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1986. Ankara 
 
Eğitim 
2010 - 2013 Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Anasanat 
Dalı Yüksek Lisans 
2006 - 2010 Lisans, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 
2000 - 2003 Çankaya Lisesi 
 
RASTGELE HİKAYELER / Random Stories 
 
Görüntü kelimelerden daha fazla şey söyler. Kelimeler, bir görüntünün ya da imgenin 
altyazısını oluşturarak görsel anlamını genişletmektedir. Çalışmalarımda önceden 
oluşturulmuş veya planlanmış bir konsept bulunmamaktadır. Gazeteden seçilmiş 
görüntüler, sahaflardan toplanılmış eski malzemeler ve yine gazetelerden seçilerek alınan 
kelimelerin uyumunu kolaj tekniği ile birlikte bütünlük sağlamak amaçlanmaktadır. Seçmiş 
olduğum kelimeler geçmişte neler olduğunu ve gelecekte neler olacağını 
anlamamıza yardımcı olurlar çünkü imgeler geçmiş ve gelecek arasında köprü kurmamıza 
referans olur. Geçmiş ve şimdiki zaman arasındaki bağlantı günlük yaşam haline gelmiştir. 
Günlük yaşam kendi özerkliği içerisindedir. Amacım hayatın kendisinden konular seçerek 
sayısız hikayeler üretmektir. Yaratıcılık, kurulan bu hikayeler aracılığı ile günlük yaşamdan 
kaçış, içinde yaşadığımız dünyadan ve hatta bir şekilde bu rutini tamamen kırmak için 
yardımcı olur. Bu nedenle estetik kaygılar bu hikayelerin üretilmesi  sürecinin ikinci 
planındadır. Eski malzemeler ve günlük nesnelerin bir araya gelmesi sanatçı dünyasının 
özelliklerini izleyiciye sunmaktadır. Yaratılan bütün hikayeler bireyseldir. Farklı kültürel 
kodları keşfetmek ve farklı nesneleri araştırarak onları bu hikayelerin içine taşımak asıl 
amaçtır. Kültürel çevre ve farklı yaşam alanları beraberinde farklı sorunsalları ve plastik 
kaygıları da beraberinde getirmektedir. 
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