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Buraya nasıl geldiğini hatırlıyor musun? Geri dönüp 
baktığında neyi başardığını, nerede hata yaptığını, 

çevrendekilerin kimler olduğunu, ne zaman uyuduğunu, ne 
zaman uyandığını, saatlerin, günlerin ve ayların nasıl geçtiğini 
hatırlayabiliyor musun? İşte her şey böylesine bir fluluk perdesi 
ardında usulca ilerliyor. Sadece şimdi var, o da hiç bitmeyecek 
gibi duruyor. Belki de geçmiş hiç olmadı ve gelecek, o elimizi 
uzatıp dokunamadığımız zaman sırf bu yüzden hep uzakta 
kalacak. Dipte bir yerlerde yaşandığına emin olduğun o büyük 
kırılmayı hissettin. Oysa etkisi henüz kendini gösteriyor. Zemin 
ayağının altından çekilmiş gibi; boşlukta bir başına yüzüyorsun, 
su biraz bulanık.

Ömrünün kaç yılını geride bıraktığını saydın, peki ya kaç yılın 
kaldığını biliyor musun? Burada ne kadar zaman geçirmiş 
olsan da gözlerini bu dünyaya yeni açmış gibisin; her gün, her 
an yeni şeylerle karşılaşıyorsun. Belki de bir yılgınlıkla sarılı 
bedenin: içinde yaşadığın bu kent seni yavaş yavaş hasta 
ediyor. Ne kadardır katlanıyorsun buna? Daha ne kadar 
katlanacaksın? Otomobil sesleri gündüzleri inşaat seslerine 
karışıyor, farklı büyüklükteki lastikler asfalt yolları çiğnerken 
toprak, betonun ağırlığıyla daha çok eziliyor. Düşüncelerle 
çiğnenen zihninin ağırlığıyla ezilen bacakların gibi. Belki 
de her sabah, hâlâ yaşadığından emin olmak için aynada 
yüzünü inceliyorsun. Zamanın acımasız akışında göz altlarına 
eklediği yeni bir çizgiyi fark ettiğinde bir geç kalmışlık hissiyle 
sarsılıyorsun.

Sinan Eren Erk
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Kurtulmak istediklerinin, ardında bırakmaya ve unutmaya 
çalıştıklarının tamamı, içinde yön duygunu yitirdiğin sonsuz 
okyanusun içinde seninle birlikte. Ve şunu anlıyorsun: ya kendini 
tümden o akışa bırakacaksın ya da önce yersizleşecek ve 
ardından bir göçebeye dönüşeceksin. Sen ise üçüncü seçeneği 
seçiyorsun: her şeyi ters yüz edecek, okyanusu gökyüzüne 
çevireceksin. Artık tüm iskeleler, fikirlerine dayanak yapacağın 
tüm anlam zeminleri eskiden gökyüzünün olduğu yere doğru 
“yükselecek”. İçindeki kumlar aşağıya her döküldüğünde aynı 
kum saatini tersine çevirecek, belli anları yeniden yaşayacak 
ve hissedeceksin. Kırılmanın etkisi yüzeyde hissedilmeye 
başladığında başlangıçlar sona, sonlar ise başlangıca 
evrilecek.

Dip Dalgası, Semih Zeki’nin son dönem işleri üzerinden 
yaşamlarımızdaki büyük kırılma anlarını ve ardından giderek 
daha da şiddetlenen değişimleri resim, baskı ve heykel gibi 
farklı tekniklerdeki eserler üzerinden anlatıyor. Sanatçının kent 
meselelerine, metropollerin değişen sosyokültürel yapılarının 
psikolojik uzantılarına, oluş halindeki bireyin kendiyle olan etik 
mücadelesine odaklandığı bir sürecin sonunda ortaya çıkan 
eserlerden oluşan sergi, içinde yaşadığımız çağın sarsıntılarını, 
zihnin ve hayatın derinlerindeki kırılma anlarının izini sürerek 
sanatçının perspektifinden izleyiciye sunuyor. Galeri mekânının 
iki katına yayılan ve sanatçının yaklaşık son iki yılda ürettiği 
seriler, Zeki’nin yaşama, algılama, düşünme ve yaratım 
süreçlerini bütün şeffaflığıyla gözler önüne seriyor. 
Zamansal açıdan iki yönlü bir okumaya olanak sağlayan bu 
sergi kurgusu, izleyiciye sanatçının formla, renkle ve anlatımla 
olan karmaşık ilişkisinin katmanlarını keşfetme imkânı sunuyor.

Buraya nasıl geldiğinin bir önemi yok.
Dalga hepimizi kendimizin yeni hallerine götürüyor.
Artık biliyorsun.
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Do you remember how did you end up here? When you look 
back, can you remember what you accomplished, where 

you went wrong, who the people around you were, when you 
slept, when you woke up, and how the hours, days, and months 
passed? Everything is proceeding slowly behind such a veil 
of a blur. There is only now, and it seems like it will never end. 
Maybe the past never happened and the future will always 
be far away just because of that when we can’t reach out and 
touch it. You felt that big break that you were sure happened 
somewhere at the bottom. However, its effect is still showing. 
As if the ground had been pulled from under his feet; You’re 
swimming alone in space, and the water is a little cloudy.

You counted how many years of your life you have left 
behind, but do you know how many years are left? No matter 
how much time you have spent here, you seem to have just 
opened your eyes to this world; Every day, every moment, 
you encounter new things. Maybe your body is wrapped in 
a daze: this city you live in is slowly making you sick. How long 
are you putting up with it? How much longer will you endure? 
The sounds of cars mix with the sounds of construction during 
the daytime, the soil is crushed more by the weight of the 
concrete as tires of different sizes trample the asphalt roads 
like your legs crushed by the weight of your mind trampled 
by thoughts. Maybe you look at your face in the mirror every 
morning to make sure you’re still alive. When you notice a new 
line that he has added under the eyes in the cruel flow of time, 
you are shaken with a feeling of being late.

Sinan Eren Erk
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All the things you want to get rid of, try to leave behind, and 
forget, are with you in the endless ocean in which you have lost 
your sense of direction. And you understand this: either you will 
let yourself go entirely with that flow, or you will first become 
displaced and then become a nomad. You choose the third 
option: you will turn everything upside down, turn the ocean 
into the sky. Now all the piers, all the grounds of meaning on 
which you will base your ideas, will “rise” to where the sky 
used to be. Every time the sand inside you pours down, you 
will reverse the same hourglass, reliving and feeling certain 
moments. When the effect of the breaking begins to be felt 
on the surface, the beginnings will evolve into the end and the 
endings will evolve into the beginning.

Ground Swell, through Semih Zeki’s recent works, shows 
the big breaking moments in our lives and then the ever-
increasing changes, through works in different techniques such 
as painting, printing, and sculpture. The exhibition consists of 
works that emerged at the end of a process in which the artist 
focuses on the urban issues, the psychological extensions of 
the changing socio-cultural structures of the metropolises, and 
the ethical struggle of the individual in the process of being, 
presents the tremors of the era we live into the viewer from the 
perspective of the artist, by tracing the moments of breaking 
in the mind and the depths of life. The series, spread over two 
floors of the gallery space and produced by the artist in the 
last two years, reveals Zeki’s life, perception, thinking, and 
creation processes with all their transparency. This exhibition 
setup, which allows a two-way reading in terms of time, 
allows the viewer to explore the layers of the artist’s complex 
relationship with form, color, and expression.

It doesn’t matter how you got here.
The wave takes us all to new states of ourselves.
Now you know.
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Mavi Bir Düş
A Blue Dream
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“Mavi Bir Düş” serisinden | “From A Blue Dream” series, 2023
Kâğıt üzerine yağlı boya | Oil on paper 
her biri | each 18 x 24 cm
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“Mavi Bir Düş” serisinden | “From A Blue Dream” series, 2022
Kâğıt üzerine yağlı boya | Oil on paper 
her biri | each 21 x 30 cm
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“Mavi Bir Düş” serisinden | “From A Blue Dream” series, 2022
Kâğıt üzerine yağlı boya | Oil on paper 
her biri | each 21 x 30 cm
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“Mavi Bir Düş” serisinden | “From A Blue Dream” series, 2022
Kâğıt üzerine yağlı boya | Oil on paper 
her biri | each 21 x 30 cm



13

“Mavi Bir Düş” serisinden | “From A Blue Dream” series, 2022
Kâğıt üzerine yağlı boya | Oil on paper 
her biri | each 21 x 30 cm
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“Mavi Bir Düş” serisinden | “From A Blue Dream” series, 2022
Tuval üzerine yağlı boya | Oil on canvas 
130 x 150 cm
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“Mavi Bir Düş” serisinden | “From A Blue Dream” series, 2022
Tuval üzerine yağlı boya | Oil on canvas 
40 x 40 cm
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“Mavi Bir Düş” serisinden | “From A Blue Dream” series, 2022
Tuval üzerine yağlı boya | Oil on canvas 
130 x 150 cm
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“Mavi Bir Düş” serisinden | “From A Blue Dream” series, 2022
Tuval üzerine yağlı boya | Oil on canvas 
her biri | each 40 x 50 cm
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“Mavi Bir Düş” serisinden | “From A Blue Dream” series, 2022
Tuval üzerine yağlı boya | Oil on canvas 
130 x 150 cm
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“Mavi Bir Düş” serisinden | “From A Blue Dream” series, 2022
Tuval üzerine yağlı boya | Oil on canvas 
40 x 50 cm
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“Mavi Bir Düş” serisinden | “From A Blue Dream” series, 2022
Tuval üzerine yağlı boya | Oil on canvas 
130 x 150 cm
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“Mavi Bir Düş” serisinden | “From A Blue Dream” series, 2022
Tuval üzerine yağlı boya | Oil on canvas 
her biri | each 40 x 50 cm
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Bir Mavi Düşe Veda | Farewell to a Blue Dream, 2023
Tuval üzerine yağlı boya | Oil on canvas 
190 x 190 cm
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Artık Parçalar
Waste Pieces
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“Artık Parçalar” serisinden | “From the Waste Pieces” series, 2022
Kâğıt üzerine ahşap baskı | Woodblock print on paper 
41 x 29 cm
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“Artık Parçalar” serisinden | “From the Waste Pieces” series, 2022
Kâğıt üzerine ahşap baskı | Woodblock print on paper 
her biri | each 41 x 29 cm
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“Artık Parçalar” serisinden | “From the Waste Pieces” series, 2022
Kâğıt üzerine ahşap baskı | Woodblock print on paper 
her biri | each 41 x 29 cm
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“Artık Parçalar” serisinden | “From the Waste Pieces” series, 2022
Kâğıt üzerine ahşap baskı | Woodblock print on paper 
her biri | each 41 x 29 cm
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Tahrip
Destruction
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“Tahrip” serisinden | “From the Destruction” series, 2022
Karışık teknik | Mixed media 
her biri | each 18 x 12 cm
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“Tahrip” serisinden | “From the Destruction” series, 2022
Karışık teknik | Mixed media 
her biri | each 18 x 12 cm



31

“Tahrip” serisinden | “From the Destruction” series, 2022
Karışık teknik | Mixed media 
18 x 12 cm
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“Tahrip” serisinden | “From the Destruction” series, 2022
Karışık teknik | Mixed media 
her biri | each 18 x 12 cm
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Heykel
The Sculpture
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“Heykel için eskiz” serisinden | “Sketch for sculpture” series, 2022
Kâğıt üzerine karışık teknik | Mixed media on paper 
160 x 100 cm
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“Heykel için eskiz” serisinden | “Sketch for sculpture” series, 2022
Kâğıt üzerine karışık teknik | Mixed media on paper 
160 x 100 cm
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“Heykel için eskiz” serisinden | “Sketch for sculpture” series, 2022
Kâğıt üzerine karışık teknik | Mixed media on paper 
160 x 100 cm
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“Heykel için eskiz” serisinden | “Sketch for sculpture” series, 2022
Kâğıt üzerine karışık teknik | Mixed media on paper 
160 x 100 cm
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“Heykel için eskiz” serisi | “Sketch for sculpture” series, 2022
Kâğıt üzerine karışık teknik | Mixed media on paper 
her biri | each 160 x 100 cm
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Oyuna Dönüş, 2023
Ahşap konstruksiyon | Wooden construction
98 x 75 x 150 cm
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Oyunbozan, 2023
Ahşap konstruksiyon | Wooden construction
49 x 41 x 71 cm
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Oyun, 2023
Ahşap konstruksiyon | Wooden construction
7,5 x 8,5 x 14 cm
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Kırılma, 2023
Duvar üzerine füzen ve toz pastel
Charcoal and powder pastel on the wall
Enstalasyon | Installation
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Kırılma Anı, 2023
10’48’’
video Umut Demirelli
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“Heykel için plan” serisi | “Plan for sculpture” series, 2022
Kâğıt üzerine karakalem | Charcoal on paper 
her biri | each 29 x 21 cm & 21 x 29 cm
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