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Annenin Ak Sütü Gibi
Helak Olsun! 

“Omurgasızlar serisinin parçaları ayıplarımızın minik birer anıtlarıdır. Bu anıtlar uçsuz bucaksız 

toplumların insan parçacıklarından beslenir. Bizi iğreti eden omurgasız canlılar, rahatsız edici 

yönlerimizin karakterleridir. Bu karakterler de zorbalıklardan, katliamlardan, istismarlardan, 

sınıfsal ayrımlardan, kibirlerden ve aç gözlülüklerden beslenir. Kısaca bu küçük anıtlar açık 

alnımızı değil, kalbimizin karanlığını onurlandırmanın peşindedir. Evrensel bir güzel arayışının 

peşindeki toplumlar, ellerindeki güzeli tüketip, arkalarında güzel bir harabe bıraktılar. Bu harabe 

insanlığın özeti. “Medeniyetin Güzelleri” ise, yok edilenle yok edeni, güzel ile çirkini bir çerçevede 

birleştirme çabası.”

2018 Yılında “Güzellikler İçin Savaştı Medeniyetin Güzelleri” isimli seride yer alan “Kadın 

Heykelcikleri” parçaları, Paleolitik Çağ ile oluşmaya başlayan kadın imajını yeniden ele alıyor. 

Sanatçı serginin giriş yazısı olan ana metinden bir parçayı yukarıda paylaşarak serinin oluşma 

sebebini anlatıyor. “Güzellikler İçin Savaştı Medeniyetin Güzelleri” isimli sergiden derlenen 

bu seçki, kadın temsili üzerinden yapılan çalışmaları seçerek sergiyi oluşturuyor. Bu seçkinin 

oluşum sebebi ise ilkel ve kaba bir yontma üslubuyla yapılmış, oldukça gösterişli ve özensiz 

boyanmış heykeller, günümüz toplumunun kadın imgesini yeniden nasıl ele aldığını eleştiriyor. 

Bir dönemin bereketi aynı zamanda doğumu temsil eden tanrıça figürinleri, bugün kendi 

evlatları tarafından nasıl değersizleştirildiğini anlatıyor. Bu evlatları temsil eden, gübre kurtları, 

meyve ve et kurtları, annenin antik cağlardan günümüze temsillerini yok etmeye çalışıyor.

 

Sanatçı, arsız ve şımarık evlatlarının zorbalıklarına maruz kalan Venüsleri, günümüz insanın 

kibirli, bencil ve çıkarcı tutumlarına maruz kalırken, aynı zamanda bir “anne” olan Venüslerin, 

toplumun bu tutumunda kendi yetiştirme şekillerinin de bir payının olup olmadığını soruyor… 



Öpücük 
Polimerkil üzerine yağlı 
boya, çerçeve.
30 cm x 30 cm 
2018

The Kiss
Oil on modellin

clay, frame
30 cm x 30 cm 

2018



Detay     Detail



Güneşimiz (II) 
Polimerkil üzerine 
yağlı boya, akrilik.
30 Ø cm
2018

Our Sun (II)
Oil on modellin

clay, acyrilic.
30 Ø cm

2018



Güneşimiz (III) 
Modelaj hamuru üzerine 
yağlı boya, akrilik.
42cm x 53 cm 
2018

Our Sun (III)
Oil painting on 

modelling clay, acyrilic.
42cm x 53 cm 

2018



Kibele (I) 
Modelaj hamuru üzerine 
yağlı boya, çerçeve.
54 cm x 39 cm.
2018

Cybele (I)
Oil painting on 

modelling clay, frame.
54 cm x 39 cm

2018



Kibele’nin ömrü
Sunta, çerçeve, akrilik, modelaj 
hamuru üzerine yağlı boya.
111 cm x 62 cm
2018

Cybele (I)
Oil painting on modelling clay, 

acyrilic, chipboard, frame.
111 cm x 62 cm

2018



Detay     Detail



Bebekli Heykelcik 1
Polimerkil üzerine akrilik, 
çerçeve. 
20 cm x 13 cm 
2023 

Figurine With Baby 1
Acrylic on polymer

clay.
20 cm x 13 cm 

2023 



Detay     Detail



Bebekli Heykelcik 2
Polimerkil üzerine akrilik, 
çerçeve. 
20 cm x 13 cm 
2023 

Figurine With Baby 2
Acrylic on polymer

clay.
20 cm x 13 cm 

2023 



Detay     Detail



Güneşimiz (IV)
Polimerkil üzerine 
akrilik, modelaj hamuru 
üzerine yağlı boya. 
16Ø 
2023

Our Sun (IV)
Acrylic on polymer 
clay Oil painting on 

modelling clay.
16Ø 

2023



Detay     Detail



Öpücük 2
Polimekil üzerine akrilik. 
20 cm x 13 cm x 10 cm 
2022

The Kiss 2
Acrylic on polymer clay.

20 cm x 13 cm x 10 cm 
2022







Detay     Detail



Öpücük 3
Polimekil üzerine akrilik. 
9 cm x 6 cm 10 cm 
2022

The Kiss 3
Acrylic on polymer clay.

9 cm x 6 cm 10 cm 
2022







Kadın Heykelcikleri XXIX 
Polimerkil üzerine akrilik, 
beton. 
14 cm x 10 cm 
2023

Female Figurines XXIX
Acrylic on polymer clay, 

concrete 
14 cm x 10 cm 

2023



Detay     Detail



Kadın Heykelcikleri XXX
Polimerkil üzerine akrilik, beton. 
15 cm x 11 cm 
2023

Female Figurines XXX
Acrylic on polymer clay, concrete. 

15 cm x 11 cm 
2023



Detay     Detail





Bildiğin kadarını yok et, 
bilmediklerin için dua edeceğim.
Modelaj hamuru üzerine yağlı boya, 
yaprak varak, akrilik, vernik, çerçeve.
84 cm x 64 cm
2019

Destroy as Much as You Know,
I Will Pray for What You Don’t Know

Oil on modelling clay,
acyrilic and frame

84 cm x 64 cm
2019



Detay     Detail



Kibele III
Modelaj hamuru üzerine 
yağlı boya, akrilik, çerçeve.
15cm x 18 cm.
2019

Cybele III
Oil on modelling clay, 

acyrilic and frame.
15cm x 18 cm.

2019



Merkezin Nerede?
Modelaj hamuru üzerine yağlı boya, çerçeve.
Toplam Ölçü: 60 cm x 80 cm.
2018

Where is Your Center?
Oil on modelling clay, frame 

60 cm x 80 cm
2018



Kadın Heykelcikleri “XXIV”
Modelaj hamuru üzerine akrilik 
ve çerçeve.
11 cm x 13 cm. 
2021

Female Figurines (XXIV)
Oil on modelling clay, acyrilic 

and frame
11 cm x 13 cm

2021



Detay     Detail



Kadın Heykelcikleri (XXVI)
Modelaj hamuru üzerine akrilik 
ve çerçeve.
12 cm x 9 cm. 
2021

Female Figurines (XXVI)
Oil on modelling clay, acyrilic 

and frame
12 cm x 9 cm

2021



Kadın Heykelcikleri (II)
Modelaj hamuru üzerine yağlı boya, 
akrilik, çerçeve
23cm x 17 cm
2018

Female Figurines (II)
Oil on modelling clay, acyrilic 

and frame
23 cm x 17 cm

2018



Kadın Heykelcikleri (XXXI)
Polimerkil üzerine akrilik ve 
çerçeve.
16 cm x 16 cm. 
2023

Female Figurines (XXXI)
Oil on modelling clay, acyrilic 

and frame
16 cm x 16 cm

2023
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