktarılmış ve tüm görseller 
de yine o mektuplarla birlikte gelen resimlerden oluşmuştur. Etkiyi arttıran 
birtakım kurmaca biçimlere, abartılı tanımlara ve idealize edilmiş düşüncelere 
sergide asla yer verilmemiştir. Yapılan şey yalnızca, ayrı ayrı mektuplardaki 
metinlerin ve resimlerin bir araya getirilerek düzenlenmesinden ibarettir.
                                                         Emre Zeytinoğlu



Ağaçları çok özledim hocam. Çiçekleri, çamuru… Dağlı bir kadınım ben, 
dağları özledim hocam. Ama denizi de özledim.



Sizin için bir Şahmeran çizdim, umarım seversiniz. Ben de sizden küçük bir 
istekte bulunabilirim. 

Van Gogh’un Günebakanlar tablosunu çok severim. Aslında günebakanların 
kendisini severim. Eğer dışarıda rastlarsanız, bana bu tablonun kartpostalını 

gönderebilirsiniz. Uzun zaman oldu onları görmeyeli.



Ayçiçekleri tablosunun ilk parçasını aldım ve çok mutlu oldum. Diğer 
parçalarını da her mektupla tek tek zarf içinde gönderebilirsiniz.

Sizin gönderdiğiniz yeni kitapları aldım, ama Van Gogh resminin diğer 
parçaları elime ulaşmadı. Buradaki yeni karara göre sadece kitapları 
alabiliyorum. Ben de karara itiraz dilekçesi yazdım ve o Ayçiçekleri resmini 
istedim. Bir masanın üzerinde duran ayçiçeklerinin yasalar adına ne gibi bir 

sorun teşkil ettiğini anlamış değilim. Van Gogh ile arama kimse giremez. 
Bu sefer durumun takipçisi olacağım ve duruma dair sizi de bilgilendireceğim.



Burada neler yaptığımı merak ediyorsunuz, biliyorum. Çokça okuyorum ve 
çalışıyorum. Geçenlerde burada bir yaş daha büyüdüm ve 27 oldum. 

Çiziyorum bir şeyler. Notlar tutuyorum. Bu arada nakış da yapıyorum, 
onların insanlarla buluşmasını istiyorum, ama nasıl olur bilmiyorum. 

Bunun dışında, 2018 – 2019 yıllarında benim ömrümden ömür götüren bir 
süreci üç adet mendile işledim. Bir buçuk yıl boyunca yargılanmıştım ve 

son duruşmada, 302’nci anayasal düzeni bozmaya teşebbüs maddesinden 
beraat etmiştim. Fakat yaşadığım şey çok ağırdı ve bunları kaydetmek istedim. 

Aslında unutmamak için saklamak istedim.



Şimdi sizler de kafese kapatıldınız, baş aşağı yarasa misali. Olan kadınlara ve 
emekçilere oldu. Rengârenk, model model maskeler de hayli popülerleşmiş. 
Büyüyen Corona’ya, hastalıklara ve sizi üzenlere karşı sosyal mesafeleri hep 
koruyun. Bence en iyisi bu olacak. Size ben bir maske çizdim, bu sizi her türlü 

Corona’dan korur.



Burada neler yaptığımı merak ediyorsunuz, biliyorum. Çokça okuyorum ve 
çalışıyorum. Geçenlerde burada bir yaş daha büyüdüm ve 27 oldum. 

Çiziyorum bir şeyler. Notlar tutuyorum. Bu arada nakış da yapıyorum, 
onların insanlarla buluşmasını istiyorum, ama nasıl olur bilmiyorum. 

Bunun dışında, 2018 – 2019 yıllarında benim ömrümden ömür götüren bir 
süreci üç adet mendile işledim. Bir buçuk yıl boyunca yargılanmıştım ve 

son duruşmada, 302’nci anayasal düzeni bozmaya teşebbüs maddesinden 
beraat etmiştim. Fakat yaşadığım şey çok ağırdı ve bunları kaydetmek istedim. 

Aslında unutmamak için saklamak istedim.



Dışarıdayken yaptığım heykeller sahipsiz kalıp ya çatladı ya da kayboldu 
okulun atölyesinde. Olsun, ben daha iyilerini yaparım yine de. Yaptığım 
bir kayık vardı. Yarım. Sadece dümeni vardı. O kadar denizde boğulup ölen 

insanlar vardı, sırf yeni bir yaşam için. Sonra bizim hikâyemiz geldi aklıma.

Bahar o kayığı kurtardı. Şimdi ise babam onu tavana asmış. Ama ben onu 
tamamlayacağım. Hele bir çıkayım.



Koğuşa girdiğimizde nereden geldiği belli olmayan bir parça yeşil boya 
buldum. Hatta koğuşun duvarları da yeşil. Ranzalar, kapı ve pencere pervazları 

da yeşilin farklı tonlarında. Bunu bir işaret olarak algıladım.

Sizin bana göndermiş olduğunuz Sanatın Karanlığı adlı kitabınızı okurken 
duygulandım biraz. Çünkü bir süredir kafamda beliren ve kâğıda dökmüş 
olduğum imgeler daha da güçlendi ve somutlaştı. Hissettim ki kitap, tam da 

burada yaşadığım şeylerin teorik boyutuydu.



Kendimi birden bir derslik ortamında hissettim. Karşılıklı oturuyormuşuz gibi. 
Dışarıdaymışım gibi. Kitabın içinde siyah sayfalar vardı ve bunları o yeşil 
boyayla buluşturmam gerektiğini hissettim. Bunlara resimler yaptım. Yeşil 

boya da ucu ucuna yetti. Hepsi tuhaf bir tesadüf olsa gerek.

Bu yaptığım resimlerdeki imgeler, “insanlar bunu kendileri yapmıştı” dedirten 
cinsten bence. Sonra da oturup biraz bağlama çaldım, iyi gelir diye.



Şöyle bir şey aklıma geldi, sözler kime ait bilmiyorum: “Karanlık zamanlarda 
şarkı söylenebilecek mi? Elbette, karanlık zamanlarda karanlık zamanları 
anlatan şarkılar da söylenebilecek.” Sanırım böyle bir şeydi, karanlık kâğıtlar 

da biraz böyle oldu.

Yaptığım bu resimleri koğuş duvarına tutturdum. Duruşlarını sevdim ve 
sonradan size göndermeye karar verdim.



Emre Zeytinoğlu (1955, İstanbul)

1980 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun oldu. Sanat 
alanında sergi, kitap, dergi-gazete yazıları ve radyo programları gibi farklı 
türlerde üretimler gerçekleştiren Zeytinoğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nde dersler verdi. Ayrıca arkeolojik 
yerleşim alanları üzerine de televizyon belgeselleri yaptı. 

Bugüne dek yayımlanmış bazı kitapları arasında Kentin Labirenti ya da St. 
Louis’deki İyonik Sütun (2021, Literatür Yay.) Sanatın Karanlığı (2020, Espas 
Yay.), Sanat, Bazı Şeyler ve Eleştiri (2017, Corpus Yay.), İktidarsızlığın İktidarı 
ve Sanat (2014, Ayrıntı Yay.), Sanat Üzerine Yersiz Yorumlar (2008, Bağlam 
Yay.), Uyku Tulumunda Spor (2004, Telos Yay.), Sanatın Suç Ortaklıkları 
(2003,Bağlam Yay. ve 2016, Belge Yay.) yer almaktadır.
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