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İşlerim iki katmanda incelene-
bilir;

Birinci katmanda kullandığım 
tüketilebilir ikonlardan çıkış 
yapan formların görsel zevkleri 
tatmin etmesi amacıyla 
yapıldığı yanılgısını yaratması 
mümkün. Malzeme ve renkler 
tam olarak bu amaçla 
seçilmiştir.

İkinci katmanın varlığı ise 
görecelidir. Birinci katmanda 
kurulu tuzağın yanılgısına 
düşenler için düşünsel bir 
enerji sarfetme ihtiyacı 
doğmuyor. Bu nedenle iş 
bakıldığı an noktalanıyor. 
Herhangi bir ikinci katmandan 
bu bakış için söz etmek güç. 
Fakat malzeme, renk ve 
ikonların niçinlerini sorgula 
yanlar ise büyümenin ve ciddi 
olmanın zorunlu olduğu, 
düzene uyup sıkıcılaşmanın ve 
renksizleşmenin gerektiği bir 
dünyanın sembollerini bu 
teknikle fanileştirerek; çizgile-
rin kendini kullanırken 
çizgiden taşmanın korkulacak 
bir şey olmadığını ve biraz 
çıldırmanın kimseye zarar 
vermediğini, bu tavrın 
hastalıklı bir tekrar güdüsünü 
açığa çıkardığı yeni bir boyutu 
da pişmanlığa yer olmadığını 
anlatıyor. 

YİNE OLSA YİNE YAPARIM









I WOULD DO IT AGAIN
There are two layers to my 
work:

First one has forms of consum-
able icons which can easily 
create  the misconception of 
being the objects of visual 
satisfaction. Materials and 
colors are chosen specifically 
aiming this. 

Second layer is relative. For 
the ones who were trapped at 
first stage see no other need to 
think any further on it so; the 
work is basically done and it is 
impossible to consider any 
second layer at this point. For 
whom questioning the materi-
als, colors and icons what I 
would like to tell is; in a world 
where growing older and 
getting serious are obligated; 
living in the system, and losing 
colors are needed; the symbols 
of this world are immortalized 
by the technique, showing that 
crossing the lines by using the 
lines themselves is nothing to 
be afraid of, going nuts time to 
time has no harm to anyone 
and this attitude brings out a 
new layer of diseased repetitive 
instinct with absolute no 
regrets.
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