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Masumiyet Müzesi Romanı ve Müzesi İrdelenmesiyle oluşan çalışmalarımızın öncü         
bir referansı olan ''Masumiyet'' başlığı altında, toplum kurallarına karşı hak arama,           
mücadele ve bu durumların yol açtığı başlıklar; sıkışmışlık, yıkım, kaos, göç           
kavramlarının yönlendiriciliğine yoğunlaşıldı. Zamanın masumiyeti estetik ve plastik        
değerlerin resimsel bir yönelişiyle biçim buldu. Etkileşim, resimsel arayışlara dayalı          
bir şeylerin ilişkili ve bir parça da olsa tamamlayıcı olması durumunu keşfetme, bu             
farkındalık ile resim dilini oluşturan durumlara ulaşma çabası süreçte araştırmalarla          
desteklendi. İrdelenen kavramlar, bir şeyleri referans alıp ulaşılan tartışma ortamı,          
çalışmalara öncü oldu. Bu tecrit etme ya da direkt anlatım ile süreçte araştırmaları             
özgün yorumlara evirdi. Bu durumda okunan bir roman, izlenen bir filmin gerçekliğinin            
yoğunlaşması ve içselleşip aynı başlık altında farklı dertler ile resim diline ulaşıldı. 

 



 

 



Mervecan Saral 

İsimsiz 

T.Ü.Y.B. 

105 x 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tuğçe Dinler 

Onu Bana Hatırlatan Sokaklar 

Tuval Üzerine Karışık Teknik 

140 x 120 

“Kırmızıyla boyalı yerlere ve sokaklara girmeyi kendime kesinlikle yasaklamıştım.         
Füsunlar’ın oturduğu Kuyulu Bostan Sokak ve bütün bu kırmızı sokaklara açılan yan            
sokakları da kendime yasakladım. Turuncuyla işaretli yerlere çok gerekliyse, içki içmemişsem           
ve bir dakikayı asla geçmeyecek kestirmeler için neredeyse koşarak ve hemen terk etmek             
üzere girebilirdim. Bizim ev ve Teşvikiye Camii, pek çok yan sokak gibi, dikkatli olmazsam              
aşk acısına kapılacağım turuncu renkli sokaklardaydı. Sarı sokaklarda da dikkatli olmam           
gerekiyordu. Bu haritayı aklımda hep hazır tutuyor, kırmızı sokaklara gerçekten hiç girmiyor,            
hastalığımın yavaş yavaş ancak böyle bir dikkatle geçeceğine inanıyordum.”  



 

Zeynep Öğünç 

Otoportreden 

T.Ü.Y.B. 

35 x 80 

Portre denildiği zaman göz, burun, ağız ve bunların bütününden oluşan ve bilinen portreler 
akla gelir. “Otoportreden” isimli çalışmada amaç; bir göz, burun, ağız kadar diğer 
bölümlerin de var olduğu, dikkat edilmeyen ama var olanın vurgulanmasıdır. Otoportreden 
kesitler alarak yola çıkılan bu çalışmalarla dikkat edilmeyen fakat farklı bir açıdan 
bakıldığında birçok estetik değerin, planların, resimsel değerler bakımından bir portre kadar 
etkili olduğunu görürüz. Bir bakıma otoportreden yola çıkarak evrensel olana bir yönelişi 
anlatır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sümeyya Kara 

Rastlantısal Varoluş 

T.Ü.Y.B. 

130 x 104 

İnsan yaşamında rastlanılan yıkıcı sorunlardan biri, varoluş. Anlamsızlaşan varoluş         
sürecinde sığınılan ilahi paradigmalar bireyi savunulan bütünün içinde hapseden bağımlı bir           
parçaya dönüştürür. Masumiyet, parçanın bütün içerisindeki anlamsal boyutunun özgün ve          
özgür değeridir.  



 

İdris Cihan 

Masumiyet Müzesi 

T.Ü.Y.B. 

160 x 120 

Füsun gittikten sonra Kemal acısını Füsun’dan geriye kalan eşyalarla dindirmeye          
çalışıyordu. O eşyaları yüzüne sürüyor ve onları öpüyordu. Gerçeği onlarda arıyordu. Bu            
kimine göre delilik kimine göre gerçek aşk sayılabilirdi. Ama Kemal’in elinde teselli            
olabilecek sadece onlar kalmıştı. Katı, sert ve acımasız objelerle, Kemal’in yolculuklara           



çıkması, onları tıpkı canlı varlıklar gibi sevmesi, Kemal’in aşkının büyüklüğünü gösteriyor.           
Ve bize eşyaların ruhu olabildiğini anlatıyor.  

 

Sabriye Mahmutoğlu 

Kırmızı Aurası 

Tuval Üzerine Karışık Teknik 

136 x 130 

Masumiyeti bir renk ile anlatmak isterseniz bu hangisi olurdu? Muhtemelen ilk akla gelen             
beyaz olur, ama benimki bu değil. Benim dünyamda beklenene yer yok. Size de bunu              
hissettirmek isterim. İçimizdeki zıtlığı, zıtlıklardaki çarpıcı gerçeği. Kırmızı öyle canlı öyle           
dinamik. Belki de öfke uyandıran, kışkırtıcı. Bu duygularımızda –olağan- değil mi? Saf ve             



içten olan, temelinde bir yaşanmışlık yatan, kendiliğinden ortaya çıkan… Benim kırmızım           
masumdur, eğer gördüğünüz buysa. Büyük boşluklarda büyük kütleler işte bu benim auram.  

 

 

Tuğçe Beyza Yapıcı 

Eşyaların Masumiyeti 

T.Ü.Y.B. 

149 x 100  

“Füsun, ona çok yakışan beyaz üzerine turuncu güllü ve yeşil yapraklı bir elbise giymişti.              
Etekleri dizinin altına gelen V yakalı bu zarif elbiseyi, tıpkı antrenmanlarda hep aynı eşofman              
giyen bir sporcu gibi sürücülük derslerine her gidişimizde giyer, derslerin sonunda bir            



eşofman gibi, elbise terden sırılsıklam kesilirdi. Derslere başlamamızdan üç yıl sonra bu            
elbiseyi Füsun’un dolabında asılı görür görmez, o gerilimli ve başdöndürücü ders           
saatlerimizi, Yıldız Parkında, yaşadığımız mutluluğu istekle hatırlayacak, o anları yeniden          
yaşayabilmek için hemen içgüdüyle elbisenin kollarını, göğsünü, Füsunun benzersiz kokusunu          
arayarak koklayacaktım.” 

 

Erşan Ekrem Ocaklı 

Zamanın Masumiyeti 

Tuval Üzerine Karışık Teknik 

160 x 110 

Kemal çok saplantılı ve tutkulu aşk yaşadığı Füsun’dan ayrılınca, sevgi ve hatıraların            
özlemini yatıştırmak için; Füsun’un evine her gün giderek, sekiz sene boyunca Füsun’a ait             



eşyaların hepsini kendi evine taşımıştır. Bu masum eşyalar ona Füsun’u hatırlattığı için onun             
dokunduğu her eşyanın hatırası olduğunu kabul etmiştir ve saplantılı bu aşk Kemal’i            
eşyalarla bir ilişki içerisine sokmuştur. Hikayede geçen bu olaylar ve durumlara istinaden bu             
tabloda zamanın masumiyetine yer vererek Kemal’in, bir süre sonra ilişki kurduğu Füsun’un            
eşyalarını, onsuz geçen bunca zamanda teselli bulmaya çalışırken ki hissiyatını ve zaman, tüm             
insanların aleyhine işlerken, gerçekten de biz insanlar üzerinde o kadar da masum mudur             
düşüncesini resimsel boyutta ele aldım.  

 

Fatma Tan 

Soyut Çalışma 

Tuval Üzerine Karışık Teknik 

120 x 150 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

İdris Cihan 

İsimsiz 

T.Ü.Y.B. 

110 x 130 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Merve Yıldız 

Soyut Kompozisyon 

T.Ü.Y.B. 

105 x 105 



 

 

 

 

 

 

 

Mervecan Saral 

İsimsiz 

Tuval Üzerine Karışık Teknik 

115 x 110  



Masumiyet Müzesi romanı referans alındı. Direkt anlatım yerine konuya temsili biçimler 
seçip, biçimlere anlam yükleme durumu öncüdür. Biçimsel anlatıma yönelim, biçimin üzerine 
giydirilen çizgiler ve boya anlayışı ile tecrit etme, temsilin ötesinde biçime farklı anlamlar 
yükleme durumu yaratır. Bu durum ile biçimlerin hali konuyu destekler ve resimselleşen biçim 
konuyu düşündürür.  

 

 

 

 

Servet Aslan 

Boya Tüpleri 

Tuval Üzerine Akrilik Boya 

135 x 150  

Görünenin ötesini görebilmek… 



 

 

 

 

 

 

 



 

Asiye Öztürk 

Masumiyet 

Tuval Üzerine Karışık Teknik 



145 x 103  

İtv HABER 

AKADEMİSYEN VE ÖĞRENCİLERDEN “MASUMİYET” SERGİSİ 
 
MÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilimdalı hocalarından Prof. Dr. 
Ümran BULUT ve Prof. Dr. Erol BULUT eşliğinde 19 öğrencinin katılımıyla 
“Masumiyet” sergisi açıldı. 
 

 

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilimdalı 
hocalarından Prof. Dr. Ümran BULUT ve Prof. Dr. Erol BULUT eşliğinde açılan  4. 
sınıf ve yüksek lisanstan 19 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen “Masumiyet” 
sergisinde 50 resim sergilenmekte. 
 

 
 



Çağdaş sanat örneği olarak değerlendirilebilecek sergi 25 Nisan-1 Mayıs 2017 
tarihleri arasında Ataşehir Novada AVM Cemal Süreyya Kültür Merkez’inde 
izlenebilir. 

 
 
Sergi, Masumiyet Müzesi (Orhan Pamuk-29 Ağustos 2008) romanı ve Diren (Sarah 
Gavron-12 Ekim 2015) filmi irdelenmesiyle oluşan resimlerinin öncü bir referansı olan 
“Masumiyet”i anlatıyor. Ayrıca toplum kurallarına karşı hak arama, mücadele, 
sıkılmışlık, yıkım, kaos ve göç kavramlarına da yoğunlaşılmış. Bu durumda okunan 
bir roman, izlenen bir filmin gerçekliğinin yoğunlaşması ve içselleşip aynı başlık 
altında farklı dertler ile özgün yapıtlara ulaşılmış.  
 

 
 



 

 
 

 
 



 
 
Kaynak: http://www.itvhaber.com/akademisyen-ve-ogrencilerden-masumiyet-sergisi.html#ixzz4fT6fofls 
 
 
MARMARA ÜNİVERSİTESİ HABERLER 
"Masumiyet" Sergisi 

http://www.itvhaber.com/akademisyen-ve-ogrencilerden-masumiyet-sergisi.html#ixzz4fT6fofls


Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim          
Üyeleri Prof. Dr. Ümran Bulut ve Prof. Dr. Erol Bulut'un 4. sınıf ve yüksek lisans resim                
atölye öğrencilerinin resimlerinden oluşan “Masumiyet” temalı sergi, 25 Nisan 2017          
Salı günü Cemal Süreyya Kültür Merkezi Sanat Galerisinde öğrencilerin,         
sanatseverlerin ve konukların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.  

 

Sergide yer alan resimler, büyük bir çoğunlukla Masumiyet Müzesi (Orhan Pamuk-29           
Ağustos 2008) romanı ve Diren (Sarah Gavron-12 Ekim 2015) filminin irdelenmesiyle           
gerçekleştirildi. Ayrıca resimlerde toplum kurallarına karşı hak arama, mücadele,         
sıkılmışlık, yıkım, kaos ve göç kavramlarına da yoğunlaşıldı. Sergilenen resimlerle          
öğrencilerin okudukları bir romanın, izledikleri bir filmin gerçekliğine yoğunlaşmaları,         
aynı doğrultuda durumları içselleştirmelerinin mümkün olduğu görüldü. Etkinlik, sanat         
ve eğitim çevresinden de yoğun ilgiyle karşılandı. 

 

 



  

 



  



 

Kaynak: http://www.marmara.edu.tr/news/masumiyet-sergisi  

http://www.marmara.edu.tr/news/masumiyet-sergisi

