
 
 

Sergideki tüm eserleri  http://www.galerisoyut .com.tr/yeni -aralik-2018  adresinden iz leyebil ir siniz .  
 

Yıldızevler Mah. Şehit Mustafa Doğan Cad. 82/A -B Galeri Soyut, Yıldız, Çankaya, Ankara, 06550, Türkiye  

+ 9 0  31 2  4 38  8 6  7 0       + 9 0  53 2  5 50  9 9  9 4  

www.galerisoyut.com.tr        instagram.com/galerisoyut         facebook.com/galerisoyut       i n f o@ ga le r i s oy u t .c om . t r  

 

A L İ  İ R G İ N  

 
 

 

1987 Elazığ Arıcak’ta doğdu.  
 2012 yılında Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş 
Öğretmenliğinden mezun oldu. 2 Kişisel sergi açtı. Birçok yarışma sergilerine ve karma 
sergilere katıldı. Hatay’da  kendi resim atölyesinde kurs vermekte ve sanatsal çalışmalarına 
devam etmektedir. 
 
Lev Tolstoy’un “Sanat; düşünebilen, gerçeği görebilen, toplumu anlayabilen insanların 
işidir.” Sözünü referans alarak  toplumsal gerçekleri görmeye çalışarak genellikle 
çalışmalarımda toplumsal sorunları işlemekeyim. Toplumsal sorunları ağlar ile daha iyi 
anlatacağımı düşünerek kendi üslübumda ağları kullanarak anlatmaya çalışmaktayım. 
Ağları daha çok esaret, tutsak, tuzak  ve özgürce yaşamı engelleme ve yok etme olarak 
kullanıyorum. Kısacası ağların sembolik anlamı üzerinden bişeyler anlatmaya 
çalışmaktayım.  
Ağlar, kimi zaman kargaşa ve kaosun olduğu yerde karşımıza çıkar.  Kimi zaman bir 
filozofun gözünden toplumda ki cehaleti yansıtmaya, bazen mültecilerin sorunlarını, bazen 
psikolojik-ruhsal bir durumu irdelemeye çalışırken… Kadınların yaşamış oldukları fiziksel ve 
psikolojik baskı, şiddet,taciz gibi sorunlarda ağların sembolik anlamı üzerinden konuyu 
işlemekteyim. Son Serimde  (Esaret Ağları-Fosil Serisi) Nesli tükenen ve tükenmekte olan 
canlılar üzerinde durmaktayım. İnsanların çevreye, doğaya ve kendilerine verdikleri 
zararlar sonucu canlıların fosilleştiğini görmekteyiz. Bu fosilleşme ve yok olma durumunu 
ağların sembolik anlamı üzerinden anlatmaktayım. 
 
He was born in Aıcak, Elazıg.(1987) 
He graduated from the Department of Fine Arts Education,Faculty of Education, 
 Fırat Unıversity.(2012) 
He opened two solo exhibitions. 
He participated in many exhibitions. 
Currently, he teaches in his own workshop and continues his artistic work in Hatay. 
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