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1966 yılında Trabzon Akçaabat’ta doğdu. 

Çok erken yaşta okumaya ve yazmaya başladı. 
Hayatı çocukluğundan itibaren kitap ve edebiyatın 
etrafında dönüp durdu. 

Tıp Fakültesini bitirdiğinde kendisini “çuvala tıkılmış 
gibi” hissetti. “Çuvaldaki delik” dediği psikiyatriden 
başını dışarı uzattı. 10 yıllık ihtisasını Bakırköy Ruh 
ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tamamladı. 
Türkiye’nin en tanınmış ve başarılı psikiyatristlerinden 
biri olan Cem Mumcu, Analitik Yönelimli Varoluşçu 
Psikoterapi yöntemini uygulamaktadır. Psikiyatri 
üzerine yaptığı bilimsel araştırmalar, artistik yaratıcılık 
ve duygudurum üzerine yoğunlaşmıştır.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 3 
yıl boyunca Artistik Yaratıcılık ve Sanat Psikolojisi dersi 
vermiştir. Türkiye’nin en büyük şirketlerine iletişim 
üzerine eğitimler veren, etkileşim gruplarını yöneten 
Cem Mumcu, TED’in Türkiye’de gerçekleştirdiği ilk 
organizasyon olan TedxReset’in konuşmacılarından 
biri olmuştur.

Psikiyatristliğinin yanında yazarlığı ve yayıncılığıyla 
da tanınan Cem Mumcu, 1997 yılında Okuyan Us 
yayınevini kurdu. Okuyan Us, 20 yıldır yayıncılığa 
devam ediyor ve yenilikleriyle ses getiriyor. 

Cem Mumcu’nun yazarı olduğu 17 (Binbir İnsan 
Masalları 1-139, Üçüncü Sayfa Güzeli, Muallakta, 
Arafta ve Düşlerde, Sahici Aşklar Külliyatı, Hassas 
Ruhlar Terazisi, Hayat Gerçeğe Perde, Makber, 
Hayat Kırıklığı, Kendine Bakma Kitabı, Desen mi 
Demesen mi, Terapi Şeysi, Edebiyatta Demans, 
OKB ve Depresyon, Kadın ve Depresyon, Yaşlılık 
ve Depresyon, Başladıysa Biter O Yüzden Güzel, 
Karmakarışık Sarmaşık) editörlüğünü yaptığı 6 kitabı 
(Türkiye’nin Çıplak Tarihi, Bakırköy Akıl Hastanesinin 
Gizli Tarihi, Cinsel Öyküler, Deli Öyküler, 

Kahramanlar Kitabı, Artrit ve Sanat) ve yayımladığı 
3 dergi (Artimento, Şizofreni ve Sanat, Pendulum) 
bulunmaktadır. 

Makber kitabı bugüne dek 9 dile çevrilmiştir: 
Macarca (Törökfürdö, 2007), Bulgarca (3AROBEHИ, 
2010), Almanca (Das Hamam, 2010), Arnavutça 
(Sarkofagu, 2011), Rumence (Mormant, 2011), 
İngilizce (The Grave, Taylor&Francis Group Middle 
Eastern Literatures Akademik Yayını, 2012), İtalyanca 
(Lesioni Di Famiglia, 2013), Arapça (Makber, 2013), 
Makedonca (MakБep, 2013)

Şiir, öykü, roman, deneme ve eleştiri türlerinde 
eserler üretmiştir Cem Mumcu. Hiçbir ödüle eser 
göndermemiştir. Doruktakiler 2004 Öykü Yazarı 
ödülü kendisine verilmiştir. 

Yazı, şiir ve öykülerinin yayınlandığı dergi ve yayınlar 
arasında, Taylor&Francis Group Middle Eastem 
Literatures (incorporating: Edebiyat), Cogito, Kitap-
lık, E, Varlık, Milliyet Sanat, Radikal Kitap, Milliyet 
Cadde, Vatan Gazetesi, Evrensel Kültür, Aries, 
Artimento, Akademist, Yasakmeyve, Son Kişot, 
Hayvan, Aura, Vizyon, Cumhuriyet Dergi, Bütün 
Dünya, DermoArt, lstanbul Art News, Haliç Edebiyat, 
Yaşasın Edebiyat, Aziziye, Akşamlık, Genç Boyut, 
Şizofreni ve Sanat, Hürriyet Gösteri, lstanbul Life, 
Tempo, Bilim ve Gelecek, Cumba lstanbul, Arena, 
Deniz Yıldızı bulunmaktadır.

Televizyonda ise bugüne kadar yer aldığı iki 
kavramsal program; Kısa Devre ve Kime Göre 
Neye Göre programları kaliteleri ve içerikleriyle ses 
getirmiştir.

Aynı zamanda çizen ve resmeden Cem Mumcu 
“Sandığınız Değilim, Sandığınız Şeylerden Hiçbiri 
Değilim, Sandık da Değilim!” isimli ilk kişisel sergisini 
Aralık 2016’da açmıştır.

Cem Mumcu
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He was born in 1966, in Trabzon, Akçaabat. 

He learned how to read and write at a very early 
age. His life revolved around books and literature 
ever since he was a child.

When he graduated from Medical School, he 
felt like he was “crammed in a bag”. He craned 
his neck through what he calls “The hole in the 
bag”, psychiatry. He completed his 10 years of 
specialization in Bakırköy Psychiatric Hospital. 
One of Turkey’s most renowned and successful 
psychiatrists, Cem Mumcu is known to be using the 
method of Existential Analytical Psychotherapy. 
His research on psychiatry is focused on artistic 
creativity and mood. 

He gave lectures on Artistic Creativity and Art 
Psychology for 3 years in Marmara University 
Faculty of Fine Arts. Cem Mumcu gives classes on 
communication to some of the biggest companies 
in Turkey, and he was invited to TedxReset, the first 
organization of TED held in Turkey, as a speaker.

Known also for his authorship and publishing, he 
founded “Okuyan Us” publishing house in 1997. 
Okuyan Us is still publishing books as of today and 
impacting the industry with its innovations. 

He has 17 books published (Tales From The 
Thousand and One People 1-139, Third Page Beauty, 
In Limbo and In Dreams, Corpus of Genuine Loves, 
Scale of Delicate Souls, Life is a Screen on Reality, 
The Grave, Disappointment in Life, The Book of 
Self Care, Should You Say or Should You Not, 
Therapy Thingy, Dementia in Literature, OCD and 
Depression, Women and Depression, Old Age and 
Depression, If It Begins It Ends That’s Why It’s Nice, 
Topsyturvy Ivy), he edited 6 books (Naked History 
of Turkey, The Secret History of Bakırköy Psychiatric 
Hospital, Carnal Stories, Crazy Stories, The Book of 

Heroes, Arthritis and Art) and published 3 magazines 
(Artimento, Schizophrenia and Art, Pendulum)

His book, “Mezar (The Grave)”, has been published 
in 9 languages: Hungarian (Törökfürdö, 2007), 
Bulgarian (3AROBEHИ, 2010), German (Das Hamam, 
2010), Albanian (Sarkofagu, 2011), Romanian 
(Mormant, 2011), English (The Grave, Taylor&Francis 
Group Middle Eastern Literatures Academic 
Publication, 2012), Italian (Lesioni Di Famiglia, 2013), 
Arabic (Makber, 2013), Macedonian (MakБep, 2013).

He also wrote in different genres such as poetry, 
stories, novels, essays and critics. He has never sent 
any of his works to any prize. He was awarded with 
Doruktakiler Story Writer prize in 2004.

Some of the magazines and publications his works 
was published in are: Taylor&Francis Group Middle 
Eastem Literatures (incorporating: Literature), 
Cogito, Kitap-lık, E, Varlık, Milliyet Sanat, Radikal 
Kitap, Milliyet Cadde, Vatan Newspaper, Evrensel 
Kültür, Aries, Artimento, Akademist, Yasakmeyve, 
Son Kişot, Hayvan, Aura, Vizyon, Cumhuriyet 
Magazine, Bütün Dünya, DermoArt, lstanbul Art 
News, Haliç Edebiyat, Yaşasın Edebiyat, Aziziye, 
Akşamlık, Genç Boyut, Şizofreni ve Sanat, Hürriyet 
Gösteri, lstanbul Life, Tempo, Bilim ve Gelecek, 
Cumba lstanbul, Arena and Deniz Yıldızı.

He took part in two conception television 
programmes as of today: Both “Short Circuit” and 
“By Whom According to What” were influential 
programmes thanks to their quality and their 
content.

Also drawing and painting, Cem Mumcu opened 
his first personal exhibition, “I’m Not The One You 
Think, I’m Not Any of Those You Think, I’m Not A 
Thing!”, in December 2016.

Cem Mumcu
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Hani bir an gelip de aklın sınırlarını zorlayan tuhaf 
olayların tüm dünyanızı allak bullak ederek sizi 
her yönüyle belirsiz gerçeküstü bir serüvene 
sürüklediğini hissettiğiniz oldu mu? Belki sadece 
rüyalarınızda… Peki ya gerçek dünyada? İşte Cem 
Mumcu bizleri böylesi bir zoraki yolculuğa çıkarıyor:

“Zorla gittim, zorunlu gittim. Kendimden başka 
gücüm yoktu. Kendimin biriktirdiği ne varsa artık 

onlar da yoktu. Yeniden gitmem gerekiyordu. 
Her yerden ve her şeyden gitmem gerekiyordu. 
Kendimden başka toprağım, sallanan içimden 

başka zeminim yoktu. Boşluğun rengi bile yoktu.

Düşünmek, anlamak, durmak, durmamak, yemek, 
içmek, uyumak, konuşmak gibi kendiliğinden 
olan eylemler bile zorlaşmıştı. Belirli olan tek 

şey belirsizlikti. Bilindik bütün bağlar kopmuştu. 
Algılarım allak bullaktı.

Bildiğim bütün karanlıkların aidiyetle bir bağı 
vardı. O yüzden hiç kimse ve hiçbir şey olmaya 
çalışmıştım hep. Ve sevmediğim aidiyetler işte 

şimdi artık iyice yoktu.

Oysa sorgulamalarımdan, acılarımdan, 
şüphelerimden yeniden ve yepyeni bir zemin 
oluşturmaya başladığımı fark ettim. Zihnim 

ve kalbim acı ve öfkeyle açılıyordu. Beklemek 
zamanın en uzun haliydi. Acılı ama bereketliydi. 

Benzememek, bambaşka bir şey olmanın tek 
yoluydu. Benzemek sığınaktı ama tutsaklıktı.

Güçsüzlük yeni güçlere kapı açmaya 
başladı. Kayıptan ilham almam, yokluğu 
canlandırmam gerekiyordu. Boşlukla ve 

boşlukta özgürleşiyordum. Ezilen bir meyvenin 
nasıl özü çıkıyorsa özüm çıkıyor ve özüm 

akıyordu. Posalarımdan arınmayı bir kayıp gibi 
görmemeliydim.

Her şey ikiye bölünürken benim de ikiye ayrılmam 
gerekiyordu. Yaralarımı saklamamalıydım. 

Have you ever experienced the sensation of 
bewilderment of your whole reality by bizarre 
incidents that are pushing the boundaries of your 
mind, dragging you to a surreal adventure that 
is ambiguous in every way? Maybe only in your 
dreams… What if it happened in real life? This is 
what Cem Mumcu does, taking us on an accidental 
travel:

“I went perforce, I went forcedly. I had no power 
but myself. Whatever myself had collected until 
now, they were no more. I had to go over again. 
I had no land but myself, no ground other than 

my rocking interior. The abyss didn’t even have a 
color.

Even actions that happened on their 
own became harder: actions like thinking, 

understanding, stopping, not stopping, eating, 
drinking, sleeping, talking. The only thing that is 
certain was uncertainty. All the known ties were 

severed. My senses were all mixed up.

All the shadows I knew had a bond with 
belonging. Thus, I had always strived to be no 
one and nothing. And all the belongings I had 

not loved were gone for good.

However, I noticed that I had begun to build 
again and anew a ground filled with my queries, 

my pain and my doubts. My whole mind and 
heart was opening with agony and anger. 

Waiting was the longest aspect of time. It was 
painful, but it was also fruitful. Differing was 
the only way of being something different. 
Resembling was sanctuary, but it was also 

captivity.

Powerlessness began to make way for new 
powers. I had to be inspired by loss, had to 

animate absence. I was becoming free with the 
abyss and within the abyss. Just like a squeezed 

fruit, my essence began to stem and flow. I 

Zoraki Yolculuk
Accidental Travel
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Gösterişsiz bir onur gibi taşımalıydım. Olağanın 
dışına çıkmadan yeni bir şey yaratılmıyordu. Acı, 

sınırların geçilmesine yarıyordu.

Yaratıcılığımdan kopmadığım anlarda benlik 
hissimi kaybetmediğimi fark ettim. Değerler ve 

hiyerarşinin altüst olması özgürleştirmişti. İnziva, 
sıradanlığı bombalamıştı.

Dionysos, bilindik kendimden bile uzaklardaydı. 
Zorluğun ve acının görkemindeydi ve kendini 

yeniden yeniden yapmaktaydı.”

Cem Mumcu, genelde eserlerinde bireyin sıfatları 
ve sıfatlandırılmasını konu alarak resmettiği soyut, 
lekesel ve kimi zaman belli belirsiz figüratif ruh 
tasvirlerini bu sefer bizzat tecrübe ettiği tekinsiz 
bir serüven üzerinden daha derin, keskin ve net 
bir tavırla bizlere aktarıyor. Günümüz dünyası 
ve toplumsal başkalaşımın insanoğlu üzerinde 
yaratabileceği tahribatın boyutlarına odaklanan 
sergi; sanatçının başından geçen bir takım talihsiz 
olaylar dizisinin fitilini ateşlediği zoraki bir yolculuk 
deneyimini merkezine alarak oluşabilecek duygu 
sıkışıklıkları ve devinim halindeki türlü türlü ruh 
hallerinin çarpıcı hikayelerini tüm çıplaklığıyla gözler 
önüne seriyor.

Zoraki Yolculuk!

Düşünün ki soğuk ama güzel bir güne mutlu hislerle 
uyanıp öyle tuhaf olaylarla karşılaşıyorsunuz ki bir 
kartopunun yuvarlandıkça çoğalıp çığa dönüşmesi 
gibi kontrolsüzce üzerinize gelen ve daha henüz 
hazmedemediğiniz bu olağandışı durum karşısında 
tek çare olarak kendinizi belirsiz bir geleceğe doğru 
beklenmedik, hiç ama hiç hazırlıksız ve adeta zoraki 
bir yolculuğa çıkarken buluyorsunuz. O kadar 
gerçeküstü ki olsa olsa bu ancak kötü bir rüya olabilir! 
Siz olsanız nasıl hissederdiniz; şaşkın, kırgın, kızgın, 
korkmuş, incinmiş, karamsar, umutsuz, çaresiz, 
inancını yitirmiş veya belki de parçalanmış? Doğamız 
gereği hassas ve kırılgan varlıklarız, bu duygulardan 

shouldn’t consider my purification from the dreg 
as a loss.

Whilst everything was splitting in half, I too had to 
split in half. I shouldn’t hide my wounds. I should 

carry them like a modest honor. Nothing new 
could be created without stepping beyond the 
ordinary. Pain allowed one to pass beyond the 

borders.

I noticed that I retained my sense of ego during 
those moments where I hadn’t broken off with my 
creativity. Turning of values and hierarchy upside 
down had set it free. Reclusion had bombarded 

the mediocrity.

Dionysos was even further away than my known 
self. He was in the splendor of hardship and pain 
and he was reconstructing himself over and over 

again.”

Painting with a particular focus on epithets and 
characterization of individuals, Cem Mumcu is 
relaying us his abstract, stain-like and sometimes 
faint depictions of figurative psyche with a deeper, 
sharper and more explicit manner this time using 
his own experience in an uncanny adventure. The 
exhibition, focusing upon the dimensions of the 
havoc on human beings caused by today’s world 
and societal transformation, shows us clearly the 
striking stories of different states of mind in constant 
motion and possible emotional congestions 
by making the accidental travel forced by the 
unfortunate chain of events as experienced by the 
artist himself it center.

Accidental Travel!

Think about it: You wake up to a cold but lovely day 
with high spirits, suddenly you encounter such bizarre 
events you find yourself on an unexpected and 
accidental journey towards the future unknown, as 
it is your only chance in the face of this extraordinary 
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ne kadarını altında ezilmeden sırtlayabiliriz? Peki 
ya böylesi ezici bir durum karşısında insan kendiyle 
barışık kalmayı daha ne kadar sürdürebilir? Ve tüm 
bu olanlar iç dünyanızda ne tür fırtınalar koparır ve 
en nihayetinde sular durulduğunda yeniden nasıl 
kendimiz olabiliriz?

Duygular su gibi değişkendir; birbirini besleyip ardı 
ardına gelişerek rahatça akabildiği gibi hepsinin 
aynı anda üzerinize karabasan gibi çöreklendiği katı 
ve sert zamanları da olur. İşte bu zamanlar tam da 
deliliğin eşiğinde olduğunuz anlardır. Önünüzde iki 
seçenek vardır; ya teslim olur ve kendinizi deliliğin 
rahat ama lanetli sularına doğru bırakıverirsiniz, ya 
da tüm bu olanlara karşı göğüs gerer, her biriyle teker 
teker mücadele ederek adeta uzlaşmaya çalışırsınız. 
İnsan belki de kendine/içine/kalbine ancak bu denli 
umutsuzluk anlarında tam anlamıyla yakınlaşabilir, 
kendiyle baş başa kalarak katıksız samimiyete teslim 
olabilir ve hatta en yalın haliyle tüm bu yaşadıklarını 
resmedip aktarabilir.

Cem Mumcu, işte tam da bu tür bir serüveni 
gönülsüzce kucaklamak zorunda bırakılmış bir 
sanatçı. Resmettiği yolculuk; kesif bir tekinsizliğin kol 
gezdiği, şartların her koşulda aleyhte geliştiği teatral 
bir durum karşısında tamamen korunaksız olmanın 
getirdiği panik duygusu ve devasa bir şaşkınlıkla 
karşılıyor bizleri. Akabinde oradan oraya savrulmanın 
getirdiği hayal kırıklıklarının bir virüs gibi çoğalarak 
kısa sürede kırgınlığa, kırgınlığın karamsarlığa, 
karamsarlığın ise umutsuzluğa, çaresizliğe, öfkeye, 
inkâra ve hatta sonu inanç yitimine kadar uzanarak 
ruhumuzu içten içe kemirip çürüten bir azap anına 
kadar yükselmeye başladığına şahitlik ediyoruz. 
Tüm bu duygudurumları bizleri artık öyle bir 
noktaya taşıyor ki hissedilen içsel baskı, daha önce 
olduğumuz kişi olarak kalmamıza daha fazla izin 
vermiyor ve en nihayetinde kendimizi başka biri 
olma uğruna yeniden yeniden yapıp bozduğumuz 
bir kısırdöngü içinde hapsolmuş buluyoruz. Ta ki 
yeni kendimizle tamamen barışarak o iç dengeyi 
yeniden tesis edebildiğimiz o mutlak ana kadar… 

situation coming towards you unchecked like a 
snowball becoming an avalanche as it slowly rolls. 
It is so surreal that it can only be a bad dream! How 
would you feel; confused, resentful, afraid, hurt, 
pessimistic, hopeless, desperate, disenchanted 
or maybe broken? We are, as our nature dictates, 
sensitive and fragile creatures: how many of those 
feelings we can endure before it all comes crashing? 
Can a person be still in peace with themself under 
such overwhelming conditions? What would all 
this unleash in our inner world and how can we be 
ourselves again after all of it comes to a pass?

Emotions are changeable: they’re just as likely to 
flow easily, nurturing and improving one another; as 
to all come at once hard and rough, like a nightmare. 
It’s during these times that you stand on the verge of 
insanity. You have two choices ahead of you: either 
you surrender and you let yourselves sink deep into 
the comfortable but cursed waters of insanity; or 
you stand firm against all of this, challenging each 
of them one by one, hoping to somehow make 
a compromise. Maybe one can only get closer to 
oneself/their inner self/their heart in such times of 
desperation; surrendering oneself to pure sincerity 
by being alone with oneself, or even paint their 
experience in its most plain state.

Cem Mumcu is someone that was forced to 
unwillingly embrace just this sort of adventure. 
The journey that he paints welcomes us with 
a colossal confusion and panic, derived from 
being completely naked in the face of a theatrical 
situation where the dense air of the uncanny roams 
free, with every single condition developing against 
him. Subsequently, we witness the disappointment 
caused by scattering from one side to another 
multiplying not unlike a virus, giving rise to 
resentment, resentment to pessimism, pessimism 
to despair, helplessness, anger, denial, and even 
loss of faith towards the end; rising and rising until a 
moment of torment, gnawing and decaying the very 
soul. All these moods carry us to such a level that 
the inner pressure felt no longer lets us be what we 
once were, and ultimately we are trapped in a never-
ending cycle of reconstruction and destruction of 
ourselves in order to become someone we are not. 
Until that very moment we come to terms with our 
new selves, establishing inner balance once again…
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Thanatos Olmasa Eros Olmazdı / There Would Be No Eros Without Thanatos, 2017
Pres tuval üzerine akrilik ve mürekkep / Acrylic and ink on canvas board
200x120 cm
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Self Implosion and Reconstraction / Öz İçpatlama ve Yeniden İnşa, 2017
Pres tuval üzerine akrilik ve mürekkep / Acrylic and ink on canvas board

200x120 cm
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Dillerin Mühürlenmesi ve Vicdan Cenderesi / Sealing up of Tongues and The Extrusion of Conscience, 2017
Pres tuval üzerine akrilik ve mürekkep / Acrylic and ink on canvas board
120x200 cm
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Kendimden Akanlar ve Kendimden Çıkanlar / Those That Flow Through Me and Those That Stem From Me, 2017
Karton üzerine akrilik ve mürekkep / Acrylic and ink on cardboard 

60x80 cm
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“Yazı azaldı, konuşma azaldı ama çizim ve 
resim arttı…” 

Cem Mumcu, sürprizlerle dolu bir isim. Psikiyatrist 
ve yazar kimliğiyle bolca konuşan ve yazan Mumcu 
aynı zamanda 15 yılı aşkın süredir çizen ve resmeden 
de biri. Eserlerinde, bilinenin ve görünen fiziksel 
dünyanın aksine, deneyimlediği bireysel ruh hallerini 
resmeden dışavurumcu bir sanatçı. Uzun süre eline 
geçen her türlü alışılmadık gündelik malzemeyle 
sadece kendi için resim yaptıktan sonra büyük 
ısrarlar sonucu “Sandığınız Değilim, Sandığınız 
Şeylerden Hiçbiri Değilim, Sandık da Değilim!” isimli 
ilk kişisel sergisini 2016 yılında açtı. 

Mumcu, ilk sergisinden bu yana geçen şu bir yıllık 
süre zarfında gerçekleştirdiği ve “zoraki yolculuk” 
olarak adlandırdığı bu arınma ve yeniden kendini 
bulma serüvenine önce birkaç şehir değiştirerek 
farklı kültürler içinde kaybolmaya, tamamen izole 
şekilde tüm bu yaşadıklarını anlamlandırmaya 
ve hazmetmeye çalışarak başladı. Bu durumun 
beraberinde getirdiği ilave zorluklar nedeniyle kısa 
sürede bundan sıkıldı ve plansız bir şekilde kendini 
daha önce mutlu hissettiği Paris’te buluverdi. 
Kırık dökük Fransızcasıyla kimseyi tanımadığı 
bu yeni topraklarda yapayalnız başladığı zorlu/
zorunlu iç serüveni süresince sıklıkla kabaran 
duygu devinimlerini kabul edip yüzleşerek tüm bu 
kendiyle barışık kalma çabasını unutmamak adına 
adeta her birini resmedip belgeleyerek geçirdi. 

“The writing has diminished, the talking 
has diminished but drawing and painting 
remain…”

Cem Mumcu is someone who is full of surprises. 
Talking and writing a lot thanks to his psychiatrist and 
author persona, he also draws and paints for more 
than 15 years. In his works, he describes moods he 
personally experienced in an expressionist manner, 
contrary to the physical world of the known and 
the apparent. After painting for a long while just 
for himself, with every kind of daily material he 
acquired, he opened his first exhibition thanks to 
the pressure of his peers, named “I’m Not The One 
You Think, I’m Not Any of Those You Think, I’m Not 
A thing!”. 

After his first exhibition, for the past year, Mumcu has 
begun his process of purification and self-discovery 
which he names as an “accidental travel” by 
changing several cities and losing himself in diverse 
cultures, completely isolated, trying to assimilate 
and make sense of all the things he experienced. 
He soon grew out of this due to difficulties caused 
by this situation and haphazardly found himself in 
Paris, in where he felt happy previously. In these new 
lands where he lived with his broken French and 
knew no one, he accepted his constantly moving 
emotions swelling often during his difficult/forced 
inner adventure and confronted them; painting as 
to document them to not forget his effort for having 
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Bazen huzursuzluk ve isyan da insanı en az aşk 
kadar üretken yapabiliyor. Tuhaf bir şekilde yine de 
şanslıydı ki Paris’te kaldığı binanın giriş katında resim 
malzemeleri satan bir dükkân vardı. Pek konuşmadı, 
hemen hemen hiç yazmadı, sadece içinde kopan 
fırtınaları ve dönüşümleri resmetti, adeta unutmamak 
adına hepsini büyük bir özenle kayıt altına alarak 
kendi yolculuğunun bir nevi resimli tarihine tanıklık 
etti. Şimdilerde bu zamanları hatırladığında “yazı ve 
konuşma azaldı ama çizim ve resim arttı” şeklinde 
özetlediği alabildiğine üretken bir zaman geçirdi. 
İçinde bulunduğu ızdıraptan kurtulmak, düştüğü 
derin hüznün yükünü hafifletmek ve bazen de 
sadece delirmemek adına kendi kendini oyalamak 
amacıyla sıklaştırdığı eserlerle oluşturduğu bu 
“sessiz çığlıklarının resimli külliyatı” en nihayetinde 
döndüğü ata topraklarında 100’lere ulaşmıştı.

Zoraki Yolculuktaki O En Mahrem “An”lar

Sergi, külfet dolu bir yolculuğun sebep olduğu 
ve sanatçı açısından fazlasıyla kişisel manalar 
yüklü resimli külliyatın içinden kendi deyimiyle 
“en sevdiklerim” olarak adlandırdığı eserleri de 
barındıracak şekilde titizlikle seçilmiş 43 eserlik 
bir seçkiyle Buğra Uzunçelebi küratörlüğünde 
oluşturulmuştur.

Sergi fiziksel yapısına göre temelde iki ana 
bölümden oluşmaktadır; giriş katta yer alan karton, 
tuval gibi daha sert yüzeyler üzerine resmedilmiş 
ağırlıklı olarak orta/büyük boy eserlerden oluşan ilk 
bölüm ve çeşitli kağıtlar üzerine resmedilmiş orta 
boy eserlerden oluşan bir üst katta yer alan ikinci 
bölüm. Tüm seçki yer yer mürekkebin eklendiği akrilik 
boyayla üretilmiş ve kısmen içinde çeşitli buluntular 
da barındıran karışık teknik ve kolaj eserlerden 
oluşmaktadır.

İlkine göre teknik açıdan daha disiplinli malzeme 
seçimiyle dikkat çeken bu sergiyle; Mumcu’nun 
bizleri daha büyük yüzeylerde, daha fazla renkle, 
daha akışan, kimi zaman tamamen ayrışarak yok 

a peace of mind. Sometimes unrest and revolt could 
make a person productive just as much as love. In a 
strange turn of events he was lucky enough to have 
a shop selling painting materials at the entrance of 
the apartment he was staying in. He did not talk 
much, barely wrote; he only painted the storms 
surging through him and his transformation, with 
great care he documented them to not forget them 
all the while witnessing the painted history his own 
journey. His “body of paintings of silent screams”- 
which he had created to break free from the agony 
he was in, to lessen the burden of sadness which he 
had fallen in and sometimes just to divert himself to 
not go crazy- had reached to 100s by the time he 
returned to the fatherland.

Those Most Private “Moments” in the 
Accidental Travel

The exhibition, curated by Buğra Uzunçelebi, 
consists of 43 artworks carefully selected from 
a collection that is highly personal and directly 
caused by this cumbersome voyage to include the 
ones that are – in artist’s own words- “my favorites”. 

Physically, the exhibition consists of two main 
sections: the one located at the entrance which 
includes paintings of medium/large size on hard 
materials such as cardboard of canvas; and the 
upstairs section consisting of medium-sized works 
mainly on various papers. All the selection was 
created with acrylic paint with some ink and other 
materials included in parts; mixed technique and 
collage being the main techniques.

Noted by its more disciplined selection of materials 
compared to the previous one, Mumcu invites us 
to his own banquet of psyches filled with all these 
changes of emotions; set around artworks on a 
larger scale, with more colors, more flow, sometimes 
disappearing by decomposing but mostly coalescing 
by meddling, each one presenting a different story 
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olan ama çoğu zaman ise karışarak bütünleşen 
ve her birinin ayrı ayrı hikayeler sunduğu eserlerin 
etrafında tüm bu duygu değişimlerini barındıran 
bir nevi kendi ruhlar sofrasına davet ettiğine şahit 
oluyoruz.

Sergideki eserlerin isimleri de en az yapıtlar kadar 
dikkat çekici. Sanki her biri sanatçının bize o anki 
hikayesini ve hissiyatını aktarmak üzere titizlikle 
seçilmiş. Pek tabi Mumcu’nun yazar kimliği devreye 
girse de aslında onun tamamen her bir eserine özel 
isimler vererek, içinde bulunduğu an ve ruh halini 
en iyi şekilde yansıtma çabası içinde olduğunu 
görüyoruz. Sanatçı bu yolla; yalnız ve bitkin, kızgın 
ve öfkeli, kırgın ve hüsrana uğramış, anlamaya 
çalıştıkça her şeyin daha da belirsizleştiği, kaygan ve 
akışkan, birbiriyle çarpışarak sıkışan ve patlayan, en 
nihayetinde tüm bu devinimleri ardında bırakarak 
yeniden kendiyle barışmak uğruna tüm bu duygu 
akışkanlığını sahiplenip kişiselleştiren bir ruhun, 
bir nevi Anka kuşu misali yeni bir “ben” olma 
yolculuğundaki o en mahrem “an”larına tanıklık 
etmemize olanak sağlıyor.

Cem Mumcu, her ne kadar durumu kendine has 
ve oldukça kişisel bir noktadan ele almış olsa da 
eserlerine bunu aktarırken, yüzeye yerleştirdiği 
tamamen rastlantısal ve zahmetsiz gibi görünen 
minimal birkaç eklentiyle tam da istediği o an’ı ve ruh 
halini mümkün olduğunca az ve özle tasvir ederken, 
aynı zamanda bizlere o şahsi anla yakınlık kurabilme 
imkânı veren bir sanatçı. İşin ilginç yanı bunu en 
temel yalın dürtülerden, arap saçına dönmüş 
alabildiğine karmaşık duygudurum hallerine kadar 
geniş bir yelpazede sadece renkle başarabiliyor 
olması. İzleyeni tam da istediği bir pozisyona, 
bütünü adlandıramadığı bir yakınlık hissine, getirerek 
olanların bir anda farkına varmamıza ve bizlerde 
yaşattığı bu empati duygusu sayesinde artık tüm 
meselenin kişisel olmaktan çıkarak anonimleştiğine, 
“ben” olmaktan çıkıp “biz” olmaya doğru evrildiğine 
şahitilik ediyoruz.

than the other.
The names of the works are almost as striking as the 
works themselves. They look as if they were carefully 
chosen to reflect the artist’s story and feelings at 
the exact time they were created. Of course, this is 
mostly due to Mumcu’s author persona, but one 
can see the effort he put in relaying the moment 
and the state of mind he was in by specially naming 
every single work. This way, the artist makes possible 
for us to witness his most private “moments” in 
the journey of a soul en route to having an “ego” 
anew, not unlike a Phoenix: a soul that is lonely 
and exhausted, angry and fierce, disappointed 
and disenchanted as everything becomes more 
uncertain while he tries to understand it all, slippery 
and fluid, all the feelings crashing into one another 
and exploding; ultimately leaving all these motions 
behind while embracing and making personal all 
this fluidity of emotions in an effort to come to 
terms with himself.

When conveying this to his artworks, even though 
he is coming from a very personal and unique point 
of view, Mumcu depicts compendiously just the 
moment and the state of mind he wants with a few 
minimal tweaks he plants on the surface that are 
seemingly coincidental and effortless, all the while 
giving us all the chance we need to relate to that 
personal moment. All the more amazing that he 
can do it with just colors, with a wide range varying 
from the most basic impulses to the most complex 
moods. He can bring the viewer to just where he 
wants them to be, to a state of affinity that cannot 
be named properly, causing us to suddenly realize 
what was happening; and thanks to this newly 
acquired emotion of empathy we witness the whole 
topic ceasing to be a personal one, but becomes 
anonymized: it becomes “us” instead of “me”.
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Yeni Parçaları Patlıyordu / His New Pieces Were Exploding, 2017
Karton üzerine akrilik ve mürekkep / Acrylic and ink on cardboard
80x60 cm



15

Hüznün Bulduğu Renkler / The Colors Found by Sorrow, 2017
Karton üzerine akrilik ve mürekkep / Acrylic and ink on cardboard

80x60 cm



16

Yarasını Örtemiyordu / He Could Not Cover His Wounds, 2017
Karton üzerine akrilik ve mürekkep karışık teknik / Acrylic ink mixed media on cardboard 
80x60 cm



17

Çıkmaya Çalışırken / Trying To Get Out, 2017
Karton üzerine akrilik ve mürekkep / Acrylic and ink on cardboard

80x60 cm



18

Yollar Yerleşmek İçin Değildi / The Roads Were Not for Settling, 2017
Karton üzerine akrilik ve mürekkep / Acrylic and ink on cardboard 
80x60 cm



19

Kana Bulanmamış Bir Toprak Bulabilir Miydi? / Could He Have Found a Piece of Land Not Soaked in Blood?, 2017
Karton üzerine akrilik ve mürekkep / Acrylic and ink on cardboard

80x60 cm



20

Kendini Arıyordu / He Was Looking for Himself, 2017
Karton üzerine akrilik ve mürekkep / Acrylic and ink on cardboard 
80x60 cm



21

“İnşirah”ın Başlaması / The Beginning of “Al-Inshirah, 2017
Karton üzerine akrilik ve mürekkep / Acrylic and ink on cardboard

80x60 cm



22

Geçmiştekiler De Gömülüyordu / Even Those in the Past Were Sinking, 2017
Karton üzerine akrilik ve mürekkep / Acrylic and ink on cardboard 
80x60 cm



23

Melekler Bile Düşüyordu / Even Angels Were Falling, 2017
Karton üzerine akrilik ve mürekkep / Acrylic and ink on cardboard

80x60 cm



24

Geceleri De Arıyordu / He Was Searching Even in the Night, 2017
Karton üzerine akrilik ve mürekkep / Acrylic and ink on cardboard 
80x60 cm



25

Mecburen Ayrı Tuvaldeler 1-2 / In Seperate Canvases Out of Necessity 1-2, 2017
Tuval üzerine akrilik ve mürekkep / Acrylic and ink on canvas

74x25 cm (2 adet / 2 pieces)



26

İçini Deliyordu / It Was Piercing Him in the Inside, 2017
Pres tuval üzerine akrilik ve mürekkep / Acrylic and ink on canvas board
70x50 cm



27

Bir Kurtla Karşılaşma / Encounter With A Wolf, 2017
Pres tuval üzerine akrilik ve mürekkep / Acrylic and ink on canvas board

70x50 cm



28

Yanmak Aydınlatıyordu / Burning was Illuminating, 2017
Pres tuval üzerine akrilik ve mürekkep / Acrylic and ink on canvas board
65x54 cm



29

Çelişkiler Ve Kontrastlar / Contradictions and Contrasts, 2017
Keten üzerine akrilik ve mürekkep / Acrylic and ink on linen

65x54 cm



30

Dilsiz Konuşmalar / Tongueless Conversations, 2017
Karton üzerine akrilik ve mürekkep / Acrylic and ink on cardboard
51x43 cm



31

Tutunmak İçin / To Hold On, 2017
Kâğıt üzerine akrilik mürekkep karışık teknik / Acrylic ink mixed media on paper

67x52 cm



32

Karanlık Ve Umut / Darkness and Hope, 2017
Kâğıt üzerine akrilik ve mürekkep / Acrylic and ink on paper
58x42 cm



33

Günlük Otoportre / Daily Autoportrait, 2017
Kullanılmış kâğıt üzerine akrilik ve mürekkep / Acrylic and ink on used paper

47x42 cm



34

Ardında / Behind, 2017
Kâğıt üzerine akrilik ve mürekkep / Acrylic and ink on paper
42x58 cm



35

İçeride / Within, 2017
Kâğıt üzerine akrilik ve mürekkep / Acrylic and ink on paper

42x58 cm



36

Belki / Maybe, 2017
Kâğıt üzerine akrilik ve mürekkep / Acrylic and ink on paper
58x42 cm



37

İnanamıyordu / He Could Not Believe it, 2017
Kâğıt üzerine akrilik ve mürekkep / Acrylic and ink on paper

58x42 cm



38

Kendinden Başka Bir Şeye Düşme / Falling into Anything But Itself, 2017
Kâğıt üzerine akrilik ve mürekkep / Acrylic and ink on paper
58x42 cm



39

Olasılıkları Kucaklıyordu / He Was Embracing the Possibilities, 2017
Pres tuval üzerine akrilik ve mürekkep / Acrylic and ink on canvas board

70x50 cm



40

Unutmadan Yenilenmeliydi / He Had to be Renewed Before He Forgot, 2017
Tuval üzerine akrilik ve mürekkep / Acrylic and ink on canvas
70x50 cm



41

“Farketmez”in Başlaması / The Beginning of “It Doesn’t Matter”, 2017
Pres tuval üzerine akrilik ve mürekkep / Acrylic and ink on canvas board

70x50 cm



42

Konacak Bir Yer Aramak / Looking for a Place to Perch, 2017
Tuval üzerine akrilik ve mürekkep / Acrylic and ink on canvas
65x54 cm



43

Ruhunun Yeni Alfabesi / The New Alphabet of His Soul, 2017
Karton üzerine akrilik ve mürekkep / Acrylic and ink on cardboard

51x43 cm



44

İsimsiz / Untitled, 2017
Tuval üzerine akrilik ve mürekkep / Acrylic and ink on canvas
35x25 cm



45

Saklı Portre / The Hidden Portrait, 2017
Kâğıt üzerine akrilik ve mürekkep / Acrylic and ink on paper

58x42 cm



46

Günlük Otoportre / Daily Autoportrait, 2017
Tuval üzerine akrilik ve mürekkep / Acrylic and ink on canvas
58x42 cm



47

Anladım Ama Anlam Veremiyorum / I Got It All But I Just Can’t Understand, 2017
Kâğıt üzerine akrilik ve mürekkep / Acrylic and ink on paper

58x42 cm



48

Paylaşılmış Psikoz / Folie à Deux, 2017
Tuval üzerine akrilik ve mürekkep / Acrylic and ink on canvas
58x42 cm



49

Kendini Doğurmak / Self-Conception, 2017
Kâğıt üzerine akrilik ve mürekkep / Acrylic and ink on paper

58x42 cm



50

İzolasyon / Isolation, 2017
Tuval üzerine akrilik ve mürekkep / Acrylic and ink on canvas
58x42 cm



51

İç İçe / Interlocked, 2017
Kâğıt üzerine akrilik ve mürekkep / Acrylic and ink on paper

58x42 cm



52

Bulmaya Çalışıyordu / He Was Trying To Find Out, 2017
Kağıt üzerine akrilik ve mürekkep / Acrylic and ink on paper
42x58 cm
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