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             İnsanın ve doğanın intiharına tanık olduğumuz ve bu suçlulukla nasıl baş 
edeceğimizi bilemediğimiz bir dönemi yaşıyoruz. İnsan kendi neslini sabote mi 
ediyor, yoksa doğa insanı tekrar sıfır noktasına götürerek “modernite”nin yıllardır 
kurguladığı ve insanı en tepe noktaya yerleştirdiği hiyerarşik sıralamayı tepetaklak 
mı ediyor? Sonbaharda Venedik, bugün ise Avustralya, insan dürtüselliğinin 
kontrolsüz deviniminin bedelini ödedi. Bilim adamları başka gezegenler araştırıp 
uzay gemileri inşa etmeye başladı, okullarda bir plastik poşetin doğaya yaptığı 
tahribatı konu alan dersler veriliyor, güçlü ve refah ülke tanımı nükleer silahlar, 
asker ya da dengeli bir ekonomi ile özdeşleşmiyor artık. Güçlü bir ülke, insana, 
bitkiye ve hayvana sağlıklı yaşam alanı sunabilecek ülkeyi temsil ediyor. Bugün 
geldiğimiz noktada, insan ve doğa arasındaki uçurum büyümüş, insanlık birer silaha 
dönüşmüş ve yok etmeye programlanmışçasına önce etrafını sonra da kendini 
öldürüyor. Coğrafyamızın çevresindeki geçmiş uygarlıklara baktığımızdaysa, doğa 
ve insanın bölünmezliğine şahit oluyoruz. Belki de ileriye odaklandığımız ve hep 
gelecek planları kurduğumuz, gelecek zaman kiplerini kullandığımız, bugünü 
yaşayamadığımız hatta anda kalamadığımız şu post - postmodern zamanlarda asıl 
yapmamız gereken geçmişi hatırlamaktır. 
17 Ocak’ta Ankara Siyah Beyaz Galeri’de Kibele, Artemis ve Bereket Tanrısı’nı 
konu alan “Tanrılar ve Tanrıçalar” isimli solo sergisinde Ardan Özmenoğlu bu 
konuyu yeniden gündeme getiriyor. İnsan binlerce yıl önce, görmediğiyle iletişim 
kurma güdüsünü sanatı ile gerçekleştiriyor. Tanrıların ve tanrıçaların heykelleri 
yapılıyor. Uygarlıklar neden bereket ve neden hep güç olarak kurgulanıyor? Gerçek 
anlamda güç tanrılara mı doğaya mı ithaf ediliyor? 
“Günümüzde sorumsuzca ve bilinçsizce doğaya yapılan saldırılar bitki türlerinin 
hayvan nesillerinin yok olmasına neden oluyor. Doğa anamız çok kıymetli ama 
maalesef her geçen gün doğanın yok oluşuna dair haberler duyuyoruz. Artık 
insanların mutsuzluğu ve işlevsizliği, toprağın verimini kaybetmesi, inanç sistemi-
nin çökmesi, doğanın işleyişinin kırılması sonucunda bugün sıfır noktasına yani ilk 
medeniyetlere tekrar baştan dönmemiz ve orada anlatılmak istenilen mesajları 
yeniden anlamamız gerekiyor.” diyor Ardan Özmenoğlu. Konuyu üç ana figürü 
üzerinden ele alan sanatçı Anadolu uygarlıklarından yola çıkan temasını anlatıyor; 
“Kibele (bereket ana), Bereket Tanrısı ve Artemis. Bu üç heykelin ortak konusu 
bereket. Şu an Bereket Tanrısı ve Artemis heykeli Selçuk Müzesi’nde, Kibele de 
Anadolu Medeniyetler Müzesi Ankara’da tarihe ışık tutmaya devam ediyor. Bu 
sergide ise ben üç heykeli derinlemesine inceliyorum. Sergide Anadolu topraklarından 
çıkan tarihi eserleri bilinç ve sanat olarak da yeniden yorumladım. Bize bırakılan bu 
medeniyeti biz sonraki nesillere ne durumda bırakıyoruz? Uygarlıklar tarihinden bize 
miras kalan kavramları yeniden düşünüyorum çünkü dünya şüphesiz bir sona doğru 
gidiyor. Bu gidiş gitgide hızlanmış durumda. Buna hepimiz şahidiz. Çevre kirliliği, 
orman yangınları, önleyemediğimiz plastik atıklar ve iklim değişikliği. Bunların 
hepsinin tek bir sorumlusu var o da günümüz insanı. Oysa ki tarihten bize kalan 
korunmuş bir dünyaydı. Kültür sanat medeniyet uygarlık yani tapınaklar, tanrılar ve 
tanrıçalar. Anadolu uygarlıklarında, doğaya aidiyet ve doğaya saygı vardı. Bugün 

ise sapkın inançlar ve modernizmin insanı en üst mertebeye taşıdığını düşünmesi 
sonucunda doğaya verilmeyen önem ve saygısızlık hakim. Bugünkü tüketim toplu-
munun tam tersine eski medeniyetler bence birer üretim toplumuydu. Çanak 
çömlek, tarım, mimari üretilen her şey doğayla uyum içindeydi. Bugün ise üretilen 
her şey doğaya karşı olarak ilerliyor. Ürettiğimiz bilimsel ve teknolojik ilerlemeler 
ve bu konudaki devrimleri eğer bırakabileceğimiz bir dünya kalmayacaksa bir 
anlamı yok. Hiçbir meyvenin bile orijinal doğal çekirdeğine ulaşamıyoruz.” 1963’te 
keşfedilen ve 1995 yılında kazılara başlanan ve bugün dünya uygarlıkları tarihini 
sorgulatan Şanlıurfa Örencik Köyü’ne bağlı olan Göbeklitepe gerçeğini de 
hatırlatalım. Güney Doğu turizmini bir anda harekete geçiren Neolitik Çağ’a ait bu 
arkeolojik alan Anadolu uygarlıklarının doğa ile uyumunu yeniden bizlere 
kanıtlıyor. Burada yüksekliği 5.5 metreye ve ağırlığı 1.5 tona ulaşan T biçimli 
dikilitaşlar bulundu. Bu dikilitaşların üzerlerine tilki, böcek, yılan, dağ keçileri, 
yaban domuzları, kurtlar, aslanlar ve çeşitli kuş türleri görüyoruz. Göbeklitepe M.Ö. 
3000 yılına dayanan Stonehenge’den ve Mısır Piramitleri’nden en az yedi bin yıl 
kadar önceye dayanmakla birlikte insanların avcılık ve toplayıcılıktan besin üreti-
mine yani gezginci bir yaşamdan yerleşik yaşama geçtiği dönemi anlatır. Bu da 
tabii ki iklim ve doğa ile uyum içerisinde gerçekleşebilmiştir. Özmenoğlu’nun 
sergisinde yer alan en büyük eser Göbeklitepe sonrası M.Ö. 6500 – 7000’lere 
dayanan ve yine Anadolu’da yakın coğrafyalarda yapılan kazılarda bulunan aslen 
küçük olan Kibele heykelinin resmidir. Kibele, antik çağlardan günümüze birçok 
kültür ve uygarlıkta yaygın olarak görülen ana tanrıça olarak anılır. 
Kibele, analığın, dişiliğin, üremenin ve dolayısıyla bereketin simgesi kabul edilir. 
Ayakta durarak ya da uzanarak betimlenen Kibele heykelleri daha sonra Roma ve 
Yunan mitolojisinde de yer almıştır. “Kibele aslında küçücük bir heykel olmasına 
rağmen onu sergideki en büyük resim olarak hazırladım. Kibele’nin heybeti 
karşısında önünde eğilmek istiyorsunuz ama aslında o eğildiniz şey, doğa. Artemis’i 
ilk defa dokuz yaşındayken müzede ziyaret ettim ve o ilk gördüğüm günden beri 
aklımda kalan en etkileyici heykeldir. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen ancak 
şimdi yeniden yorumlayıp, resmini gerçekleştirebiliyorum. Artemis’in boyutunu 
orjinaline yakın bir şekilde çalıştım ama onu çoğaltarak çalıştım. Artemis bence 
dengeyi sembolize ediyor ve tek olan hiçbir şey sütün işlevi görererek denge 
sağlamaya yetmez o yüzden Artemis üretimlerim sergide birden fazla olması 
gerekiyordu. Bereket Tanrısı ise ne kadar müstehcen gözükse de aslında sembolize 
ettiği şey cinsellik değil güçtür. O zamanki güç kavramı ile bugünkü güç kavramı farklı. 
Şu anki güç vermek değil ezmek. Bereket o zamanlarda güç ile ilişkilendirilerken 
bugünkü algıda bereket yine güç ile ilişkilendirilebilir mi?” Kibele heykelciğine karşı 
ayrı bir ilgisi olan sanatçı, Kibele’ye benzerliğiyle dikkat çeken 1908 yılında 
Avusturya’da bulunan 28.000 ile 25.000 yıl önceye yani Paleolitik döneme dayanan 
‘Willendorf Venüs’ünü hatırlatıyor. “Uygarlıkların kadın ve doğa birlikteliğinin 
tasviri arasındaki bağlantılar ve doğaya bahşedilen mutlak güç müthiş ilham verici. 
İlk uygarlıkları araştırdıkça görüyorum ki, insan doğadan koptukça merkezini 
kaybetmiş bir robota dönüşmeye mahkum.” 

Kibele, Artemis, Bereket Tanrısı
GÜLBEN ÇAPAN
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             İnsanın ve doğanın intiharına tanık olduğumuz ve bu suçlulukla nasıl baş 
edeceğimizi bilemediğimiz bir dönemi yaşıyoruz. İnsan kendi neslini sabote mi 
ediyor, yoksa doğa insanı tekrar sıfır noktasına götürerek “modernite”nin yıllardır 
kurguladığı ve insanı en tepe noktaya yerleştirdiği hiyerarşik sıralamayı tepetaklak 
mı ediyor? Sonbaharda Venedik, bugün ise Avustralya, insan dürtüselliğinin 
kontrolsüz deviniminin bedelini ödedi. Bilim adamları başka gezegenler araştırıp 
uzay gemileri inşa etmeye başladı, okullarda bir plastik poşetin doğaya yaptığı 
tahribatı konu alan dersler veriliyor, güçlü ve refah ülke tanımı nükleer silahlar, 
asker ya da dengeli bir ekonomi ile özdeşleşmiyor artık. Güçlü bir ülke, insana, 
bitkiye ve hayvana sağlıklı yaşam alanı sunabilecek ülkeyi temsil ediyor. Bugün 
geldiğimiz noktada, insan ve doğa arasındaki uçurum büyümüş, insanlık birer silaha 
dönüşmüş ve yok etmeye programlanmışçasına önce etrafını sonra da kendini 
öldürüyor. Coğrafyamızın çevresindeki geçmiş uygarlıklara baktığımızdaysa, doğa 
ve insanın bölünmezliğine şahit oluyoruz. Belki de ileriye odaklandığımız ve hep 
gelecek planları kurduğumuz, gelecek zaman kiplerini kullandığımız, bugünü 
yaşayamadığımız hatta anda kalamadığımız şu post - postmodern zamanlarda asıl 
yapmamız gereken geçmişi hatırlamaktır. 
17 Ocak’ta Ankara Siyah Beyaz Galeri’de Kibele, Artemis ve Bereket Tanrısı’nı 
konu alan “Tanrılar ve Tanrıçalar” isimli solo sergisinde Ardan Özmenoğlu bu 
konuyu yeniden gündeme getiriyor. İnsan binlerce yıl önce, görmediğiyle iletişim 
kurma güdüsünü sanatı ile gerçekleştiriyor. Tanrıların ve tanrıçaların heykelleri 
yapılıyor. Uygarlıklar neden bereket ve neden hep güç olarak kurgulanıyor? Gerçek 
anlamda güç tanrılara mı doğaya mı ithaf ediliyor? 
“Günümüzde sorumsuzca ve bilinçsizce doğaya yapılan saldırılar bitki türlerinin 
hayvan nesillerinin yok olmasına neden oluyor. Doğa anamız çok kıymetli ama 
maalesef her geçen gün doğanın yok oluşuna dair haberler duyuyoruz. Artık 
insanların mutsuzluğu ve işlevsizliği, toprağın verimini kaybetmesi, inanç sistemi-
nin çökmesi, doğanın işleyişinin kırılması sonucunda bugün sıfır noktasına yani ilk 
medeniyetlere tekrar baştan dönmemiz ve orada anlatılmak istenilen mesajları 
yeniden anlamamız gerekiyor.” diyor Ardan Özmenoğlu. Konuyu üç ana figürü 
üzerinden ele alan sanatçı Anadolu uygarlıklarından yola çıkan temasını anlatıyor; 
“Kibele (bereket ana), Bereket Tanrısı ve Artemis. Bu üç heykelin ortak konusu 
bereket. Şu an Bereket Tanrısı ve Artemis heykeli Selçuk Müzesi’nde, Kibele de 
Anadolu Medeniyetler Müzesi Ankara’da tarihe ışık tutmaya devam ediyor. Bu 
sergide ise ben üç heykeli derinlemesine inceliyorum. Sergide Anadolu topraklarından 
çıkan tarihi eserleri bilinç ve sanat olarak da yeniden yorumladım. Bize bırakılan bu 
medeniyeti biz sonraki nesillere ne durumda bırakıyoruz? Uygarlıklar tarihinden bize 
miras kalan kavramları yeniden düşünüyorum çünkü dünya şüphesiz bir sona doğru 
gidiyor. Bu gidiş gitgide hızlanmış durumda. Buna hepimiz şahidiz. Çevre kirliliği, 
orman yangınları, önleyemediğimiz plastik atıklar ve iklim değişikliği. Bunların 
hepsinin tek bir sorumlusu var o da günümüz insanı. Oysa ki tarihten bize kalan 
korunmuş bir dünyaydı. Kültür sanat medeniyet uygarlık yani tapınaklar, tanrılar ve 
tanrıçalar. Anadolu uygarlıklarında, doğaya aidiyet ve doğaya saygı vardı. Bugün 

ise sapkın inançlar ve modernizmin insanı en üst mertebeye taşıdığını düşünmesi 
sonucunda doğaya verilmeyen önem ve saygısızlık hakim. Bugünkü tüketim toplu-
munun tam tersine eski medeniyetler bence birer üretim toplumuydu. Çanak 
çömlek, tarım, mimari üretilen her şey doğayla uyum içindeydi. Bugün ise üretilen 
her şey doğaya karşı olarak ilerliyor. Ürettiğimiz bilimsel ve teknolojik ilerlemeler 
ve bu konudaki devrimleri eğer bırakabileceğimiz bir dünya kalmayacaksa bir 
anlamı yok. Hiçbir meyvenin bile orijinal doğal çekirdeğine ulaşamıyoruz.” 1963’te 
keşfedilen ve 1995 yılında kazılara başlanan ve bugün dünya uygarlıkları tarihini 
sorgulatan Şanlıurfa Örencik Köyü’ne bağlı olan Göbeklitepe gerçeğini de 
hatırlatalım. Güney Doğu turizmini bir anda harekete geçiren Neolitik Çağ’a ait bu 
arkeolojik alan Anadolu uygarlıklarının doğa ile uyumunu yeniden bizlere 
kanıtlıyor. Burada yüksekliği 5.5 metreye ve ağırlığı 1.5 tona ulaşan T biçimli 
dikilitaşlar bulundu. Bu dikilitaşların üzerlerine tilki, böcek, yılan, dağ keçileri, 
yaban domuzları, kurtlar, aslanlar ve çeşitli kuş türleri görüyoruz. Göbeklitepe M.Ö. 
3000 yılına dayanan Stonehenge’den ve Mısır Piramitleri’nden en az yedi bin yıl 
kadar önceye dayanmakla birlikte insanların avcılık ve toplayıcılıktan besin üreti-
mine yani gezginci bir yaşamdan yerleşik yaşama geçtiği dönemi anlatır. Bu da 
tabii ki iklim ve doğa ile uyum içerisinde gerçekleşebilmiştir. Özmenoğlu’nun 
sergisinde yer alan en büyük eser Göbeklitepe sonrası M.Ö. 6500 – 7000’lere 
dayanan ve yine Anadolu’da yakın coğrafyalarda yapılan kazılarda bulunan aslen 
küçük olan Kibele heykelinin resmidir. Kibele, antik çağlardan günümüze birçok 
kültür ve uygarlıkta yaygın olarak görülen ana tanrıça olarak anılır. 
Kibele, analığın, dişiliğin, üremenin ve dolayısıyla bereketin simgesi kabul edilir. 
Ayakta durarak ya da uzanarak betimlenen Kibele heykelleri daha sonra Roma ve 
Yunan mitolojisinde de yer almıştır. “Kibele aslında küçücük bir heykel olmasına 
rağmen onu sergideki en büyük resim olarak hazırladım. Kibele’nin heybeti 
karşısında önünde eğilmek istiyorsunuz ama aslında o eğildiniz şey, doğa. Artemis’i 
ilk defa dokuz yaşındayken müzede ziyaret ettim ve o ilk gördüğüm günden beri 
aklımda kalan en etkileyici heykeldir. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen ancak 
şimdi yeniden yorumlayıp, resmini gerçekleştirebiliyorum. Artemis’in boyutunu 
orjinaline yakın bir şekilde çalıştım ama onu çoğaltarak çalıştım. Artemis bence 
dengeyi sembolize ediyor ve tek olan hiçbir şey sütün işlevi görererek denge 
sağlamaya yetmez o yüzden Artemis üretimlerim sergide birden fazla olması 
gerekiyordu. Bereket Tanrısı ise ne kadar müstehcen gözükse de aslında sembolize 
ettiği şey cinsellik değil güçtür. O zamanki güç kavramı ile bugünkü güç kavramı farklı. 
Şu anki güç vermek değil ezmek. Bereket o zamanlarda güç ile ilişkilendirilerken 
bugünkü algıda bereket yine güç ile ilişkilendirilebilir mi?” Kibele heykelciğine karşı 
ayrı bir ilgisi olan sanatçı, Kibele’ye benzerliğiyle dikkat çeken 1908 yılında 
Avusturya’da bulunan 28.000 ile 25.000 yıl önceye yani Paleolitik döneme dayanan 
‘Willendorf Venüs’ünü hatırlatıyor. “Uygarlıkların kadın ve doğa birlikteliğinin 
tasviri arasındaki bağlantılar ve doğaya bahşedilen mutlak güç müthiş ilham verici. 
İlk uygarlıkları araştırdıkça görüyorum ki, insan doğadan koptukça merkezini 
kaybetmiş bir robota dönüşmeye mahkum.” 

             We are living in a period we are witnessing the suicide of human and nature 
and we do not know how to deal with this guilt. Are humans sabotaging their own 
generation, or is nature turning the hierarchical system that “modernity” has been 
building for years and has placed human at the top, upside down by taking human 
kind to the zero point? Venice in autumn and Australia recently, paid for the uncon-
trolled motion of human impulsivity. Scientists began to explore other planets and 
build spaceships, lessons on the destruction caused by a plastic bag on nature are 
being taught at schools, the definition of a strong and prosperous country is no 
longer identified with nuclear weapons, soldiers or a balanced economy. A strong 
country represents a country that can provide healthy living spaces for people, 
plants and animals. At this point, the gap between human and nature has grown, 
humanity has turned into weapons and as if programmed to destroy, they are killing 
their environment first and then themselves. When we look at the past civilizations 
around our geography, we witness the inseparability of nature and human kind. 
Perhaps in this post-postmodern era, in which we focus on the future, keep planning 
the future, use future tenses, cannot live in the present day and even cannot stay in 
the moment, what we need to remember is the past. 
Ardan Özmenoğlu brings this issue back to the agenda in her solo exhibition entitled 
“Gods and Goddesses” on January 17th at Siyah Beyaz Gallery, Ankara on Cybele, 
Artemis and the God of Fertility. Humans realize their motive to communicate with 
what they have not seen from thousands of years ago, through their art. Gods and 
goddesses are sculpted. Why are civilizations always built as fertility and power? Is 
true power dedicated to gods or nature? 
“Today, irresponsible and unconscious attacks on nature cause the extinction of 
animal and plant species. Our mother nature is very precious but unfortunately we 
hear news about the disappearance of nature every day. As a result of the unhappi-
ness and dysfunction of people, the loss of fertility of the land, the collapse of the 
belief system, the breakdown of nature’s functionality, today we have to return to the 
zero point, which is the first civilizations and re-understand the messages intended 
to be given there.” says, Ardan Özmenoğlu. The artist, who deals with the subject 
through its three main figures, defines her theme that is based on Anatolian civiliza-
tions as; “Cybele (mother of fertility), God of Fertility and Artemis. The common 
theme of these three sculptures is fertility. Currently, the God of Fertility and 
Artemis sculptures in Selçuk Museum, and Cybele in Museum of Anatolian Civiliza-
tions in Ankara, continue to shed light on history. In this exhibition, I analyze the 
three sculptures in depth. In the exhibition, I reinterpreted the historical artifacts 
that came out of Anatolian territories as consciousness and art. In what condition 
do we leave this civilization consigned to us, to the next generations? I rethink about 
the concepts we inherited from the history of civilizations as the world is undoubt-
edly coming to an end. This process is getting faster. We are all witnesses of it. Envi-
ronmental pollution, forest fires, plastic wastes we cannot avoid and climate 
change. There is only one responsible for all these; the humans of today. However, 
what remained for us from the history was a protected world. Culture art civiliza-
tion, in other words, temples, gods and goddesses. In Anatolian civilizations, there 
was an attachment to nature and respect for nature. Today, however, as a result of 
the deviant beliefs and the thought that modernism has carried people to the highest 

level, there is the hegemony of the importance that is not given to nature and disres 
pect. In contrast to today's consumer society, I think the ancient civilizations were 
productive societies. Everything that was produced; pots and pans, agriculture, 
architecture were in harmony with nature. However, everything that is produced 
today, proceeds against nature. There is no point if there will be no world to leave 
the scientific and technological improvements and revolutions we have produced. 
We cannot even reach the original natural seed of any fruit.” Let us remind you of 
the fact, Göbeklitepe in Şanlıurfa, Örencik Village, which was discovered in 1963 
and the excavations of which was started in 1995 and which today questions the 
history of world civilizations. This archaeological site of Neolithic age, which has 
suddenly triggered the tourism in the South East, once again proves the harmony of 
the Anatolian civilizations with nature to us. T-shaped obelisks with heights that 
reach up to 5.5 meters and weights up to 1.5 tons, were found. On these obelisks we 
see foxes, insects, snakes, mountain goats, wild boars, wolves, lions and various 
bird species. Göbeklitepe dates back to at least seven thousand years before Stone-
henge and the Egyptian Pyramids, dating back to 3000 BC, and it refers to the 
period in which people switched from hunting and gathering to food production, in 
other words, from nomadic to settled life. This, of course, was achieved in harmony 
with the climate and nature. The largest work in Özmenoğlu’s exhibition is the paint-
ing of the sculpture of Cybele, which is originally small and dates back to, 
6500-7000’s B.C., after Göbeklitepe and was found in the excavations carried out in 
Anatolia, in the close regions. 
Cybele is known as the mother goddess, who is common in many cultures and civili-
zations since ancient times. Cybele is considered the symbol of maternity, femininity, 
reproduction, and therefore fertility. The Cybele sculptures, which were depicted 
standing or lying, later appeared in Roman and Greek mythology. “Although 
Cybele is actually a tiny sculpture, I prepared it as the largest painting in the exhibi-
tion. You feel like bowing before the majesty of Cybele, but in fact it is the nature you 
bow before. I visited Artemis first at a museum when I was nine years old, and it has 
been the most impressive statue that has remained in my mind since the day I first 
saw it. Although many years have passed, only today, I can reinterpret and realize it 
as a painting. I studied Artemis as close to its original size, but I multiplied it. I think 
Artemis symbolizes balance, and no single thing is sufficient to achieve balance by 
functioning as a pillar itself, so, my Artemis productions had to be more than one in 
the exhibition. No matter how obscene it may seem,  what the God of Fertility 
symbolizes is not sexuality, but power. The concept of power at that time is different 
from that of today. The current power is not to give, it is to crush. While fertility was 
associated with power then, can it still be associated with power in today's percep-
tion?” The artist, who has a special interest in the Cybele figurine, reminds us of the 
‘Willendorf Venus’, which dates back to 28,000 to 25,000 years ago, the Paleolithic 
period, and which was found in Austria in 1908 and is distinguished by its resem-
blance to Cybele. “The connections between the portrayal of the unity of civiliza-
tions and women and the absolute power granted to nature are incredibly inspiring. 
As I explore the first civilizations, I see that,  as humans break away from nature, 
they are doomed to become robots that have lost their origin.”

Cybele, Artemis, The God of Fertility
GÜLBEN ÇAPAN
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