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For my daughter, Leia...

Kızım Leia için…

I’m mostly at the workshop. I work alone in this place I always run to, and there’s a
long period of time when I’m with myself. Along with this, there are people with whom
I have shared common ground, who I love very much, and enjoy each and every
moment I have with them. They broaden my world.

Çoğunlukla atölyedeyim. Her zaman koşarak gittiğim bu yerde yalnız çalışıyorum ve
kendimle kaldığım oldukça uzun bir süre var. Bununla birlikte, hayatımda yıllardır bir
arada ortak paydada buluşabildiğim çok sevdiğim insanlar var ve onlarla olduğum
her anın keyfini çıkaracak şekilde yaşıyorum. Dünyamı büyütüyorlar…

How fortunate for me that I had the opportunity to prepare this book with some of
these people. While I savor this, I want to thank each of them individually.
The idea for this book and the realization of it came about by the virtue of my dear
friend and colleague with whom I work at IMOGA, Istanbul Museum of Graphic Arts
and IMOGA Art Gallery, Eda Tekcan. For his written piece and for his support in all
respects, my thanks to Emre Zeytinoglu, for our projects at Milli Reasurans, my thanks
to Elvan Tekcan, to Bahar Susur Akay for the design, and to Zeynep Kabukcu for
assistance with the translation.
In addition, to Ozan Erel, Gizem Ünlü, Süleyman Saim Tekcan, Gazi Sansoy, Sabiha
Kurtulmuş, Orhan Cem Çetin, Sera Sade, Fulya Sade, Faruk Sade who we unfortunately
lost in recent months, to the Büyükkuşoğlu family and to all of my relatives, thank you.
The book was designed in a manner to document and make an association with
my works of the previous period, the series “Places I’ve Passed” which I started in
2015 and the “Module” series which emerged with it, followed by the “As it Is” series
exhibited at Galeri Merkur in April 2016 and “A Birdseye View” exhibit opened at Siyah
Beyaz in May.
I hope that the emotions we experienced when preparing the book will reflect upon
you as well.

Ne şanslıyım ki bu kitabı bu bahsettiğim kişilerden bazılarıyla hazırlama şansım oldu.
Ben bunun tadına varırken, hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum.
Kitabın fikri ve hayata geçebilmesi IMOGA, İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi ve IMOGA
Sanat Galerisi’nde birlikte çalıştığım değerli arkadaşım Eda Tekcan sayesinde oldu.
Yazısı için olduğu kadar her zaman, her konudaki desteği için Emre Zeytinoğlu’na,
söyleşinin yanı sıra, Milli Reasürans’taki projelerimiz için Elvan Tekcan’a, tasarımı
için Bahar Susur Akay’a, çevirisi için Zeynep Kabukçu’ya çok teşekkür ediyorum.
Ayrıca Ozan Erel, Gizem Ünlü, Süleyman Saim Tekcan, Gazi Sansoy, Sabiha
Kurtulmuş, Orhan Cem Çetin, Sera Sade, Fulya Sade, maalesef geçtiğimiz aylarda
kaybettiğimiz Faruk Sade, Büyükkuşoğlu Ailesi ve tüm yakınlarıma teşekkürler…
Kitabı, 2015 yılında başladığım ‘Geçtiğim Yerler’ serisi ve bu seri ile birlikte çıkan
‘Modül’ serisi, peşi sıra 2016 Nisan’ında Galeri Merkür ‘Olduğu Gibi’ ve Mayıs ayında
Siyah Beyaz’da açtığım ‘Kuş Bakışı’ sergilerimi belgelemek ve bunları önceki dönem
işlerimle de ilişkilendirecek şekilde kurguladık.
Umarım bizim kitabı hazırlarkenki duygularımız size de yansır…

Seçil EREL

Seçil EREL

October 2016 Barbara Evi Ayvalik

Ekim 2016 / Barbara Evi Ayvalık
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It’s As If We’re Listening to Music

Bir Müzik Dinler Gibiyiz

Seçil Erel held two personal exhibits in April and May of 2016; these had
content closely tied to one another and belonged to the same track of
thought. Those who observed the works first at Galeri Merkur in Istanbul,
then at Galeri Siyah Beyaz in Ankara, would have immediately been able to
catch the overlap. The exhibit in Istanbul was entitled, “Olduğu Gibi/As Is”,
while the artist entitled the exhibit in Ankara “Kuş Bakışı/Bird’s Eye View”; in
both, canvasses, light boxes and geometrical areas were created with paper
masking tape, and in addition, color codings relayed on several notebooks
were displayed.

Seçil Erel, 2016 yılının Nisan ve Mayıs aylarında iki kişisel sergi gerçekleştirmişti;
bunlar birbirlerine sıkı sıkıya bağlı içeriklere sahipti ve aynı düşünce sürecine
aitti. Önce İstanbul Galeri Merkür ve sonra da Ankara Siyah Beyaz Sanat
Galerisi’ndeki yapıtları izleyenler, iki sergi arasındaki örtüşmeleri hemen
yakalayabilirlerdi. İstanbul’daki sergi “Olduğu Gibi” adını taşımaktaydı,
Ankara’da ise sanatçı bu kez sergisine “Kuş Bakışı” adını vermişti; ikisinde
de tuvaller, ışıklı resimler ve kâğıt bantlarla geometrik alanlar oluşturulmakta
ve bunlara ek olarak birtakım defterlere aktarılmış renk kodlamaları
sergilenmekteydi.

Actually, the referenced overlap doesn’t only exist in these two exhibits
of Seçil Erel. It’s as if in nearly all of the works in her exhibits, she takes
the same fundamental approach: Those compositions of geometric areas
complemented by each other or completed incrementally, created by a
derivation of meticulously controlled sections… And series in which adjacent
horizontal and vertical shapes are adapted after a lengthy preparations…
When we go back a bit, this attitude which we especially witness at the fore as
a distinct character in her 2012 exhibit at Alan-Istanbul, “Ilk Ev-Leia/The Initial
Home-Leia”, is sustained at the “Alan/Territory” exhibit at Galeri Zilberman,
and finally reaches the artist’s last exhibit in 2016. We can determine the
following from these four exhibits mentioned: In the artist’s other previous
exhibits, (like, “Şimdiki Basit Zaman/The Simple Present Tense” and “Yalnız
An/Lonely Moment”) the perspective interpretation, spacing and framing
methods seen are significantly pushed to the back and the paintings are
transformed into a quite pure architectural resolution process.

Aslında sözü edilen örtüşme, Seçil Erel’in yalnızca bu iki sergisinde mevcut
değildir. O, neredeyse tüm sergilerindeki yapıtlarda sanki hep aynı temel
yaklaşım içinde gibidir: Son derece denetimli bölünmelerden türetilmiş,
birbirlerine eklenen ya da aralıklarla tamamlanan o geometrik alanların yarattığı
kompozisyonlar... Ve giderek, uzun ön çalışmalarla hazırlanan yatay ve dikey
biçimlerin yan yana geliş hallerinden kurgulanmış seriler... Biraz geriye doğru
gittiğimizde, özellikle 2012 yılında Alan-İstanbul’daki “İlk Ev-Leia” sergisinde
belirgin bir karakter olarak öne çıktığına tanık olduğumuz bu tavır, 2014 yılında
Galeri Zilberman’da açılan “Alan” sergisiyle de sürmüş ve işte sanatçının 2016
yılında açtığı son iki sergiye kadar ulaşmıştır. Konu ettiğimiz bu dört sergide
şunu saptayabiliriz: Sanatçının daha önceki diğer sergilerinde (“Şimdiki Basit
Zaman” ve “Yalnız An” gibi) görülen perspektif anlayışı, espas ve kadrajlama
yöntemi oldukça arkalara itilmiş ve resimler oldukça saf bir mimari çözümleme
sürecine dönüştürülmüştür.

A viewer who has for a certain time been witness to this common attitude

Seçil Erel’in yapıtlarında bir süredir bu ortak tavra tanık olmuş izleyici, denetimli
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in Seçil Erel’s works may think that they can easily perceive the works after
looking at the controlled vertical and horizontal spaces, and comprehending
the logic of the compositions; this is an ordinary situation. Indeed; what is to
be perceived there, are lines which follow
each other, intersect, become sparse or
intense at first glance, and their association
with several colors or their detachment
from them. Further it is possible fort he
viewer to determine immediately the
technique which was used fort his: border
lines drawn between areas previously
designated and the modular integrity of
different paint layers within the borders…
All of this is applicable to nearly all works,
and there is nothing lacking or erroneous in
the first impressions of the viewer.

Olduğu Gibi, 2016, Galeri Merkür, İstanbul
As Is, 2016, Merkur Gallery, Istanbul

İlk Ev-Leia, , 2012, Alan, İstanbul
The Initial Home-Leia, 2012, Area, Istanbul

Şimdiki Basit Zaman, 2011, CDA Projects, İstanbul
Present Simple Tense,2011, CDA Projects, Istanbul

At this point, one should closely assess
the viewer who reliably perceives and
interprets the works. The artist, by way of the titles she bestows upon her
exhibits, signals to certain “things” which “belong to her” and it’s obvious
that some stories are created: about settled spaces, temporarily used
places, time spent and experiences encountered…and about the emotions
which emerge as a result, which can be caught through small clues… Since
the geometrical areas and logic behind their creation, as well as the series of
compositions emerging from this logical framework can be easily perceived
by the viewer, that is, their architecture can be resolved, then what meanings
do the names given by the artist have? To ask the question in a different
manner, while the compositions are subject to such strict control, and since
they contain certain emotions beyond expressing the logic of the works to
the viewer (as we acccept at the outset the presence of emotions as a result
of their names), where are the stories which correspond to these emotions
in these works? Or, with another question: Through which methods are the
stories relayed to us, what is it that we should seek and find, and in this
quest, what means are suggested to us? When the viewer asks themselves
these questions, then embarks on a task to seek and find those stories, it
is highly likely that they will feel as if there is something they’ve missed and
perhaps that they’ve failed to a certain extent in this endeavor. Because
there is no ostensible story to correspond with the names of the exhibits.
However, has the viewer really failed in this endeavor, or been insufficient in
exposing the stories from where they were hidden?
In “Ilk Ev-Leia/The Initial Home-Leia”, the artist begins to mention the place
where she was born, and discusses radical changes which entered her
life: Being born, giving birth…both personally experiencing and observing
from the outside, two lives intertwined, and externalizing the emotions of
that observation… And a place which encompasses these points of view, a
place in which reciprocal points of view come into existence because of one
another… In “Alan/Territory” starting from the plan of a house, a definition of
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dikey ve yatay alanlara bakıp ve böylece kompozisyonların mantığını kavrayıp
o yapıtları kolayca algılayabileceğini düşünebilir; bu olağan bir durumdur.
Öyle ya; orada algılanacak olan, ilk bakışta birbirlerini izleyen, kesen, seyrelen
ya da yoğunlaşan çizgiler ve bunların
birtakım renklerle ilişkilendirilmesi ya da
kopartılmasıdır. Ayrıca izleyicinin, bunlar için
kullanılmış bir tekniği de hemen sezebilmesi
mümkündür: Daha önceden belirlenmiş
alanlar arasına çekilen sınır çizgileri ve
sınırların içindeki değişik boya katmanlarının
modüler bütünlüğü... Bunların tümü
neredeyse her yapıtta geçerlidir ve izleyicinin
ilk bakıştaki saptamalarında eksik ya da
yanlış bir şey yoktur.
Bu noktada, yapıtları güvenle algılayan
ve yorumlayan izleyicinin durumuna
yakından bakmalıdır. Sanatçı, sergilerine
verdiği adlar aracılığı ile “kendine ait” bazı “şey”lere işaret etmekte ve belli ki bazı
öyküler oluşturmaktadır: Yerleşilmiş mekânlar, geçici olarak kullanılmış yerler,
harcanmış zamanlar ve buralar hakkında edinilmiş deneyimler üzerine… Ve
küçük ipuçlarından yakalanabilecek, bunların oluşturduğu duygular üzerine…
Mademki yapıtlardaki geometrik alanlar, o alanların oluşturulma mantığı ve
o mantık çerçevesinde kurgulanmış kompozisyon serileri izleyici tarafından
kolayca algılanabilmektedir, yani mimari çözümlenebilmektedir, bu durumda
sanatçının verdiği bu adlar ne anlama gelmektedir? Başka türlü bir soruyla, bu
kadar sıkı bir denetime tabi tutulmuş kompozisyonlar, izleyiciye o kurguların
mantığını anlatmaktan ötede bazı duygular içeriyorsa (ki duyguların varlığını,
peşinen yapıtların adları sayesinde kabulleniyoruz), o duyguların karşılığı olan
öyküler bu yapıtlarda nerelerde bulunabilecektir? Ya da başka bir soru ile:
Öyküler hangi yöntemlerle bize aktarılmakta, bizim neyi arayıp bulmamız
istenmekte ve o arayış sırasında nasıl bir yola başvurmamız önerilmektedir?
İzleyici bu soruları kendine sorduğunda, sonra da o öyküleri arayıp bulmak
gibi bir işe giriştiğinde, büyük olasılıkla gözden kaçırdığı bazı şeylerin olduğunu
düşünecek ve bir başarısızlığa uğradığını sanacaktır. Çünkü sergilerin adları
ile uyuşabilecek belirgin bir öykü ortalıkta görünmemektedir. Ama izleyici
gerçekten başarısızlığa mı uğramıştır, öyküleri gizlendiği yerlerden bulup
çıkartmakta yetersiz mi kalmıştır?
Sanatçı, “İlk Ev-Leia”da doğduğu mekândan söz etmeye başlıyor ve
yaşamına giren radikal değişikliklerden konu açıyordu: Doğmak, doğurmak…
İç içe geçen iki yaşamı hem bizzat deneyimlemek hem de onları dışarıdan
seyretmek, seyir sırasındaki duyguları dışa vurmak… Ve bu bakış açılarını
içinde barındıran, karşılıklı bakış açılarının birbirlerini var ettiği bir mekân…
“Alan”da ise (önceki sergiye göndermelerde bulunarak) bir evin planı
üzerinden hareketle, bir ailenin yaşadığı “geniş çevre”sinin ve taşınmaların
getirdiği ruh durumlarının tanımı yapılıyor ve bir içselliğin analizine doğru yol
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Kuş Bakışı, 2016, Galeri Siyah Beyaz, Ankara
Bird’s Eye View, 2016, Siyah Beyaz Gallery, Ankara

Alan, 2014, Galeri Zilberman, İstanbul
Territory, 2014, Zilberman Gallery, Istanbul

Yalnız An, 2009, TC Ziraat Bankası Galerisi, Ankara
Lonely Moment, 2009, TC Ziraat Bank Gallery, Ankara

the emotional state of a family who has moved, and the “broad environment”
in which they live is offered, and a progression toward an analysis of
internalization took place; finding or not finding peace, turning glances
to a distance, a feeling belonging, or not…Two exhibits which emerged
afterwards, “Olduğu Gibi/As Is” and “Kuş Bakışı/Bird’s Eye View” couldn’t
be considered as very different from the previous two, as the emotiones
triggered by long journies and changes to settings were discussed there
as well. In an interview for her “Kuş Bakışı/Bird’s Eye View” exhibit at the
Galeri Siyah Beyaz, the artist offered the following: “In terms of visual and
content in my paintings which have begun
to change, what I find important is the
diversification of thoughts and emotions of
those which remain with oneself from these
places. Rather than being cramped in
one’s own space, I realized that in journeys
which allowed me to discover the beauty of
flowing within time in an experimental way,
that when I’m outside of my own space, I
am free and I look upon myself and my life
from different perspectives.”

İlk Ev-Leia, Işıklı Resim, 2012, Alan, İstanbul
The Initial Home-Leia, Light Box, 2012, Territory, Istanbul

Kuş Bakışı, 2016,Galeri Siyah Beyaz, Ankara
Bird’s Eye View, 2016, Siyah Beyz Gallery, Ankara

An eye-catching painting measuring
140x180 in dimension, displayed on the
largest wall of Galeri Siyah Beyaz, in which
maps of places visited were designed as nested with one another, was
perhaps the best expression of this statement: An eye which opens to the
outside, to the distance, and to an even further distance, the broad angle
of each new experience and emotion which are tied together. Actually what
the artist stated indeed makes reference to her “Olduğu Gibi/As Is” exhibit
at Galeri Merkur as well; because there too, the traces of this long journey
could be easily seen through materials collected from the experiences of
those places (small plants placed on a large table, touristic city plans, other
small items, etc). But at this point, there was an interesting situation: The
works of the artist which appeared as if they were not telling a story, and
therefore not accommodating any emotions, were speaking from within the
emotions created by those experiences. And perhaps a situation to which
the viewer was not able to respond to, emerged at that point: How will we
comprehend what the artist is telling us, and the emotions she is relaying,
within this rigid geometry? Where in these works have the stories which will
carry the emotions to us, seeped? And why is it difficult for us to find and
expose them?
Perhaps there is only one to sense the experiences and emotions hidden
in Seçil Erel’s works: Looking at them without seeking signals representing
something or another, without pursuing the stories which are derived from
those signals, without consideration for the world of indications and by
turning our backs to jests that have become cliché…Where and how a
geometry is applied by the artist, under what conditions the changes among
them deteriorate and a new architectural system is undertaken, under what
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alınıyordu; huzur bulmak ya da bulamamak, bakışları uzaklara çevirmek,
aidiyet içinde olmak ya da olamamak... Sonradan ortaya çıkan “Olduğu Gibi”
ve “Kuş Bakışı” sergileri de önceki iki sergiden çok farklı sayılmazdı, onlarda
da işin içine uzun yolculuklar girmekte ve ortam değişikliklerinin tetiklediği
duygulardan söz açılmaktaydı. Sanatçı, Siyah Beyaz Sanat Galerisi’ndeki
“Kuş Bakışı” sergisi için, kendisi ile yapılan bir söyleşide şunları söylemişti:
Görsel ve içerik olarak değişmeye başlayan resimlerimde önemsediğim, bu
gidilen yerlerden insanın kendine kalanlarla çeşitlenen düşünce ve duygular
oldu. Kendi alanında sıkışmaktansa, çıkıp, deneysel bir şekilde, zamanın
içersinde akmanın güzelliğini keşfetmemi sağlayan seyahatlerde fark ettim ki
kendi alanımın dışına çıktığımda özgürüm ve
kendime, kendi hayatıma başka açılardan
bakıyorum.”
Siyah Beyaz Sanat Galerisi’nin en büyük
duvarlarından birine yerleştirilmiş 140x840
cm boyutunda, gidilen yerlerin haritalarının
iç içe geçirilmesiyle tasarlanmış göz alıcı bir
resim, belki de bu söylenenlerin en iyi karşılığı
idi: Dışarıya, uzaklara ve daha uzaklara
açılan bir gözün, birbirlerine bağladığı her
yeni deneyim ve duygunun geniş açısı...
Aslında sanatçının bu söyledikleri, Galeri
Merkür’deki “Olduğu Gibi” sergisine de
bir göndermede bulunuyor elbette; çünkü
orada da bu uzun yolculukların izleri, gidilen yerlerdeki deneyimlerden
toparlanmış malzemeler aracılığı ile (büyük bir masa üzerine yerleştirilmiş
küçük bitkiler, turistik kent planları, ufak tefek birkaç eşya daha vb.) kolayca
görülebiliyordu. Ama bu noktada ilginç bir durum vardı: Sanatçının, sanki
hiçbir öykü anlatmıyormuş, dolayısıyla hiçbir duyguya yer vermiyormuş gibi
duran yapıtları, tam da her tür deneyimin ve o deneyimlerin yarattığı duyguların
içinden konuşuyordu. İşte belki de izleyicinin bir türlü yanıtlayamadığı bir
durum, o sırada doğmaktaydı: Bu yapıtlarda, sanatçının anlattıklarını ve bize
aktardığı duyguları, bu katı geometri içinde nasıl kavrayabileceğiz? Duyguları
bize aktarabilecek öyküler acaba yapıtların nerelerine sızmış? Ve bunları bulup
çıkartmakta niçin zorlanıyoruz?
Seçil Erel’in yapıtlarını, onların içine gizlenmiş deneyimleri ve duyguları
sezebilmenin belki de tek yolu vardır: Bir şeyleri temsil edecek işaretleri, o
işaretlerden türetilmiş öyküleri hiç aramadan, göstergeler dünyasına itibar
etmeden ve klişeleşmiş jestlere sırtımızı dönerek bakmak... Sanatçı tarafından
bir geometrinin nerelerde ve nasıl uygulandığı, bunlar arasındaki değişikliklerin
hangi koşullarda bozulduğu ve yeni bir mimari sisteme geçildiği, o mimari
sistemin esnekliklerinin ya da katılıklarının hangi koşullar altında saptandığı...
Tüm bunları görebilmek ve o mantığın içinden, “merkez”inden başka bir şey
aramamak... Demek ki bir izleyicinin, bu yapıtlar karşısında yalnızca o katı
geometriyi kavrayabilmiş olmasını yeterli bulmalıyız.
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Kurgu Ev, Alan 2014,Galeri Zilberman, İstanbul
Fiction House, Territory, 2014, Zilberman Gallery, Istanbul

Kuş Bakışı, 2016,Galeri Siyah Beyaz, Ankara
Bird’s Eye View, 2016, Siyah Beyz Gallery, Ankara

conditions the flexibilities or rigidities of that new system are determined…
being able to see all of this and from within that logic, not seeking anything
aside from the “center”… Thus, we must find it sufficient for a viewer in
consideration of these works, having comprehended only that rigid geometry.

Olduğu Gibi, 2016, Galeri Merkür, İstanbul
As Is, 2016, Merkur Gallery, Istanbul

Olduğu Gibi, 2016, Galeri Merkür, İstanbul
As Is, 2016, Merkur Gallery, Istanbul

Then, is it as if we are listening to music? It is such that, for instance, which
sounds of nature do the “Pastoral Symphonies” of Ludwig van Beethoven
or Ralph Vaughan Williams directly relay to us? None…Is what is to be heard
there the sound of flowing water or raindrops, the humming of the wind,
sounds of small animals, or chirping of birds? And what of Vivaldi? We
know well that his “Four Seasons” speaks
volumes beyond four different conditions
of weather and the reflection of this upon
objects. While listening to Mozart’s “A Little
Night Music” we don’t have the need to
darken the space in which we are listening
to it. When Richard Wagner was inspired
by German mythology, he wasn’t obliged
to undertake a task such as reciting those
stories one by one. We don’t attain any
information pertaining to Faust in Franz
Liszt’s “Faust Symphony”, etc. … In those
works, only one thing is heard aside from
these: a rigid geometrical structure, that is,
a language and the flawless composition
constructed by blocks of sound and their length.
Ulus Baker presents a highly striking reference on this matter: “While
Schopenhauer once denied the mimetic characteristic of music, he sumitted
that it was not the imitation of a woman crying, on the contrary, it was the
woman crying with the violin.” This determination of Ulus Baker’s in support
of his reference is even more striking, “Music is always a story of “something
existing./…Or more and more nature itself; there is a sunny day; there is a
rough sea.” There is no need to be in doubt, as the situation which Ulus Baker
indicates has long detached from the imagery or mimetic characteristics of
“a sunny day” or a “rough sea”, and that piece of music no longer carries
the smallest trace of their tangibility. Just as we can’t discuss the similarities
between a “violin” and a “crying woman’s voice” so it can be said that where
music exists is not a place of senses, but an area of pure emotions. The
violin doesn’t imitate the sound of a woman crying, it calls for a “feeling of
crying” in a new language.
According to Arthur Schopenhauer a peice of music can be easily
comprhended, because melodies, with his description, “say many things
for the heart”, but carry no representation. If we want music to express
something directly through representation or mimesis, this would go against
the nature of music: “For this reason, music such as that should be absolutely
rejected, as regardless of how much Haydn and Beethoven even erred and
intended to use this, as far as I know, Mozart and Rossini never resorted
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O halde bir müzik dinler gibi miyiz? Öyle ya, sözgelimi Ludwig van
Beethoven’un ya da Ralph Vaughan Williams’ın “Pastoral Senfoni”leri, bize
doğaya dair hangi sesleri doğrudan aktarır? Hiçbirini... Orada duyulacak olan,
akan bir suyun ya da yağmur damlalarının sesi, bir rüzgârın uğultusu, küçük
hayvanların bağırışları, kuşların ötüşleri midir? Ya Vivaldi? İyi biliriz ki onun “Dört
Mevsim”i yine dört ayrı hava koşulunun ve bunun nesnelere yansımasının
çok ötesinden konuşur. Mozart’ın “Küçük Bir Gece Müziği”ni dinlerken, ille
de bulunduğumuz mekânın karartılması gibi bir gereksinim içinde olmayız.
Richard Wagner, Alman mitolojisinden
esinlendiğinde, ayrı ayrı o öyküleri anlatmak
gibi bir yükümlülük üstlenmemiştir. Franz
Liszt’in “Faust Senfonisi”nde, Faust
hakkında bir enformasyona ulaşamayız
vb... O yapıtlarda bunların dışında tek bir
şey duyulur: Katı bir geometrik yapı, yani
ses bloklarının ve sürelerinin inşa ettiği bir dil
ve onun kusursuz bir kompozisyonu...
Ulus Baker bu konuda hayli çarpıcı bir
referans sunar: “Schopenhauer bir zamanlar
müziğin mimetik özelliğini yadsırken, bir
kadının ağlamasının taklidinin söz konusu
olmadığını, aksine kemanla kadının
ağladığını söylemişti.” Ve Ulus Baker’in bu
referansı destekleyen şu saptaması ise daha da çarpıcıdır: “Müzik her zaman
bir “bir şey var” hikâyesidir. /…Ya da giderek doğanın kendisi; güneşli bir gün
var, kudurgan bir deniz var.” Tereddüt etmeye gerek yoktur ki Ulus Baker’in
işaret ettiği durum, “güneşli bir gün”ün ve “kudurgan bir deniz”in betiminden
ya da mimetik özelliklerinden çoktan kopmuş, o müzik parçası bunların
somutluklarının en küçük bir izini bile taşımaz olmuştur. Nasıl ki “kemanın
sesi” ile “ağlamakta olan bir kadının sesi” arasında bir benzerlikten söz
edilememektedir, öyleyse müziğin gezindiği yer duyuların değil, salt duyguların
alanıdır: Keman, kadının ağlarken çıkardığı sesi değil, yeni bir dil ile “ağlama
duygusu”nu çağırmaktadır.
Arthur Schopenhauer’in düşüncesine göre bir müzik parçası çok kolay
kavranabilir; çünkü ezgiler, onun tabiriyle “kalp için çok şey söyler”, ama
buna karşın hiçbir betimleme taşımaz. Eğer müzikten bir şeyleri doğrudan
betimlemeler ya da mimesis yoluyla anlatmasını istersek, bu, müziğin
doğasına uymayan bir istek olur: “Bu yüzden böyle bir müzik kesin olarak
reddedilmelidir, her ne kadar Haydn ve Beethoven bile yanılıp bunu kullanmaya
niyetlenmişseler de Mozart ve Rossini bildiğim kadarıyla hiçbir zaman buna
tevessül etmedi. Çünkü duyguları ifade etmek başka, nesneleri resmetmek
başka bir şeydir.” Schopenhauer, müziğin mimarisine ya da katı geometrik
yapısının mantığına gönderme yapıyor ve bunların özel bir “ilgi” ile algılanışını
duygu adına yeterli görüyordu. Ancak şu var: Her ne kadar müzik yalnızca
duygulara (“kalbe”) yönelikse de yukarıdaki satırlarda da belirttiğimiz gibi, o
duyguları yaratabilecek bir dile, mimari bir yönteme sahip olmalıdır. Gilles
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to this. Because expressing emotions is one thing, portraying objects is
something different.” Schopenhauer made reference to the architectural or
rigid geometric structure of music and found it sufficient insofar as emotion,
for these to be perceived with particular “interest”. However: regardless of
how much music is directed towards emotions (the “heart”), as mentioned in
the statements above, it should have a language and architectural method
able to create those emotions. Gilles Deleuze said, “Everything has a story.
Philosophy also tells stories. It tells stories with concepts. Cinema uses
motion-time blocks to tell stories. Paintings invent very different blocks.
These are neither concept blocks not motion-time blocks, these are linecolor blocks. Muisc is very different, too, and invents very special types
of blocks.” Philosophy, cinema, painting, music and in fact, science…
These are creative disciplines and each of them cannot reach the essence
of any “thing” without inventing geometries and architectural methods,
and establishing some integrity from those inventions. If that is the case,
reaching emotions, comprehending the logic of that integrity as an effort in
an of itself, means understanding a language.
If the emotions emanating from Seçil Erel’s works can exist in a rigid
geometry which is meticulously controlled by her mind, we will say this: Just
as Deleuze said, when creating “line-color blocks” she hasn’t made them
the content of a portrayal or used them toward the mimetic characteristics,
that is, with the words of Schopenhauer, “[she] hasn’t resorted to this” and
rather has presented the architectural method she has applied to her works
in a state of “the pure language itself.” Thus that which produces the emotion
is the logic of the language and architectural method. In order to reach the
artist’s nature and the emotions related to that nature, it is sufficient for us to
reach the geometry and architectural logic of the integrity before us.

Deleuze şöyle diyordu: “Her şeyin bir hikâyesi vardır. Felsefe de hikâyeler
anlatır. Kavramlarla anlatır hikâyeleri. Sinema hareket-süre blokları kullanarak
hikâyeler anlatır. Resim ise çok farklı bloklar icat eder. Bunlar ne kavram
bloklarıdır ne de hareket-süre blokları, bunlar çizgi-renk bloklarıdır. Müzik de
çok farklı, çok özel türden bloklar icat eder.” Felsefe, sinema, resim, müzik
ve hatta bilim... Bunlar yaratıcı disiplinlerdir, her biri birtakım geometriler
ve mimari yöntemler icat etmeden ve o icatlardan da birtakım bütünlükler
kurmadan, herhangi bir “şey”in özüne ulaşamazlar. Bu böyleyse, duygulara
ulaşmak demek, başlı başına bir çaba olarak o bütünlüğün mantığını
kavramak, bir dili anlamak demektir.
Seçil Erel’in yapıtlarından yayılan duygular, onun zihninin sıkıca denetlediği katı
bir geometri içinde var olabiliyorsa, şunu söyleyeceğiz: O, tam da Deleuze’ün
deyişi ile “çizgi-renk blokları” yaratırken,
yapıtlarına uyguladığı mimari yöntemi,
bir betimlemenin malzemesi yapmamış
ya da mimetik özelliklerine yönelik olarak
kullanmamış, yani Schopenhauer’in deyişi
ile “buna tevessül etmemiş” ve “salt dilin
kendisi” halinde sunmuştur. İşte duyguyu
üreten şey, dilin ve mimari yöntemin
mantığıdır. Sanatçının doğasına ve o
doğaya bağlı duygularına ulaşmak için,
önümüzde duran bütünlüğün geometrisine,
mimari mantığına ulaşmamız yeter.

Therefore we can once again assert the following: What we feel when we
look at Seçil Erel’s works is this: More than observing a painting, it is as if
we are listening to music...Or, stated differently: In order to comprehend
the emotions in her works and to catch their provisions, we should observe
them as if we are listening to a piece of music. If the objects, people, sounds,
places, colors and many other things will leap towards another place and
meet with an “emotional integrity”, and if the relay of this emotion is going to
be the goal, this will be attainable through “line-color” blocks, a leop in the
same manner as the success achieved through music’s “sound and length
blocks.”

Artık şunu çok daha net biçimde bir kez
daha öne sürebiliriz: Seçil Erel’in yapıtlarına
bakarken şunu hissederiz: Bir resim seyretmekten çok, bir müzik dinler
gibiyiz… Ya da şöyle diyelim: Onun yapıtlarındaki duyguları kavrayabilmemiz
ve “kalbe” ilişkin verileri yakalayabilmemiz için, onları bir müzik parçasını dinler
gibi seyretmeliyiz. Sanatçının duygu dünyasında yer alan nesneler, kişiler,
sesler, mekânlar, renkler ve daha pek çok şey eğer o yapıtlarda kendilerinden
başka bir yere doğru sıçrayacak, bir “duygu bütünlüğü”ne kavuşacaksa ve
izleyiciye de bu duygunun aktarılması hedeflenecekse, bunlar o “çizgi-renk
blokları” ile başarılabilecektir; aynı, müziğin “ses ve süre blokları”nın başardığı
türden bir sıçrama…

When we observe these works closely, a deep horizon containing all of
the clues related to the emotion with slight changes in their composition,
different impacts and force of emphasis or dispersements is created for us.
Seçil Erel’s rigid geometry is always a story “of something there.”

Bu yapıtlara dikkatle baktığımızda, onların kompozisyonları arasındaki hafif
değişimler, farklı etkiler, vurgu şiddetleri ya da dağılıp gitmeler, duyguya dair
tüm ipuçlarını içinde barındıran derin bir ufuk yaratacaktır bize. Seçil Erel’in o
katı geometrisi, her zaman “bir şey var” öyküsüdür.

Emre Zeytinoğlu

Emre Zeytinoğlu

September, 2016

Eylül, 2016
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A Conversation with Secil Erel

Seçil Erel’le Söyleşi

Elvan Tekcan

Elvan Tekcan

August 13, 2016

13 Ağustos, 2016

ET: In this interview, I don’t find it very meaningful to discuss topics such as
the plastic and technical characteristics and series of your works, because
we want this to be a discussion beyond the confines of time. Fort this
reason, I think it would be more meaningful to have a discussion about your
perspective on art. Since this won’t be a periodic piece, I’d like us to have
a timeless discussion.

ET: Bu söyleşimizde senin eserlerinin plastik ve teknik özellikleri, eser
serileri gibi konular ile ilgili konuşmayı çok anlamlı bulmuyorum çünkü
bunun zamanın bağlayıcılığı dışında bir sohbet olmasını istiyoruz. Bu
sebeple de aslında senin sanata bakışına dair bir konuşma daha anlamlı
olacak diye düşünüyorum. Bu dönemsel bir yazı olmayacağı için zamansız
bir sohbet yapalım istiyorum.

When we consider art, we are actually talking about something which is a
subjective act. In your interview with Emre Zeytinoglu at Galeri Merkur, there
was an expression used; I liked that opening very much, it says, what really
is an artist concerned about, first of all, living, artists are those who have a
‘thing’ about living. Their outlook on life is different than others, thus they
can produce a work of art from this material. We can also look at art this way;
perhaps it is a form of birth, insofar as its meaning to me. With labor pains,
with the process, in fact even with the processes of becoming pregnant
and the entire term of pregnancy and birth. Perhaps for this reason, this will
be very personal, but that’s why I can’t associate the word, ‘creation’ with
art, in reality I see the process of producing art as a pure birthing process.
Indeed there are things beyond the typical process of physical fertility here,
and perhaps that is at the metaphysical dimension and is deeper. There is
a motivation of wanting to bring something tangible into this world at the
outset. That is the reason why it is highly subjective.
When we say Secil Erel, Secil gives birth to something which belongs to
Secil Erel and is representative of herself. Therefore, I don’t know if you’ll
agree, for me a work of art is somewhat the metaphor of a mirror. Because
each work of art is a mirror that the artist holds up from their own physical
place, to the world. When we say mirror, it has two directions. One is the
side which the artist holds to themselves internally and externally, and this is
an angle belonging to their own subjective perspective, outlook, experience
and lifestyle. If we consider the universe as infinite angles and refractions,
and I find it appropriate to initiate the conversation from this point because,
in your production of art, you have a concern with regard to the surface in
this respect, it is for that reason that I wanted to use this metaphor to create
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Sanata dair düşündüğümüzde aslında öznel bir eylem alanından
bahsediyoruz. Emre Zeytinoğlu ile Galeri Merkür’de yapmış olduğunuz
söyleşide de geçen bir ifade var; çok sevdim o açılışı, sanatçının asıl
derdi nedir diyor, bir kere yaşamak, yaşamakla derdi olan insanlardır
sanatçılar. Yaşama bakışları diğer insanlardan farklıdır ki bir eser vücuda
getirebiliyorlar bu malzemeden. Aslında şöyle de düşünebiliriz sanatı; bir
çeşit doğumdur sanat bendeki karşılığı ile. Sancısıyla, süreciyle hatta gebe
kalma ve tüm gebelik ve doğum süreçleriyle. Belki bu sebeple de bu çok
kişisel olacak ama o yüzden yaratma kelimesini sanatla bağdaştırmıyorum,
aslında salt bir doğum süreci olarak görüyorum sanatsal üretim sürecini.
Tabii ki bildiğimiz biçimi ile fiziki doğurganlığın dışında bir şeyler var burada,
işte belki o da metafizik boyutta ve daha derin. Bu dünyaya somut bir şey
getirmeliyim gibi bir motivasyondan hareket var. O nedenle de son derece
öznel. Seçil Erel dediğimizde Secil Erel kendine ait, Seçil’in varlığını temsil
eden bir şey doğuruyor. Dolayısıyla da aslında bilmiyorum katılır mısın sanat
eseri demek benim için bir çeşit ayna metaforu. Çünkü her sanat eseri,
sanatçının dünyaya kendi durduğu fiziki konumdan tuttuğu bir ayna. Ayna
deyince de 2 yönü var bunun. Bir sanatçının kendi içine ve dışına tuttuğu
ayna ki bu kendi öznel bakışı, görüşü, deneyimi ve yaşamına ait bir açı. Eğer
biz evreni sonsuz açılar ve kırılmalar olarak düşünürsek ki, buradan söze
girmeyi şunun için uygun buluyorum, senin sanat üretiminde yüzeyle ilgili
böyle bir derdin var, o yüzden bir mekan ve algı yaratmak için bu metaforu
kullanmak istedim. Bunun diğer tarafı da izleyici. O konuşmada da ilgimi
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a space and perception. The other side of this is the viewer. It occupied
my mind because it caught my attention in that discussion as well. The
artist is actually the one who holds the mirror at different angles and guides
the viewer to “see” from some respects, from where they are holding it, the
artist has such a concern as to instrumentalize that angle which catches
the artist’s own perspective. Because the viewer is an individual who is
similarly fertile, and they experience their own process at the moment they
encounter the piece.
And in my mind, when we say Secil Erel, whether it’s the discussions that
we’ve had up until now, the continuity in our observation of your art, or
your interviews which I’ve heard, two fundamental components emerge.
I’d like to start from there, that is, I’d like you to start your comments from
that point.
In that conversation, one sentence was very striking to me, you say, “all
living things create a space for themselves and in that space, establish a life
for themselves.” This is actually something which overlaps with what we’ve
touched upon to this point. We find the two fundamental components with
regard to your art here. One is space, the other is time. These are your
areas of interaction, or angles. So let’s start from there. You actually come
before the observer by extracting and exposing these from within life, and
present them with an awareness and point of view. Let’s start from the
issues of space, time and establishing an area from within a position in life.
For example, space makes you very enthusiastic, because birth, entering
into an area of existence, is somewhat similar. If you don’t feel love and if
something doesn’t excite you, you can’t produce anything.

Alan, İlk Ev, 2012, İstanbul
Territory, The Initial Home, 2012, Istanbul

SE: Really, fundamentally, in the beginning the issue of time was always
interesting to me. Although space by definition may appear to be a place
representing a particular area, when it enters into a relationship with time, it gains
a completely different dimension. Further, it transforms into something more
abstract with the ability to represent history, memory, existence, everyone’s
perception. It goes beyond four walls or areas with distinct borders. On one
hand, it is something such that, as you mentioned, everyone establishes
their own area, and by trying to maintain an existence within time and space
through what they know and what they’ve experienced, as experiencing is very
important, they live their time within those areas.
For me, from the outset, painting an image of things didn’t always catch my
interest. During the period before I entered school, my perception was in
this manner. Being able to make images of things is an incredibly beautiful
thing; having learned, experienced, knowing and being able to do this in my
academic education is wonderful but insufficient insofar as what excites me.
Because beyond an image of things, the cause, effect, reason for its existence,
its position in its time, its situation was more attractive to me. Everyone has a
different way of perceiving, and this is mine; what is behind that which is visible
is interesting to me.
So among all of these things which attract my attention, my interest in time
became more distinct along the way, immediately followed by space, of course.
Previously, while space appeared as architectural details in my works, in reality
the work where I gave complete thought to space and placed it more in the
center was my piece, “ilk ev/first home”. With my becoming pregnant and the
formation of a space within my body, the issue of space attracted my attention
from a different angle. This was the time when I experienced a breaking point
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çektiği için zihnimi kurcaladı. Sanatçı aslında o aynayı çeşitli açılarla tutan ve
onun tuttuğu yerden de izleyiciyi bir çeşit “görmeye” yönlendiren kişi, orada
kendi bakış noktasından yakaladığı o açıyı araçsallaştırmak gibi bir derdi
var sanatçının. Çünkü izleyici de aynı şekilde kendi doğurganlığına sahip bir
birey, o da kendi sürecini eserle karşılaştığı andan itibaren deneyimliyor. Ve
Secil Erel dediğimizde zihnimde, bugüne kadar yaptığımız sohbetler olsun,
sanatını izleme sürekliliğimiz olsun, dinlediğim sohbetleriniz olsun burada
iki tane temel etken (component) cıkıyor. Oradan başlamak istiyorum, daha
doğrusu senin oradan konuşmana giriş yapmanı rica ediyorum.
O konuşmada bir cümle beni çok uyandırdı, diyorsun ki “ tüm canlılar
kendilerine bir alan yaratır ve o alan içerisinde kendilerine bir yaşam
oluşturur.” Aslında şu ana kadar değindiklerimizle örtüşen bir şey bu.
Burada senin sanatınla ilgili olan o iki temel etkeni buluyoruz. Bir tanesi
mekan diğeri zaman. Senin bu dünyadaki yaşamının mekan ve zamanla
çok derdi var; bunu işlerinde de görüyoruz. Senin etkileşim alanların ya da
açıların bunlar. Biraz oradan başlayalım. Sen aslında izleyicinin karşısına
hayatın içerisinden bu ikisini çekip çıkarıp, farkındalık ve bakış açısı
sunuyorsun. Mekan, zaman ve yaşamın içindeki duruş ve alan oluşturma
meselelerinden başlayalım. Mesela seni mekan çok heyecanlandırıyor,
çünkü doğum, varlık alanına geliş biraz da öyle bir şey. Bir şeye aşk
duymuyorsan ve heyecanlandırmıyorsa seni, hiçbir şey ortaya koyamazsın.
SE: Aslında temelde ilk başta hep zaman konusu ilgimi çekiyordu. Mekan
kelime anlamıyla belli bir alanı temsil eden yermiş gibi görünse de zamanla
ilişkiye girince bambaşka bir boyut kazanıyor. Yanı sıra tarihi, hafızayı, varoluşu,
herkesin algısını temsil edebilen daha soyut bir şeye dönüşüyor. Dört duvarın
ya da sınırları belirlenmiş alanların ötesine gidiyor. Bir yandan da öyle bir şey
ki biraz önce senin de söylediğin herkes kendi alanını kurguluyor ve bildiği
ve deneyimlediği ki deneyimlemek çok önemli, zaman ve mekan içinde varlık
göstermeye çalışarak, o anlar içerisinde zamanını yaşıyor.
Benim için her zaman şeylerin görüntüsünü resmetmek en başından beri ilgimi
çekmedi. Henüz okula girmeden önceki dönemde de algım bu yöndeydi. Bir
şeylerin resmini yapabiliyor olmak inanılmaz güzel bir şey, akademik eğitimim
içerisinde bunu öğrenmiş, deneyimlemiş, biliyor ve yapabiliyor olmak harika
ama benim heyecanım açısından yetersiz. Çünkü şeylerin görüntüsünden öte,
onun sebebi, sonucu, varlık nedeni, zamanındaki konumu, durumu beni daha
çok çekti. Herkesin algılama biçimi farklıdır benimki de bu yönde, her zaman
görünenin arkası ilgimi çeker.
Dolayısıyla bütün bu ilgimi çeken şeyler içerisinde zamana ilgim daha çok
belirginleşti süreç içerisinde ve peşi sıra da mekan tabi. Önceleri mekan
işlerimde mimari ayrıntılar gibi görünürken aslında mekanı tam olarak
düşünüp, daha merkeze koyduğum işim “ilk ev”dir. Benim hamile kalışım
ve bedenimin içerisinde bir mekan oluşması ile mekan konusu daha
başka bir açıdan ilgimi çekti. Zamanın mekan ile ilişkisinde bir kırılma
yaşadığım bir dönem oldu. Her varlığın kendi sonsuz zaman deneyimi
içerisinde her canlının işgal ettiği zaman ve mekan var. Bu zamanın
soyutlaştığı bir tür boşluk olan ilk ev mekanını kağıt işlerimle sergi
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in the relationship between time and space. In the infinite experience of time for
each thing that exists, there is a time and space occupied by each living thing. In
a sort of emptiness which is the space of the first home, in which time becomes
abstract, my paper works were designed, to include from top to the floor of the
exhibition space covered in paper, in a way representative of the first home.
An additional interesting point is this: as an artist and as a person, there are issues
and thoughts which are of interest to you, there are technical things you prefer
to use in production, and together with all of these, your experiences within time
are actually your source of inspiration. For example, one of these is a period of
time that I mentioned above; and after that the period of moving, changing the
place I live and even the voyages I make. The process that started with my own
choice took on a complicated state, and the bond I established went through
an emotional congestion when leaving the space I used as a workshop for a
long period of time. Because for a while, I never really left that space. I was so
buried within my own area that in one sense, my life was clutched within that
space. When I left it, my mind was still there. The relationship of belonging which
I established with that space ultimately began to form a relationship with my
works. And until that day I produced a series of works stemming from my own
areas with the plans of the spaces I had used as workshops and a home. In
this context, your work becomes whatever you experience. I think that knowing
concepts, content and notions in art and being able to transform them is very
important, but not sufficient. But when combined with experiences, it allows you
to establish a more genuine relationship.
In the recent past, for the works I exhibited in my successive exhibitions in
Istanbul and Ankara, I used the experiences I got from the places I visited just
before the period of preparing for these exhibitions. Things such as the places
I visited last year, the spaces, the people I met there, the lives I encountered,
going outside of my stable lifestyle here, and the opportunity to observe from
many different angles, that while the world is very big, it is also very small, and
the problems everyone has with existing within their own areas. It is such that
the works I’ve produced, had I not gone to many of the places I went to last
year, had I not experienced the residency (guest artist program) process, started
a workshop from scratch under very different conditions than the ones I have
here, and tried to think and produce differently, would have quite likely been very
different last year. Perhaps more closed or more open, I don’t know, but not this.

Trelex Konuk Sanatçı Programı, 2015, Cenevre
Trelex Artist Residency, 2015, Geneva

In addition, another thing which attracts my attention is this; we have infinite
choices and we put ourselves into templates within these infinite choices. For
example, for an artist, I have a life that’s not so bad, in fact quite comfortable. My
home is five minutes from my workshop, I don’t have much trouble accessing
materials or anything else, etc... This is great but getting outside of this, distancing
myself from these circumstances and the idea of creating an area in different
places as an individual and as an artist excites and nurtures me very much.
Creating and destructing…I think that what compels me to construct, is first to
destruct.
When we look from the very beginning at the process of my entire works, they
run quite parallel with one another. Indeed there are changes and developments
but they’re not entirely disparate from each other. Despite what I mentioned, they
are not, even when bringing two seemingly dissimilar things together, I continued
by being nurtured from beyond this comfort zone but still by making them adapt
to it.
ET: With regard to what you’ve said here, artists go through a lot of pain
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mekanını tavanında dahil kaplayıp ilk evi temsili bir şekilde kurguladım.
Bir enteresan nokta da şu; senin sanatçı ve insan olarak ilgini çeken konular
düşünceler var, üretimde teknik olarak tercih ettiklerin var bir de bütün
bunlarla birlikte senin zaman içerisindeki deneyimlerin aslında ilham kaynağın.
belki görüntü olarak deneyimlediğin şey başka bir şey olduğunda benzer işi
yapabilme ihtimalin olsa bile deneyimlediklerin, mesela benim için bunlardan
biri demin bahsettiğim sürecim, sonrasında üst üste taşındığım için, diğeri
taşınmalar ve yer değiştirmeler gibi. kendi tercihimle başlayan süreç karmaşık
bir hal aldı ve çok uzun süre atölye olarak kullandığım mekanla kurduğum
bağ mekandan ayrılma durumunda duygusal olarak çok büyük bir sıkışma
yaşadım. Çünkü ben bir süre aslında çıkamadım o mekandan. Kendi alanım
içerisine o kadar gömülmüşüm ki aslında oranın içerisine sıkışıp kalmış hayatım
bir anlamda. Oradan çıktığımda da hala oradaydı zihnim. Benim o mekanla
kurduğum aidiyet ilişkisi sonunda işlerimle ilişki kurmaya başladı. ve o güne
kadar atölye ve ev olarak kullandığım mekanların planlarıyla kendi alanlarım
üzerinden bir dizi iş yapmış oldum. İşte bu bağlamda sen ne deneyimliyorsan
işinde aslında ona dönüşüyor. Konseptler, içerikler, sanatta kavramları bilmek
ve dönüştürebiliyor olmak çok önemli ama yeterli değil diye düşünüyorum. ama
deneyimlerle birleştiğinde daha samimi bir ilişki kurmayı sağlıyor.
Son dönem İstanbul ve Ankara’da üst üste yaptığım sergilerde geçen sene
gittiğim yerler, mekanlar, mekanlarda tanıdığım insanlar, karşılaştığım hayatlar,
buradaki stabil yaşamımın dışına çıkma, aslında dünyanın hem çok büyük hem
de çok küçük olduğunu pek çok açıdan görme imkanı, herkesin kendi alanı
içerisinde var olma problemi gibi şeyler. Yani bu öyle bir şey ki bugün burada
geçen sene gittiğim bir sürü yere gitmemiş olsaydım, gidip residency (konuk
sanatçı programı) sürecini, buradakinden çok farklı koşullarda sıfırdan bir atölye
kurup orada üretmeye düşünmeye çalışmasaydım büyük olasılıkla geçen yıl
çıkarttığım işler çok başka olacaktı. Belki daha kapalı ya da açık bilemiyorum
ama bu olmayacaktı.
Ayrıca ilgimi çeken bir başka şey de şu; sonsuz seçeneğimiz var ve bu sonsuz
seçenekler içerisinde kendimizi şablonlar içerisine sokuyoruz. Örneğin bir
sanatçı olarak hiç fena sayılmayacak, hatta konforlu denilebilecek bir hayatım
var. Evim atölyeme 5 dakika, malzemeye ya da her hangi bir şeye ulaşma
sorunu pek yok vb… Bu güzel ama bunun içerisinden çıkmak, bu koşullardan
uzaklaşıp birey ve sanatçı olarak başka yerlerde alan yaratma fikri beni çok
heyecanlandırıyor ve besliyor. Yapmak ve bozmak… Beni yapmaya iten bir
şeyin de önce bozmak olduğunu düşünüyorum.
Aslında en başından beri benim bütün işlerimin sürecine baktığımızda işler
birbirine çok paralel gidiyor. Elbette ki değişimler, gelişimler var ama birbirinden
çok da farklı şeyler değil. bahsettiklerime rağmen böyle değil, çok alakasız iki
şeyi bile bir araya getirirken bu konforlu alanın dışından beslenip ama yine de
ona adapte ederek devam ettim.
ET: Burada söylediğin şeyle ilgili olarak, sanatçılar kendilerine ait dil
oluşturmak konusunda çok sancı çekerler. Oradan oraya, oradan oraya
savrulmalar daha çok biraz önce söylediğin gibi, o samimiyeti arar. Çünkü
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in establishing a language which is their own. In that scattering from here
to there to everywhere, as you mentioned earlier, they seek that sincerity.
Because when there is sincerity, a different bond occurs with the viewer.
When we talk about subjectivity with regard to a product of art, we are
actually trying to say this. And this is the perception that those who have
written about you until now have always underscored. Let’s say that this
is your luck and let’s hope that in time, this doesn’t turn into a misfortune,
and on the other hand, this is a challenging factor which requires you to
exert a lot of effort. Becoming identical, along with creating apprehension of
appearing too similar, is perhaps not something that is reason for significant
concern. Because our lives seem long to us in terms of time, while we are
really only a point in the stream of all time, so in that sense it is my own
opinion that this isn’t a concern. But from the perspective of the interaction
coming from our environment, it may cause concern for you, and that’s why
I wanted to offer that opinion. It’s an issue of being scattered based on your
having found that original artistic production language at a very early stage
and uniting with that unique subjective identity. But of course each moment
is another experience in life, and therefore certainly this component brings
its own diversity into the process.
I’d like to emphasize a point from the discussion. As you just mentioned,
from the outset, you were never concerned with making paintings of things.
We’ve been in touch with you for a long period of time, and if there is a Secil
Erel which you show us, there is a mental dimension both in the paintings
and in the lifestyle of this Secil Erel, and there is the intuitive, internal
dimension. I observe that both in your process and in every area of your
life, these two flow quite contemporaneously and without conflicting with
one another, this is very significant. I think that this was important in the
emergence of your language so early on. Because with artists, in general
there is always a conflict with the mental, that is, the more rational side.
Your rationale is very strong and established, and along with having reached
a balance, your intuitive side is very open as well. Had you been an engineer,
you would have thought that now it’s necessary for you to find something
else to build, you would have been an engineer who questioned, what
else do people need. You’re not someone who can take on an endeavor
continuously and in a manner which repeats itself. On the other hand, from
its rational and intuitive perspective, art is actually an area which demands
a structure such as this, whereas although the perception in the minds of
many people is that art as an illusion is in a purely intuitive area, there is the
reality that the rational side is quite necessary and in this context as you
said, everything we learn, all of the area specific education and discipline
that we are exposed to is a very necessary stylistic infrastructure. Because
this rational accumulation and active system creates a sifting mechanism in
which intuition is filtered for the artist’s process. Each piece of information
that comes as intuition, all of the perceptions, all of the accumulations find a
shape by being sifted. Ultimately art, especially visual art, is an infinite flow
which you can catch in a dimensional area on the surface and transport to
two, at most three dimensions, and alter into a form. It is very important for
the individual to have a rational and disciplined accumulation for this free
and original flow to go through a subjective filter and find shape.
Without getting off the subject, the point to which I’d like to return is this;
there is an issue of mathematics which comes to the fore in your interviews
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samimiyet bulunduğu zaman izleyiciyle başka bir bağ oluşuyor. Bir sanat
ürünü için öznellikten bahsederken aslen onu söylemeye çalışıyoruz.
Bugüne kadar hem seninle ilgili yazı yazan kişilerin hep öne sürdükleri ve ön
plana çıkardıkları algı da bu. Senin belki bir şansın diyelim ve umalım ki bu
zaman içinde şanssızlığa dönüşmesin, bunun için çok gayret göstermeni
de gerektiren zorlayıcı da bir faktör bu diğer yandan. Aynılaşmak, birbirine
benzeşmek kaygı oluşturmakla beraber aslında belki çok kaygılanılacak
da bir şey değil. Çünkü bizim hayatlarımız zaman olarak bize uzun
geliyor, aslında bir noktayız tüm zamanın içinde, o anlamda da çok şahsi
düşüncem bu bir kaygı değil. Ama çevreden gelen etkileşim açısından belki
sende kaygı uyandırabilir diye bu saptamayı yapmak istedim. O özgün
sanat üretim dilini çok erken zamanda bulmuş olman ve de o biricik öznel
kimliğinle buluşmuş olman kaynaklı bir savrulma meselesi. Ama tabii her
anımız başka bir deneyim hayatta, dolayısıyla da bu etken üretimin içine
kendi çeşitliliğini getiriyor muhakkak.
Konuşmanın içinden bir yeri öne çıkaralım isterim. Biraz evvel belirttin ya;
en başından beri hiç bir zaman şeylerin resmini yapmak gibi bir derdim
olmadı demiştin. Ciddi bir süredir seninle iletişim içerisindeyiz ve biz bize
gösterdiğin görünen bir Seçil Erel varsa, bu Seçil Erel’in hem resimlerinde
hem yaşamında bir zihinsel boyut var, bir de sezgisel, içsel boyut var.
Sende bu ikisinin çok eşzamanlı yürüdüğünü, hem üretiminde, hem de
hayatının her alanında çok eşzamanlı ve de birbiriyle çatışmadan aktığını
gözlemliyorum, bu çok mühim. Bu dilinin bu kadar hızlı çıkmasında da
önemli olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü genelde sanatçılarda hep bir
çatışma vardır zihinsel yani daha rasyonel tarafla.
Rasyonelin çok güçlü ve oturmuş, yani dengeye ulaşmış olmakla birlikte
sezgisel yönün de çok açık. Mühendis olsaydın, şimdi başka bir şey bulup
yapmanın gerekli olduğunu düşünürdün, insanların başka neye ihtiyacı var
acaba diye sorgulayan bir mühendis olurdun. Yüklendiğin bir işi sürekli
ve kendini tekrarlayan biçimde yapabilecek birisi değilsin. Diğer yandan,
rasyonel ve sezgisel dengesi bakımından sanat da böyle bir yapıyı talep
eden bir alan aslında, oysa bir çok kişinin zihnindeki algı bir yanılsama olarak
sanatın salt sezgisel bir alan olduğu yönünde olsa da, aslında rasyonel
kısmının da çok gerekli olduğu, bu bağlamda da dediğin gibi öğrendiğimiz
her şeyin, aldığımız alan eğitimi ve disiplinin çok da gerekli bir biçimsel
altyapı olduğu gerçeğidir. Çünkü bu rasyonel birikim ve aktif sistem aslında
sanatçının üretimi için sezginin süzülüp biçime büründüğü bir elek sitemi
oluşturuyor. Sezgisel olarak gelen her veri, tüm algıların, tüm birikimlerin bir
elekten geçerek bir şekil buluyor. Sonuçta sanat, özellikle görsel sanatlar,
yüzeye ve iki boyut, en fazla üç boyuta taşıyabileceğin boyutsal alanda
yakalayıp şekle dönüştüreceğin sonsuz bir akış. Bu özgür ve özgün akışın
öznel bir süzgeçten geçerek özgün bir biçim bulması açısından kişinin
rasyonel ve disiplinli bir birikiminin olması son derece önemli.
Konuyu daha fazla dağıtmadan dönmek istediğim nokta şu, söyleşilerinde
de öne çıkan bir matematik meselesi var. İşte bu anlamda senin gerçekten
zihin kodların son derece analitik. Ama biz matematik dediğimiz zaman
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as well. In this sense, your mental codes are extremely analytical. But when
we say mathematics we are actually referring to a very abstract area. Your
issue with not making paintings of things is attributable to your very abstract
intellectual manner. This is the manner of your intellect and process, this is
your language. If we were to analyze Secil Erel as a machine and if we
were able to take a visual reading of your intellect, it is highly likely that an
abstract image would emerge. That’s why you’ve endeavored to be able to
express yourself with an abstract narrative language in the two dimensional
surface area. From that perspective at this stage, I’d like to propose that we
broach the issue of maps. Your concern with space somehow found life in
the map. The map is actually a vehicle for you.

aslında çok soyut olan bir alandan bahsediyoruz. Senin şeylerin resmini
yapmama meselen tam da bu çok soyut düşünsel biçimden dolayı. Senin
düşünüş ve üretim biçimin, dilin bu. Seçil Erel’i eğer, bir makina olarak
analiz etseydik ve senin düşüncenin görsel okumasını yapabilseydik büyük
olasılıkla ortaya soyut bir görüntü çıkacaktı. O yüzden de aslında sen dil
olarak kendi kendini o iki boyutlu yüzeysel alanda soyut bir anlatım dili ile
ifade edebilme gayreti içinde oldun. O açıdan da bu aşamada biraz harita
konusuna girelim diyorum. Mekanla olan derdin bir şekilde haritada hayat
buldu. Aslında harita da senin için bir araç.

SE: I don’t want to be redundant with what you’ve said, but yes, everything
starts with mathematics. Since my childhood, everything has actually always
come from there, nothing happens in an instant. From the very beginning, as
you said, the reason for my abstract paintings or why the abstract dimension
of thought attracts my attention, is in fact, mathematics. And math ultimately,
is actually a systematic structure for the human mind to define and resolve
certain things. It encompasses uncertainties as well, and it is a structure open

SE: Aslında senin söylediklerini tekrara düşmek istemiyorum ama evet, her
şey matematik ile başlıyor. Çocukluğumdan beri aslında hep oralardan geliyor
her şey, hiçbir şey bir anda olmuyor. Benim en başından beri ısrarla soyut
resim ya da düşüncenin soyut boyutunun ilgimi çekme sebebi dediğin gibi
zaten matematik. Matematik de aslında sonuçta insan zihninin, bir şeyleri
tanımlamak ve çözmek üzere kurguladığı bir sistemsel yapı. Belirsizlikleri de
içinde barındıran, değişime açık bir yapı, bir tür çözümleme ve dil. Aslında

to change; a solution and language of sorts. Really everything we exist within
today, everything we experience which is defined, is based on the area of a
mathematical system and despite the fact that we acknowledge it as a genuine
realism, when we go to its depths, it is infinite and abstract. Ultimately it is an
established structure and its reality is open to question.

bugün içerisinde var olduğumuz, tanımlı bir şekilde yaşadığımız her şeyin
dayandığı alan matematiksel sistem ve biz onu reel bir gerçeklik olarak kabul
etmemize rağmen, derinine indiğimizde sonsuz ve soyut. Sonuçta kurgulanmış
bir yapı ve gerçekliği sorgulamaya açık.

These things which I mention have been creating the foundation of my works
from the very beginning. It overlaps directly with my manner of thinking and
I’m fortunate that by discovering this early on and trying to progress with
time and other concepts it has taken on its current balanced and saturated
state. Mapping also entered the mix in a very similar manner. These days,
we send each other location pinpoints, we can share where we are at any
given moment, it says here is the point where the sun will rise, and at this
very moment the moon will be in this position, in some way, we are defining
nature. But once again this systematic, established on a fictional reality such
that we can question its authenticity, just like the meridian parallel system, is
an artificial structure like that which defines where I am. We arrive at the same
place once again. I tried to understand the mapping system I associated with
my works. What sort of thing is it, what is it good for, how was it developed,
finding my existence in planar areas in spaces, determining and defining my
own area, I began to divide the lower layers of my works into units based
on the centimeters of the surface. In my most recent works I established this
system, as a structure similar to the meridian parallel system of the world, in
frames with spaces associated with me, and yield myself to get lost in a flow

Bu bahsettiklerim benim işlerimin tümünün en başından beri temelini
oluşturuyor. Bu düşünme biçimim ile bire bir örtüşüyor ve şanslıyım ki bunu
erkenden fark ederek zamanla ve diğer kavramlarla ilerletmeye çalıştığım
için bugün bu dengelenmiş ve doygun halini aldı. Haritalama da yine çok
benzer bir şekilde işin içine girdi. Bizler bugün birbirimize yer bildirimi (location)
yolluyoruz, nerede hangi dakikada olduğumuzu paylaşabiliyoruz, şu noktada
güneş doğacak tam o esnada ay şu pozisyonda olacak diyor, bir biçimde
doğayı tanımlıyoruz. Ama yine bu sistematik, gerçekliğini sorgulayabileceğimiz
kurgusal bir gerçeklik üzerine kurulmuş, aynı meridyen paralel sitemi gibi, benim
nerede olduğumu tanımlayan yapay bir yapı. Yine aynı yere varıyoruz. İşlerimle
ilişkilendirdiğim haritalama sistemini anlamaya çalıştım. Nasıl bir şeydir, ne işe
yarar, nasıl oluşmuştur, yaşadığım mekanlar üzerinden, varlığımı düzlemsel
alanlarda bulmak, kendi alanımı belirlemek, tanımlamak üzere işlerimin
yüzeyinin santimetresine göre alt katlarını birimlere bölmeye başladım. Son
dönem işlerimde de en alt katlarda dünyadaki meridyen paralel sistemindekine
benzer yapıyı, benimle ilişkili mekanları seçerek kadrajlar içerisine bu sistemi
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within those areas. For example, on each layer that I mask, I become unable to
see the one beneath, and perhaps that which is intuitive is more accentuated
at just this point. When I don’t completely remember the level beneath, and
while having established a very defined system (because they are works which
consist of multiple levels), on one level above, I bring together colors on the
palette which I have somewhat previously determined to create the form which
exists at that moment. Perhaps this intuitive and mental relationship becomes
associated at this point.
Meanwhile, what I can say in general is that I have acknowledged the system,
the reality of the system and its reflection upon me. Acknowledging the reality
of the system created a space for me to maneuver within it. As a result, I’ve
been able to establish my own system in the infrastructure of each surface.
And upon this established system I am able to intervene in a completely
independent mood with whatever that moment brings. It is sort of like this;
I have one live, and a certain period of time, and whatever that day brings,
however I will feel as if I am myself, however I will best make something exist,
this is how I work on the canvas, and play upon them. Do I completely lose
my mental reality while doing all of this? I can’t say that I can completely step
outside of this cognitive reality of course, but more or less, since it’s something
that is predetermined, it would be more accurate to say that there is an intuitive
intervention into something predetermined.
ET: Actually this process is sort of like the forming of edge borders along
a road, the edges and borders are formed but it’s as if the journey within
that border has left itself to flow in its own direction and means. This
functioning also brings with it motion, in its own dynamic, and motion in
turn, the component of time. From here, I’d like to immediately bring the
matter to your pregnancy period and the perception of the space which
developed in the abdomen. When a person is in their mother’s womb, they
are actually in a place where their perception with regard to infinity is quite
open and strong, where they lack a sense of direction; although ostensibly
when observed from the outside it appears that they are trapped in a space,
in fact after entering life, are in a place which is actually a dimensionless,
vast area bound to infinity, which is very difficult to reach.
The perception of that place is one of a spatial void, or a perception in the
absence of space, and is quite different. Actually, just as we met with the
reality of this world, space becomes a binding reality, a vital element for
us. I see this as one of the starting points in your paintings, and a harsh
illusion which makes the viewer encounter this restrictive reality, makes
them confront it and leaves them face to face with it. We can say that in your
process of creating paintings, you confront the space and expose yourself
to the experience of being liberated from the binding physical existence of
the current space.
SE: Yes, while I’m working, space disappears after a certain point.
ET: We can think of this situation as similar to spiders weaving webs around
themselves. By continuously creating coordinates in the place in which
the spider is, it creates a space which surrounds it and binds itself in the
emptiness with this space. In your process of painting, on one hand when
you liberate yourself from the bond, on the other hand, you bind yourself
with this reality.
SE: Yes, it’s a little like that. In years past, from time to time, I also made three
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kurup, sonra o alanlar içerinde bir akışa bırakarak kayboluyorum. Ayrıca bunun
içinde birimlere göre maskeleme işlemleri var. Mesela her maskelediğim katta
bir altı göremez hale geliyorum, onun üstünde de belki de sezgisel olan tam
da bu noktada daha çok devreye giriyor. Alttaki katı tam olarak hatırlamazken,
aslında bir yandan da çok tanımlı bir sistem kurmuşken alttaki katmana
(onlarca katla oluşan işler oldukları için) bir üst kata o anın getirdiği önceden
az çok kurguladığım renkleri palette bir araya getirip yüzey üzerinde o anın
getirdiği şekilde bırakmayla yapıyorum. Belki de bu sezgisellik ve zihinsellik
ilişkisi bu noktada birbiriyle ilişkileniyor.
Bu sırada genel için de söyleyebileceğim, sistemi, sistemin gerçekliğini ve
üzerimizdeki yansımasını kabul ettim. Bu sistemin gerçekliğini kabul etmek
bana onun içinde oynama alanı yarattı. Bu sayede her yüzeyin alt yapısını kendi
sistemimi kurgular hale geldim. Bu kurgulanmış sistemin üzerine de tamamen
bağımsız bir ruh hali ile o anın getirdiği müdahaleleri yapıyorum. Bu şey gibi; bir
hayatım, belli bir süre zamanım var ve o gün o an neyi getiriyorsa, nasıl kendimi
olduğum gibi hissedeceksem, nasıl en iyi şekilde var edebileceksem, tuvalleri
boyarken de bu şekilde çalışıyorum, üstlerinde oynuyorum. Bütün bunları
yaparken zihinsel gerçekliğimi tamamen kaybediyor muyum? Tamamen bu
bilişsel gerçekliğin dışına çıkabildiğimi söyleyemem tabii ki ama az çok önceden
karar verilmiş bir kurgu olduğu için, karar verilmiş şeyin üzerine sezgisel bir
müdahale var demek daha doğru olur.
ET: Aslında bu süreç biraz şey gibi; yolun kenar sınırlarının oluşması gibi,
yolun kenarları ve sınırları biçimli ama o sınırın içinde yolculuk kendini yön
ve gerçekleşme biçimi olarak akışa bırakmış gibi. Bu işleyiş aslında hareketi
de getiriyor kendi dinamiği içinde ve hareket de ister istemez zaman etkisini
(component). Buradan hemen konuyu gebelik dönemine ve karın boşluğu
içinde oluşan mekan algısına getirmek istiyorum. İnsan ana rahmindeyken
aslında sonsuza ilintili algısının son derece açık ve güçlü olduğu, yön
duygusunun olmadığı, bir yandan bize dışarıdan baktığımızda mekana
hapsolmuş gibi görünen ama oysa hayata geldikten sonra ulaşmamızın çok
güç olduğu son derece boyutsuz ve sonsuzla bağlantılı engin bir alanda.
Oranın algısı la mekan yani mekan yokluğunda bir algı ve çok farklı. Aslında
tam da bu dünyanın gerçekliği ile buluştuğumuz zaman mekan bizim için
bağlayıcı bir gerçeklik, bir yaşamsal unsur oluyor. Bunun senin resimlerinin
çıkış noktalarından biri olduğunu ve izleyiciyi bu yaşamsal kısıtlayıcı
gerçeklikle karşılaştıran, insanı olarak yüzleştiren, yüz yüze bırakan sert
bir yanılsama alanı olarak görüyorum. Sen aslında resim yapma sürecinde
mekanla yüzleşerek, bu illüzyondan, bu boyutta bedensel varlığımızı
bağlayıcı mevcut mekandan özgürleşme deneyimine açıyorsun kendini
diyebiliriz.
SE: Evet, çalışırken bir noktadan sonra mekan kayboluyor.
ET: Bu durumu örümceklerin kendi etraflarına ağ örmeleri gibi düşünebiliriz.
Örümcek bulunduğu alanda sürekli bir takım koordinatlar var ederek,
kendini çevreleyen bir mekan yaratıyor ve boşluk içerisinde kendini bu
mekanla bağlıyor. Sen resim yapma sürecinde bir yandan kendini bağdan
kurtarırken, bir yandan da bu gerçeklikle bağlıyorsun kendini.
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dimensional works in which the motion in the emptiness was rope, tied together
and knotted. When doing this, I was inspired by the motion of a spider and
the area it creates for itself. We are in constant motion, being scattered from
here to there. For example, if I were to immobilize my motion within my own
work area the result would be common ground with the spider web. Everyone
experiences this in those voids and spaces, and invisible webs are formed.
ET: All of the discussion is about the physical dimension of this, but
indeed there is also the unseen dimension, and in our relations with all
people, there is the same figurative construct. Consider, the moment you
encounter a person, a web with that person is formed actually, had we
had the opportunity and had the interaction between people in the energy
dimension been visible to us, this would be a lot more substantive for us.
However, one gets the feeling that all of this doesn’t suffice for you and that
you’re at a place which is beyond all of this. I sense that your purpose is to
reach your own area of reality from the reality of this world, is that correct?
SE: Being in motion is good for me. Constantly going somewhere, being in
spaces where I can comprehend history and the current day together, seeing
the world is very good for me. In this manner, I enlarge the restrictive web
around me and go beyond it in my own right, becoming relatively “more”
liberated.
A while ago I realized for certain that if I stay someplace immobile and for a
long time, if I’m not in motion, I don’t feel well. If it’s possible, I should go
with a reason associated with work. The world is huge and there is a lot to
learn, there are many artists, things that have been done and things that are
in progress, there are things that pertain to today, and as a result of this, I can
reach them and see a lot in a short period of time, and learn. Also, each artist
is nurtured differently, and this is the way I am nurtured for certain. Because
when I go somewhere, the relationship I establish with that place can have a
much greater impact than readings I can do for weeks. Also, I think something
having to do with synesthesia being triggered. When I go somewhere, even if I
don’t know its history –as ancient cities are particularly of interest to me; even
in places which I know nothing about, I get fulfilled and return. By the way,
returning is important as well. I stick my nose into everything that will allow me
to understand the culture of a place, along with ancient cities, streets in cities,
and so forth. I get very nourished at places such as museums and artists’
workshops, and places where people gather collectively, for example cafes
and restaurants yield wonderful results for observing people. I’ve strayed from
the topic a bit but the thing I call confinement starts for me when I’m immobile
in a place, when I don’t learn, and therefore, when I don’t produce.
ET: Let’s sum up all of these expressions in the concept of motion…
In that case, let’s continue in this manner. When we look at your series, a
different color palette from periods and from every place, emerges. When
we say color, I want to leap to a very important subject from here. In a
manner which is very closely related to the topics we discussed a bit earlier,
the schematic or figurative parts of your works through your interaction with
space over a vehicle such as a map emerge and while this is a component of
the rational of the product, it appears that the color part belongs completely
to the intuitive realm. That is, the reflection of that space upon you, if we are
to tie it back to the beginning of the interview; the mirror metaphor would be
very appropriate for this interaction, ultimately humans are creatures which
consist of more than 80% water and water is a sort of transmitter, let’s
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SE: Evet, biraz öyle. Geçmiş yıllarda dönem dönem sadece ip ile boşlukta
hareket ederek, bağlayıp, düğümleyerek yaptığım üç boyutlu işlerim de var.
Bunu yaparken ilham aldığım şey örümceğin hareketleri ve kendisine kurduğu
alandı. Sürekli hareket halindeyiz, oradan oraya savruluyoruz. Örneğin kendi
çalışma alanım içerisinde de hareketlerimi sabitlesem çıkacak sonuç örümcek
ağı ile ortak paydada buluşuyor. Herkes o boşluklar ve mekanlar içerisinde
bunu deneyimliyor ve görünmez ağlar oluşturuyor.
ET: Tüm konuşulanlar bunun fiziksel boyutu, bir de bunun görünmeyen
boyutu da var tabii, bütün insanlarla ilişkimizde de aynı biçimsel kurgu var.
Düşün bir kişi ile karşılaştığın anda onunla bir ağ oluşuyor aslında, eğer
elimizde imkan olsa ve insanların arasındaki enerji boyutunda etkileşim
görünür kılınabilse, bu bizler için çok daha somut olurdu.
Fakat bütün bunların sana yetmediği ve bunların ötesinde bir yerlerdeymişsin
gibi bir duyguya kapılıyor insan. Aslında amacının bu dünyadaki gerçeklikten,
kendi gerçeklik alanına ulaşmak olduğunu hissediyorum, doğru mu?
SE: Hareket etmek çok iyi geliyor. Sürekli bir yere gitmek, tarihi ve günü
birlikte algılayabileceğim mekanlarda olmak, dünyayı görmek çok iyi geliyor.
Çevremdeki kısıtlı ağın alanını bu şekilde büyütüyorum ve kendimce aşıyorum,
göreceli olarak “daha” özgürleşiyorum.
Bir süre önce kesin olarak fark ettim ki bir yerde sabit ve uzun süreli kalır,
hareket halinde olmazsam kendimi iyi hissetmiyorum. Mümkün ise işle ilgili bir
sebeple gideyim. Dünya kocaman ve öğrenecek çok fazla şey var, bir sürü
sanatçı var, yapılmış, hali hazırda yapılan bir dolu şey, bugüne dair olan şeyler
var, onlara ulaşıp, kısa sürede çok şey görüp, öğrenebiliyorum bu sayede. Bu
arada her sanatçının beslenme biçimi farklıdır, benim ki de kesin bu. Çünkü bir
yere gittiğim zaman o yerle kurduğum ilişki, haftalarca yapacağım okumalardan
daha güçlü bir etki yapabiliyor. Ayrıca bir de herhalde sinestezi ile ilgili bir
durum da devreye giriyor. Ben bir yere gittiğimde oranın tarihini bilmesem bile
ki özellikle antik kentler çok ilgimi çekiyor; hakkında bir şey bilmediğim yerde
bile bir sürü şeyle dolup, geri dönüyorum. Bu arada geri dönüyor olmak da
önemli. Antik kentler, şehirlerde sokaklar gibi şeylerin yanı sıra oranın kültürünü
anlayabileceğim her yere burnumu sokuyorum, müzeler, sanatçı atölyeleri gibi
yerlerde çok besleniyorum. Bir de toplu olarak insanların bulunduğu mekanlar,
örneğin kafeler de, restoranlar da insanları gözlemlemek için harika sonuç
veriyor. Konuyu biraz dağıttım ama sıkışma dediğim şey benim için bir yerde
sabit olduğumda, öğrenemediğimde ve dolayısıyla üretemediğimde başlıyor.
ET: Hareket kavramında toparlayalım tüm bu anlatımları…
O halde şöyle devam edelim. Senin seri işlerine baktığımız zaman,
dönemlerin ve her yerin farklı bir renk paleti ortaya çıkıyor. Renk dediğimiz
zaman çok önemli bir konuya sıçramak istiyorum buradan. Biraz önce
konuştuğumuz konularla çok ilişkili bir şekilde mekan ile etkileşimin harita
gibi bir araç üzerinden işlerin şematik ya da şekilsel kısmı ortaya çıkıyor
ve bu üretimin rasyoneline ait bir etken iken, renk kısmı da tamamen
sezgisel tarafına ait gibi görünüyor. Yani o mekanın sendeki yansıması ki
söyleşinin başına bağlarsak; ayna metaforu bu etkileşim için çok yerinde
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say a mirror of sorts, the reflection of that space upon you then, is color, is
that correct? Actually, your impetus to be in motion is attributable in part
to your desire to create and capture. With that motion you diversify those
reflections. I go around and around and come to the same place, but it’s
because I think it provides a strong description, expression: when we refer
to the sea, it’s the strongest tangible area of motion where we may lose
our sense of direction. When a person is immersed in water the sense of
direction is lost, just as in the mother’s womb.
I feel that you have created this a little in your own reality. The same goes
for your paintings. There, that space becomes an area of reflection and
whatever kind of color reflects upon you from that space, so it reflects on
your canvas.
SE: Of course it’s very difficult for an artist to diagnose themselves, and I don’t
know how accurate it will be but despite that I will try to express my thoughts
with regard to myself on this matter of color.
When I was an undergraduate, I encountered a question on the graduate
entrance exams. At that very moment, the exam lost its meaning. The
question referred to synesthesia. It described what synesthesia is. In this
manner, I learned the name of what I had discovered was my method of
comprehending. Synesthesia is quite pleasant and strange. Actually, while
it’s something described as an illness in many regards, when I read that brief
passage, I found myself. That’s why I described it in such detail. First of all here
is what I think; there is less color in my old works, where I moved less, was
more introverted, tried to put myself into a form, while trying to discover some
things on one hand the periods during which I was searching show tones
instead of colors, and paintings where the contrast is sharper with variations of
tones from 2 or 3 colors.
That is where I sought. I was trying to find myself, and the composition and
artistic analyses and content. Meanwhile when I assessed myself, I realized
that I produced works by establishing relationships with spaces. I am doing this
all by building, but then I think about this afterwards, what are the interactions
that the places I visit leave upon me, along with the traces they leave, they have
sounds for me as well.
Their sounds remain, their colors remain. Places which I’ve painted, perhaps
if I were to visit them in a different season, at a different time, would transform
to something completely different within me but insofar as the period when I
visited, this is the result that comes through. For example, the earlier period
paintings of these spaces, especially my paintings of outside places, paintings
of Kalamis park and the area where I was born and raised. Kalamis has a color
for me. Beyoglu has a completely different color. The fundamental reason for
the change on my color palettes is this. I complete the works with the colors
that remain by the impacts of these spaces left on me. This layer relationship is
parallel with this, and they significantly overlap.
Because you don’t spend a moment in a place, it is a process. You spend a
short or long period of time there, you have time. You enter into various parts
of that place or that region, I don’t know, you get lost in its streets, you walk
or you enter a room, or if you’re inside you drink your coffee and research
something and look through books, or observe those who come and go, you
come together with people. All of these remain with me as color, sound, form
and smell. So when I start with my works and while I’m deciding systematically
where or what I will paint, on one hand I can more or less see the average color
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olacak, sonuçta insan %80’den fazlası su olan bir varlık ve suda bir çeşit
iletken, bir çeşit ayna diyelim, o mekanın sendeki yansıması da renk ile
oluyor, doğru mu? Aslında hareket etme güdün de birazcık bu çeşitliliği
yaratmak ve yakalamak için. O hareketle birlikte sen, o yansımaları
çeşitlendiriyorsun. Dönüp dönüp aynı yere geliyorum ama güçlü bir tarif,
anlatım sağladığını düşündüğüm için: deniz dediğimizde de yön duygusunu
kaybedebileceğimiz en güçlü somut hareket alanı. Suyun içindeyken de
insanın yön duygusu kayboluyor aynı ana rahminde olduğu gibi.
Senin biraz kendi gerçekliğinin içinde onu yarattığını hissediyorum.
Resimlerinde de öyle. Oradaki o mekan senin için bir çeşit yansıtma alanı
oluyor ve o mekandan nasıl bir renk sende yansıyorsa direkt bu tuvaline
de yansıyor.
SE: Tabii sanatçının kendini teşhis etmesi çok zor ve ne kadar da doğru
bilemiyorum ama yine de elimden geldiğince kendimle ilgili düşüncemi
anlatmaya gayret edeceğim bu renk konusuyla ilgili.
Lisanstayken yüksek lisans sınavları için gereken giriş sınavında bir soru
çıkmıştı karşıma. Tam da o an o sınav anlamını yitirmişti. Soru sinesteziden
bahsediyordu. Sinestezi nedir’i anlatıyordu. Bu şekilde o güne kadar kendimle
ilgili fark ettiğim algılama biçimimin adını öğrenmiş oldum. Sinestezi çok hoş
ve tuhaf bir şey. Aslında birçok yerde hastalık olarak nitelendirilen bir şeyken
ben o kısa metni okuyunca kendimi buldum. O nedenle böyle uzun anlattım.
Şimdi bir kere şöyle düşünüyorum, eski işlerimde daha az renk var, daha az
hareket ettiğim, daha kapalı, kendimi bir forma sokmaya çalıştığım, bir yandan
bir şeyleri keşfetmeye çalıştığım, arayış içerisinde olduğum dönemlerde renkler
yerine tonlamaların olduğu, kontrastların daha keskin olduğu, 2 belki 3 rengin
tonlamalarının varyasyonlarının görüldüğü resimlerdi. İşte oralarda bulmaya
çalışıyordum. Hem kendimi, hem kompozisyon ve artistik çözümlemeleri,
içeriği bulmaya çalışıyordum. Derken kendimi değerlendirdiğimde mekanlarla
ile ilişki kurarak işler yaptığımı fark ettim. Bütün bunları kurgulayarak yapıyorum
ama sonra da şunu düşünüyorum, gittiğim yerlerin bende bıraktığı etkileşimler
nelerdir, o mekanların görsel olarak bıraktıkları izlerin yanı sıra, sesleri var benim
için. Sesleri kalıyor, renkleri kalıyor. Daha önce resmini yaptığım yerler, belki
başka bir mevsimde, başka bir zamanda gitsem bende bambaşka bir şeye
dönüşecek ama o gittiğim döneme ait bu sonuç çıkıyor. Mesela bu mekan
resimlerinden ilk dönem olanlar, özellikle dış mekan resimlerimden, doğduğum
büyüdüğüm yer olan Kalamış parkı ve bölgesinin resimleri. Kalamış’ın bende
bir rengi var, Beyoğlu’nun rengi bambaşka. Renk paletlerimdeki değişimin
temel sebebi bu. Mesela yeşil tonlarında olması, yeşilin sonra temelde yeşil
olan maviyle ilişkiye giren şeylerin beraberinde o zamanlar içerisinde bende
bıraktığı diğer renklerle kurduğu ilişkilerle sonuca gidiyorum. Bu katman ilişkisi
de bununla paralel, çok örtüşüyor. Çünkü bir yerde bir an geçirmiyorsunuz,
bir süreç bu. Kısa veya uzun zaman geçiriyorsunuz, bir zamanınız oluyor.
O yerin, bölgenin çeşitli yerlerine giriyorsunuz, ne bileyim sokaklarında
kayboluyorsunuz, yürüyorsunuz, ya da işte bir odaya giriyorsunuz, ya da iç
mekandaysanız kahvenizi içiyor, bir şeyler atıştırıyor, kitapları karıştırıyorsunuz,
ya da gelene geçene bakıyorsunuz, insanlarla bir araya geliyorsunuz. Bütün
bunların hepsi bende renk, ses, form ve koku olarak kalıyor. Dolayısı ile işlerime
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Renk Defteri, 2012-2015, Kuş Bakışı, 2016
Colour Book, 2012-2015, Bird’s Eye View, 2016

it will result in. Yes, of course as I said, ultimately I leave myself comfortable
when painting, but at the outset there is more or less a color chart. In any case,
before I start my works I do my sketches. Regardless of how much I imagine
it before I fall asleep, somewhere between being asleep and awake, I create
many drafts of the structure, colors and dimensions of my works. Therefore,
having anticipated the results, I work by selecting certain paints and colors.
Just at the moment of painting all of the strokes, I realize it with a combination
of those which remain and the areas here, thus the painting is comprised in
layers.
Along with these canvas works, I also produce works emerging out of these
with different characters. Initially, I’d like to discuss my paper works which came
about completely coincidentally. Our conversation thus far has proceeded
along the lines of my establishing a system, then letting myself be liberated
of that system in opposition to it, with intuition and intellect as its foundation.
Now in these paper works, the very same situation emerges along with the
canvases. I did these paper works for the first time in 2008. And here is how
that happened: when creating the layers on the surface of the canvas, when
I removed the masking tape, which many artists use as an assistive material,
after completing painting, to throw it away, there were incredible images on it.
I was very impressed by this, and I didn’t dispose of the pieces of tape that
came off, and I started to collect them. Another characteristic of mine is that if
I don’t dispose of something I will try to make something with it, and if I can’t
then I’ll dispose of it, and if I start something I will persist until the very end.
When there was no more room on the walls for these things I collected, I
started to bring them together side by side on paper surfaces. Now I see that
in time, there is an exact opposite reflection of this systematic structure on the
canvases here. And the material is very fragile, because these colors are on
very thin paper.
Meanwhile, here is what I am doing; for a few months, I close up and work on a
canvas series, and while I’m working, I leave the pieces of removed tape all over
the workshop to dry. The accumulated masking tape is then brought together
without any intervention or establishing a certain systematic method, merely
with a decision made at that moment. Of course all the while the intuitiveness
which materializes after the intellect within the canvasses themselves are
exposed in the same area on two different structures. The state of producing
works with two different techniques but which at the same time complement
each other is also very suitable for me. Because, you know me, I’m like this in
personality as well, and my daily life is like this. I make basic plans decisively
then don’t push for these plans to materialize but rather submit to the flow
of things, and regardless of how things progress, live within peace with that
progression. Thus whether I wanted it as such or not, my works took on this
trait.
Art, like life, despite all of our constructs is a state of existing in the moment
flowing within it, and leaving yourself completely to the flow of that moment.
What I mean is this; the mind abandoning itself to that which is intuitive and
existing in every thing and every place. Continuity and experience assisting in
my discovery of new things is one of the best aspects of it.
Those paper works emerge so much as they actually are, and that’s why the
name of my exhibit is “As it Is”. I’ve told the viewers many times that after the
dismantling there is no act of painting or any other intervention aside from

başlarken nerenin ya da neyin resmini yapacağıma sistematik olarak karar
verirken bir yandan da aslında ortalama sonucun rengini az çok görüyor
oluyorum. Evet tabii dedim ya en son boyarken kendimi rahat bırakıyorum diye
ama en başında az çok bir renk kartelası oluyor. Zaten işlerimi yapmadan önce
eskizlerini yapıyorum. Her ne kadar uykuya dalmadan önce uykuyla uyanıklık
arasında hayal etsem de, işlerimin kurgusal yapısı, renkleri, boyutları ile ilgili
birçok taslak yapıyorum. Dolayısıyla sonucu ön görerek belli boyaları, renkleri
seçerek çalışıyorum.
Tam boyama anında bütün sürüşleri, oradan kalanlarla ve buradaki anların
birleşimi ile gerçekleştiriyorum ve böylece resim kat kat oluşuyor.
Bu arada ben bu tuval işlerin beraberinde birbirinden doğan farklı karakterde
işler de yapıyorum. Öncelikle tamamen tesadüfi bir şekilde ortaya çıkan kağıt
işlerimden bahsetmek istiyorum. Konuşmamız şu ana dek seyrinde hep
benim sistem kurup sonra da o sisteme bir karşı duruş olarak kendini serbest
bırakışım, sezgisellik ve zihinsellikten temel aldı. Şimdi bu kağıt işlerde tuvallerle
beraber tam olarak aynı durumu ortaya koyuyor. Bu kağıt işleri 2008 yılında
ilk kez yaptım. O da şöyle: tuval yüzeyindeki katmanları oluştururken, bir
çok sanatçı gibi benim de yardımcı malzeme olarak kullandığım maskeleme
bandını, boyama işleminin ardından çöpe atmak üzere söktüğümde fark
ettim ki üzerlerinde inanılmaz görüntüler var. Her biri sanki kendi sonsuzluğu
içerisinde birer kadraj olmuş gibiydiler. Bu durumdan çok etkilendim ve bu
çıkan parçaları atamadım ve biriktirmeye başladım. Bir özelliğim de eğer bir
şeyi atmıyorsam onunla bir şey yapmaya çalışırım, olmuyorsa atarim ve bir
şeye başlamışsam vazgeçmeden sonuna kadar zorlarım.
Bu birikenleri duvarlarda yer kalmayınca kağıt yüzeylerde yan yana getirmeye
başladım. Şimdi görüyorum da zaman içerisinde bütün bu tuvallerdeki sistemli
kurgunun tam tersi bir yansıma var burada. Bir de malzeme de çok kırılgan,
çünkü incecik kağıtlar üzerindeler bu renkler.
Bu arada şöyle yapıyorum; bir kaç ay kapanıp bir tuval dizisi üzerine çalışıyorum,
çalışırken sökülen bantları atölyenin her yerinde kurumaya bırakıyorum. Biriken
maskeleme bantlarını herhangi bir müdahale yapmadan belli bir sistematik
kurmadan, o an verdiğim kararla bir araya getiriyorum. Tabii bu esnada aslında
bu tuvallerin kendi içerisindeki zihinsellikten sonra peşi sıra oluşan sezgisellik
durumu aynı alanda iki farklı yapıdaki işte de kendini gösteriyor. Birbirinden farklı
farklı teknikte ama bir yandan da tamamlayan işler yapma durumu da benim
için çok uygun. Çünkü beni tanıyorsun, ben karakter olarak da böyleyimdir,
günlük hayatım da böyledir. Kararlı bir biçimde temel planlar yapar sonra onlar
olsun diye kendimi zorlamaz akışına bırakır, ne şekilde gidiyorsa onu gidişatla
barışık şekilde yaşarım. İşlerim de ister istemez bu şekile büründü.
Sanat da hayat gibi tüm kurgumuza rağmen, onun içinde akıp giden anda var
olma ve olduğu gibi kendini anın akışına bırakma halidir. Demek istediğim şu;
zihnin kontrolünün sezgisel olana kendini bırakması ve her şeyle her yerde var
olabilmesidir. Devamlılık ve deneyimin yeni şeyler keşfetmeme yardımcı olması
ise işin en güzel yanlarından.
O kağıt işler o kadar oldukları gibi çıkıyor ki, işte o yüzden sergimin adı da
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bringing it together.
There are images with light that I’ve done which were produced parallel to the
paper works using transparent surfaces rather than paper. This material which
came to be on its own, are works which represent an existence beyond the
paper works.

Olduğu Gibi, Işıklı Resimler, 2016, Galeri Merkür
As Is, Light Box, 2016, Merkür Gallery

Kağıt işlerle paralel çıkan kağıt yerine transparan yüzey kullanarak yaptığım
ışıklı resimler var. Bu kendiliğinden oluşan malzemenin, kendini var ettiği kağıt
işlerin ötesinde bir varlığı temsil eden işler.

There’s another thing, that these canvasses, they have color books or memory
books or memory cards composed from among the papers or light works. As
I worked on the canvas paintings for so many layers and so many weeks, there
were notebooks that I kept and later, when they no longer fit in the notebooks,
the cards emerged.

Bir başka şey daha var ki bu tuvaller, kağıtlar ve ışıklı işler arasında oluşan renk
defterleri ya da hafıza defteri ve hafıza kartları var. Tuval resimleri onlarca kat ve
haftalar boyunca yaptığımdan kendime hatırlatmalar yapmak üzere tuttuğum
defterler ve sonrasında deftere sığmayınca kartlar ortaya çıktı.

And with these works, what became obvious was; I really have mentally a very
systematic character and I try to see it to the end and persevere with something
despite all of the adverse conditions without losing my endurance. I think that
this memory book and cards can be an indication of this. And because I think
somewhat that everything completes each other, I never gave up on creating
those either. That dotting action begins with the first color I prepare for the
canvas, and I take notes of all the colors I mix on the palette until the very end.
Ultimately; the process comes to life with different materials and in different
figures; the canvasses, their reflection on paper, lights and dotting.

Bu işlerle de belirginleşen; benim aslında gerçekten zihinsel olarak çok
sistematik bir karakterim var ve bir şeyi en sonuna kadar her türlü olumsuz
koşul karşısında bile direncimi kaybetmeden sonuna kadar götürmeye
çalışıyorum. Bu hafıza defteri ve kartları da bunun bir göstergesi olabilir diye
düşünüyorum. Biraz da her şeyin birbirini tamamladığını da düşündüğüm için
onları yapmaktan da vazgeçemedim. Tuval için hazırladığım ilk renkle başlıyor
tek tek o noktalama eylemi, sonuna kadar bütün palette karıştırdığım renkleri
not alıyorum. Sonuç; süreç farklı malzeme ve biçimlerde hayat buluyor; tuvaller,
onların yansıması kağıtlar, ışıklılar, noktalamalar…

ET: You record every moment and the entire experience of genesis.
Olduğu Gibi, 2016, Galeri Merkür
As Is, 2016, Merkür Gallery

“Olduğu gibi” idi. İzleyiciye söküm sonrası herhangi bir boyama eylemi ya da
bir araya getirme haricinde başka bir müdahale olmadığını anlattım defalarca.

SE: Yes, of course. And while all of this is happening I record the workshop
continuously from a particular point. Recording, keeping, distinguishing,
reintroducing for use…I had produced a work from these photographs as well
called, “The Simple Time of Now”. It touched on the moment and never really
being able to comprehend that moment in its essence. With 1800 frames of
photographs. Indeed, I quite clearly have a concern with documenting things.

ET: Her anı ve tüm doğuş deneyimini kayıt altına alıyorsun.
SE: Evet öyle tabii. Bir de bütün bunlar olurken atölyeyi sürekli düzenli bir
noktadan kayıt altına alıyorum. Kayıt altına alma, saklama, ayrıştırma, yeniden
kullanıma sokma… Bu fotoğraflarla da bir is yapmıştım; “şimdiki basit zaman”
isimli. Anıyı ve anı asla tam hakikati ile algılayamama konusuna da değiniyordu.
1800 kare fotoğraf ile. Belgelemek kaygısı da bariz biçimde var tabii bende.

ET: It’s as if even if you surrender yourself to the flow of life, this flow rouses
you on one hand…

ET: Hayatın akışına kendini bıraksan da bu akış bir yandan da seni çok
telaşlandırıyor gibi …

SE: I don’t know. I never really stopped to think about it. Maybe I can express
it this way, I don’t have time to lose, I’m not one who puts off until tomorrow
what can be done today, rather than bickering with problems that will shrink
my world, I prefer to fall behind in my own area and get involved with those
things which will develop me. Especially in recent years. Perhaps that is the
reason why I create a sense of “being roused” to those around me.

SE: Bilmem, durup hiç bunu düşünmedim :). Bunu belki şöyle ifade edebilirim,
kaybedecek vaktim yok, günün işini yarına bırakma huyum yok, dünyamı
küçültecek sorunlarla uğraşmaktansa kendi alanımda geride kalıp kendimi
geliştirecek şeylerle ilgilenmeyi tercih ediyorum. Özellikle son yıllarda. Belki
ondan bu “telaşlı olma” hissiyatını veriyorum karşımdakine.

ET: What if you lose control…

ET: Ya kontrolü kaybedersen…

SE: Of course, that’s possible, I suppose I will accept it and go on, and that will
be yet another experience. It wouldn’t be so bad…

SE: Mümkün tabii, bunu da kabul edip devam ederim herhalde, o da başka
bir deneyim olur. Fena da olmaz...

ET: It could be very staggering. Right now, you’re recording really everything
that is flowing with the desire to not miss a single moment. Could what you
referred to a little earlier actually be an increase in a void of distance and an
increase in motion combined with color and becoming one, or your intuitive
reception of colorlessness? Frightening. As distances increase and spaces
broaden, we see that the scales of color and frequencies take on a greater
impact. As space becomes infinite for you, to what kind of a place will the
colors go?

ET: Çok sarsıcı olabilir. Şu anda gerçekten akan her şeyi kayıt altına alıyorsun,
hiç bir anı kaçırmamak arzusunun telaşı var. Bu biraz önce anlattığın hadise
de aslında renkler arasında da bir mesafesizliğin ve hareketin artması ve
hızlanması ile rengin bütünleşip tekleşmesinin, ya da renksizleşmenin
sezisini alman olabilir mi? Ürkütücü. Mesafeler arttıkça ve mekan genleştikce
renklerin skalasının, frekansının şiddetlendiğini görüyoruz. Mekan senin için
sonsuzlaştıkça acaba renkler nasıl bir yere gidecek?

SE: And for example, as there is so much motion, the composition,
segmentations and overlays on the surface increase as well. These days,

SE: Bir de mesela bu kadar hareket ettikçe yüzeydeki kompozisyon,
parçalanmalar, katmanlar da çoğalıyor. Bugünlerde kendime dışarıdan bir göz
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İlk Kağıt Resim, Geridönüşüm, 2009
First Paper Picture, Recycle, 2009

Sanatçı Atölyesi, 2016
Artist Studio, 2016

when I look at myself from an external perspective, I think it could slow down
a bit more, it could calm down. And this state of motion imposes upon me a
necessity to be modular and mobile. Of course the thought that initially started
with the belonging of a thing as a result of this journey made me think to the
point of works becoming mobile, conveyable, and liberated from belonging. As
the world is very large, on the other hand, it is not, and taking something from
here to another country brings with it many difficulties. It is as such individually,
too. In fact, you can be everywhere at any time but because of the weight you
carry you lose your ability to move. Both in my life and in my works, I started to
consider how one could live a bit lighter and researched historical and ancient
cities. The issue of space deepened even further, and as we discussed in the
very beginning, began to establish a relationship between the past, present
and future.

gibi baktığımda biraz daha yavaşlayabilir, sakinleşebilir diye düşünüyorum. Bir
de bu hareketlilik bana modülerlik, taşınabilir olma gerekliliğini dayatıyor. Tabii
öncelikle eşyanın aidiyeti ile başlayan düşünce bu gidişatın sonunda işlerin
mobil olabilmesi, nakledilebilmesi ve aidiyetten özgürleşebilmesi noktasına
kadar düşündürdü. Dünya çok büyük olduğu gibi, bir yandan da değil ve
buradan başka bir ülkeye bir şey götürmek beraberinde bir çok zorluk getiriyor.
Bireysel olarak da bu böyle. Aslında her an her yerde olabilirsin ama üzerinde
onlarca yük olduğu için hareket kabiliyetini yitiriyorsun. Hem yaşamımda hem
işlerimde, daha hafif nasıl yasayabilir bir insan düşüncesiyle biraz tarihi ve antik
kentleri araştırmaya başladım. Mekan konusu daha da derinleşti, en başında
konuştuk ya geçmiş, bugün ve gelecek birbirleri arasında ilişki kurmaya başladı.

ET: Insofar as your works in the future, will the surface suffice for you?
Motion is very important for you. The vibration of colors adds a little
dimension, but would you say it will be sufficient?

ET: Geleceğe dair işlerinde yüzey sana yetecek mi? Hareket senin için çok
önemli. Renk titreşimleri boyutu biraz katıyor ama yeterli olur mu dersin?

SE: You read my works very well, I don’t think I’m only making paintings. If the
description is appropriate, I define it as a painting installation or performance.
There is constant work at the workshop and individual works of course, but for
me to hold an exhibit isn’t merely bringing works together in a particular order.
I consider how I can move my works beyond the previous ones, how they
can be placed, how with a different suggestion I can engage in a relationship
with that space, by reviewing the physical conditions of the space where the
exhibit will take place. What attracts my attention the most and what excites
me regardless of the technique in my production, is this.
This is quite obvious in “First Home”. The work I created resulted in the
space changing dimensions by being suspended from the ceiling. Then 55
canvasses in proportion with one another were dimensioned in accord with the
physical conditions of the gallery (299x600). Each unit of each piece in what
resulted was a structure that I devised and it was such a work that, all of the
pieces could be redistributed and in a different setting come together again
in a different composition. When I took one piece and put it next to another,
it was a structure that once again completed the piece. It is with this unitary
and integrity relationship that I approach the outcome. For that reason, I don’t
know how true it is, but I call it a painting installation or construct. Most recently
at the Galeri Siyah Beyaz I created a painting in a 148x840 dimension called
“A Birdseye View” for a column in the front of the gallery, with 11 paper works
of 80x80 dimensions which established a relationship with the space out of
consideration for the same concerns.
ET: motion and time…
Right now you are like a vehicle at full speed. Watching you is exciting.
Kurgu Ev, Atölye, 2014
Fiction House, Studio, 2014

It’s as if this time and space will be associated with motion. And as if they
will transform beyond this, in a figurative resolution.
SE: and right now, as my concentration is very dynamic because of this motion.
My manner of comprehension, and the reflections of which we will see in time.
ET: As you say, sometimes a little more quiet. Let’s see what life brings about
when you’re more quiet. We will continue to watch you with enthusiasm.
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SE: İşlerimi aslında sen çok iyi okuyorsun, sadece resim yaptığımı
düşünmüyorum. Tanım yerindeyse resim enstelasyonu ya da performansı
diye tanımlıyorum. Atölyede devamlı bir çalışma, tek tek işler var tabi ama
benim sergi yapmam demek işleri belli bir düzende bir araya getirmek değil
yalnızca. Serginin gerçekleşeceği mekanın fiziksel koşullarını gözden geçirip,
işlerimi öncekilerden daha öteye nasıl taşıyabilirim, nasıl konumlandırabilir,
nasıl bir öncekinden daha farklı bir önerme ile o mekanla ilişkiye girebilirim
gibi düşünüyor ve yaşıyorum. En çok ilgimi çeken, beni heyecanlandıran şey
üretimimin tekniği ne olursa olsun bu.
İlk ev ile bu çok bariz görünür. Yaptığım iş, tavandan aşağı sarkıtılıp mekanın
boyutunun değişmesine sebep oldu. Sonra birbiriyle oranlı 55 tane tuval galeri
mekanının fiziksel koşullarına göre boyutlandı (299x600cm.). O sonucun
içerisindeki her parçanın birimi benim belirleyip orası için kurguladığım bir yapı
idi ve o is öyle bir iş ki, bütün parçaları tekrar dağılabilir ve başka bir mekanda
farklı bir kurguyla tekrar bir araya gelebilir. Bir parçayı alıp öbürünü yanına
koyduğumda yine birbirini bütünleyecek bir yapı. Bu birim ve bütün ilişkisi ile
sonuca yaklaşıyorum. O nedenle ne kadar doğrudur ama resim enstelasyonu ya
da kurgusu diyorum. Son olarak galeri Siyah Beyaz Galerisi’nde önünde kolonlar
olan duvar için yaptığım “Kuşbakışı” isimli 140x840 cm resmimde ve 11 adet
80x80 cm kağıt işle yaptığım kurulum da ayni kaygılarla mekanla ilişki kurdu.
ET: hareket ve zaman...
Şu an son hızla giden bir araç gibisin. Seni izlemek heyecan verici.
Bu zaman ve mekan hareketle ilişkilenecek gibi. Ve iki boyutun da ötesinde
biçimsel çözümlemelere dönüşecek gibi.
SE: Bir de şu an ki konsantrasyonum çok dinamik bu hareketlilikten dolayı.
Algılama biçimim de ona göre, yansımalarını zaman içinde göreceğiz.
ET: Bazen daha sessiz diyorsun ya. Daha sessiz olduğunda hayat bakalım
neler çıkacak… Seni heyecanla izlemeye devam edeceğiz.
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Şimdiki Basit Zaman, 2010-2011
1800 Adet Fotoğraf Yerleştirme
Simple Present Tense, 2010-2011
1800 Piece Photo Placemet

Taşınabilirlik & Modülerlik
Portability & Modularity
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Taşınabilirlik & modülerlik 1 / Portability & modularity 1
Kağıt resim / Paper, 70x100 cm, 2016

Taşınabilirlik & modülerlik 2 / Portability & modularity 2
Kağıt resim / Paper, 70x100 cm, 2016
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Taşınabilirlik & modülerlik 3 / Portability & modularity 3
Kağıt resim / Paper, 70x100 cm, 2016

Taşınabilirlik & modülerlik 6 / Portability & modularity 6
Kağıt resim / Paper, 70x100 cm, 2016

Taşınabilirlik & modülerlik 4 / Portability & modularity 4
Kağıt resim / Paper, 70x100 cm, 2016

Taşınabilirlik & modülerlik 7 / Portability & modularity 7
Kağıt resim / Paper, 70x100 cm, 2016

Taşınabilirlik & modülerlik 5 / Portability & modularity 5
Kağıt resim / Paper, 70x100 cm, 2016

Taşınabilirlik & modülerlik 8 / Portability & modularity 8
Kağıt resim / Paper, 70x100 cm, 2016
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Taşınabilirlik & modülerlik 9 / Portability & modularity 1
Kağıt resim / Paper, 70x100 cm, 2016

Taşınabilirlik & modülerlik 10 / Portability & modularity 10
Kağıt resim / Paper, 70x100 cm, 2016

Taşınabilirlik & modülerlik 12 / Portability & modularity 12
Kağıt resim / Paper, 70x100 cm, 2016

Taşınabilirlik & modülerlik 11 / Portability & modularity 11
Kağıt resim / Paper, 70x100 cm, 2016
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Kuş Bakışı
Bird’s Eye View
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Kuş bakışı, İstanbul / Bird’s eye view, Istanbul
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 70x105 cm, 2016

Kuş bakışı, Ankara / Bird’s eye view, Ankara
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 105x70 cm, 2016
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Kuş bakışı, İstanbul / Bird’s eye view, Istanbul
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 105x140 cm, 2016

Kuş bakışı, İstanbul/ Bird’s eye view, Istanbul
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 140x210 cm, 2016
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Kuş bakışı, Ankara / Bird’s eye view, Ankara
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 140x105 cm, 2016

Kuş bakışı, İstanbul / Bird’s eye view, Istanbul
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 140x105 cm, 2016

58

59

Kuş bakışı, İstanbul / Bird’s eye view, Istanbul
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 210x140 cm, 2016

Kuş bakışı, Ankara / Bird’s eye view, Ankara
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 105x140 cm, 2016
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Renk defteri / Colour book
2016, Video / Video (3+1 ed.)
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Olduğu Gibi
As Is
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Olduğu gibi 1 / As is 1
Işıklı resim / Light box, 50x50 cm, 2016

Olduğu gibi 2 / As is 2
Işıklı resim / Light box, 50x50 cm, 2016

Olduğu gibi 1,2 / As is 1,2
Kağıt resim / Paper, 160x105 cm, 2016
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Olduğu gibi 3 / As is 3
Işıklı resim / Light box, 50x50 cm, 2016

Olduğu gibi, mavi / As is, blue
Kağıt resim / Paper, 105x160 cm, 2016

Olduğu gibi / As is
Kağıt resim / Paper, 140x200 cm, 2016
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Cenevre 2 / Geneva 2
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 150x180 cm, 2016

Olduğu gibi, Zürih / As is, Zurich
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 75x90 cm, 2016
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Olduğu gibi, Cenevre / As is, Geneva
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 75x90 cm, 2016

Cenevre 1 / Geneva 1
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 150x180 cm, 2016

Olduğu gibi, Bern / As is, Bern
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 75x90 cm, 2016
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Olduğu gibi, Basel / As is, Basel
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 75x90 cm, 2016

Olduğu gibi, Lozan / As is, Lausanne
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 75x90 cm, 2016
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Boşluk 2 / Space 2
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas
69x45 cm, 2016

Boşluk 1 / Space 1
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas
69x45 cm, 2016

Boşluk 3 / Space 3
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas
69x45 cm, 2016
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1

2

3

4

6

7

5

1. Basel 2 / Basel 2
2. Bern 2 / Bern 2
3. Cenevre 2 / Geneva 2
4. Basel / Basel
5. Lozan / Lausanne
6. Zürih / Zurich
7. Cenevre / Geneva
8. Lugano / Lugano

Lozan 2 / Lausanne 2
Suluboya / Watercolour, 20x20 cm, 2015

Suluboya / Watercolour
20x20 cm, 2015
8
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Adım adım Lozan / Step by step Lausanne
Harita üzeri suluboya / Watercolour on map, 42x59 cm, 2015

Adım adım Lozan / Step by step Lausanne
Harita üzeri suluboya / Watercolour on map, 42x59 cm, 2015
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Adım adım Cenevre / Step by step Geneva
Harita üzeri suluboya / Watercolour on map, 42x59 cm, 2015

Adım adım Cenevre / Step by step Geneva
Harita üzeri suluboya / Watercolour on map, 42x59 cm, 2015
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Modül
Module
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Modül 2 / Module 2
Kağıt resim / Paper, 80x80 cm, 2015

Modül 11 / Module 11
Kağıt resim / Paper, 80x80 cm, 2015

Modül 4 / Module 4
Kağıt resim / Paper, 80x80 cm, 2015

Modül 2 / Module 2
Işıklı resim / Light box, 40x40 cm, 2016
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Modül 7 / Module 7
Kağıt resim / Paper, 80x80 cm, 2015

Modül 1 / Module 1
Kağıt resim / Paper, 80x80 cm, 2015

Modül 9 / Module 9
Kağıt resim / Paper, 80x80 cm, 2015

Modül 8 / Module 8
Kağıt resim / Paper, 80x80 cm, 2015

Modül 3 / Module 3
Kağıt resim / Paper, 80x80 cm, 2015

Modül 1 / Module 1
Işıklı resim / Light box, 40x40 cm, 2016
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Modül / Module, 1....44
Kağıt resim / Paper, 41x41 cm, 2015
Toplam boyut / Total size: 164x450 cm
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Geçtiğim Yerler
Places I Have Been
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Geçtiğim yerler, Düseldorf 1 / Places i have been, Dusseldorf 1
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 140x105 cm, 2016
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Geçtiğim yerler, Düseldorf 2 / Places i have been, Dusseldorf 2
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 140x105 cm, 2016
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Geçtiğim yerler, Trelex / Places i have been, Trelex
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 105x140 cm, 2015

Geçtiğim yerler, Nyon / Places i have been, Nyon
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 140x105 cm, 2015
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Geçtiğim yerler, Düseldorf / Places i have been, Dusseldorf
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 135x207 cm, 2015

Geçtiğim yerler, Rue Jean / Places i have been, Rue Jean
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 140x105 cm, 2015
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Geçtiğim yerler, Düseldorf
Places i have been, Dusseldorf
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas
154x237 cm, 2015

100

101

Geçtiğim yerler, Beyoğlu / Places i have been, Beyoğlu
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas 135x207 cm, 2015

Geçtiğim yerler, Maslak / Places i have been, Maslak
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 105x140 cm, 2015

Geçtiğim yerler, Fabrikalar / Places i have been, Factorys
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 154x237 cm, 2015
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Geçtiğim yerler, M1 / Places i have been, M1
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 80x80 cm, 2015

Geçtiğim yerler, M2 / Places i have been, M2
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 80x80 cm, 2015
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Geçtiğim yerler, M3 / Places i have been, M3
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 80x80 cm, 2015

Geçtiğim yerler, M4 / Places i have been, M4
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 80x80 cm, 2015
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Geçtiğim yerler, Ankara’da ev / Places i have been, House in Ankara
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 140x315 cm, 2015
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Geçtiğim yerler, Plazalar / Places i have been, Plazas
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 154x237 cm, 2015

Geçtiğim yerler, Teşvikiye / Places i have been, Teşvikiye
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 105x140 cm, 2015
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Geçtiğim yerler, Kaş / Places i have been, Kaş
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 154x237 cm, 2015

Geçtiğim yerler, Karaköy / Places i have been, Karaköy
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 105x140 cm, 2015
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Dışarı / Outside
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 138x120 cm, 2015

Dışarı / Outside
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 140x105 cm, 2015

Dışarı / Outside
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 135x207 cm, 2015
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Geçtiğim yerler, S2 / Places i have been, S2
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas
40x40 cm, 2015

Geçtiğim yerler, S4 / Places i have been, S4
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas
40x40 cm, 2015

Geçtiğim yerler, Tatil / Places i have been, Holiday
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 160x160 cm, 2015
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Geçtiğim yerler, S1 / Places i have been, S1
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas
40x40 cm, 2015

Geçtiğim yerler, S2 / Places i have been, S2
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas
40x40 cm, 2015

Geçtiğim yerler, Cenevre / Places i have been, Geneva
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 150x180 cm, 2015
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Geçtiğim yerler / Places i have been
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 140x270 cm, 2016

Geçtiğim yerler, İstanbul / Places i have been, Istanbul
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 207x135 cm, 2015
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Alan
Territory
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Alan, Dere Apartmanı / Territory, Dere Apartment
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 180x207 cm, 2013

Alan,Safa Sokak / Territory, Safa Street
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 180x207 cm, 2013
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Kurgu Ev: Arsan Apartmanı / Fiction House: Arsan Apartment
55 adet tuval üzeri yağlıboya / Oil on 55 pieces canvas 299x600 cm, 2013

124

125

Alan, Berkel Apartmanı / Territory, Berkel Apartment
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 140x161 cm, 2013

Alan, Rıfat Bey Sokak / Territory, Rıfat Bey Street
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 140x161 cm, 2013
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Alan, Hayrullah Efendi Sokak / Territory, Hayrullah Efendi Street
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 140x161 cm, 2013
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Alan, İstasyon Caddesi / Territory, İstasyon Street
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 140x161 cm, 2013
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İlk Ev-Leia
The Initial Home-Leia
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İlk ev / The initial home
Kağıt resimlerle yerleştirme / Installation with papers, 700x300 cm, 2012

İlk ev / The initial home 1....5
Kağıt resim / Paper, 135x300 cm, 2011
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Leia / Leia
Işıklı resim / Light box, 80x120x12 cm, 2012

Leia / Leia
Işıklı resim / Light box, 80x120x12 cm, 2012
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Leia / Leia, 1....9
Işıklı resimlerle yerleştirme / Installation with light box, 2012

Leia / Leia
Işıklı resim / Light box, 80x120x12 cm, 2012
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Leia / Leia, 1....9
Işıklı resimlerle yerleştirme / Installation with light box, 2012

Leia / Leia
Işıklı resim / Light box, 80x120x12 cm, 2012
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İki arada / Space between
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 200x480 cm, 2013
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Something different 1: Want
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 154x237cm, 2012

Something different 2: Danger
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 207x180 cm, 2012
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Şimdiki Basit Zaman
Present Simple Tense
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Kompozisyon 44 / Composition 44
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas
207x180cm, 2010

Kompozisyon 43 / Composition 43
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas
207x180cm, 2010
Şimdiki basit zaman 1 / Present simple tense 1
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 180x267 cm, 2010
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Şimdiki basit zaman 2 / Present simple tense 2
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 180x267 cm, 2010

Önerme 6 / Proposition 6
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 207x135 cm, 2010
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Önerme 3 / Proposition 3
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 180x267 cm, 2010

Önerme 4 / Proposition 4
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 135x207 cm, 2010
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Sistem
System
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Değişken zaman 3 / Changefull time 3
Tuval üzeri karışık teknik / Mixed media on canvas, 135x90 cm, 2009
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Sistem 2 / System 2
Tuval üzeri karışık teknik / Mixed media on canvas, 207x135 cm, 2008
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Yalnız an 1 / Lonely 1
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 130x150 cm, 2009

Yalnız an 3 / Lonely 3
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 130x150 cm, 2009

Sistem 1 / System 1
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 207x135 cm, 2009
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Sistem 6 / System 6
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 135x207 cm, 2009

Sistem 9 / System 9
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 207x135 cm, 2010
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Değişken zaman 2 / Changefull time 2
Tuval üzeri karışık teknik / Mixed media on canvas, 135x90 cm, 2009
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Mekan 1 / Place 1
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas, 69x45 cm, 2009
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Şimdiki Basit Zaman / Simple Present Tense, 2010-2011
1800 Adet Fotoğraf Yerleştirme / 1800 Piece Photo Placemet
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İstanbul, 1980. İstanbul’da yaşamakta ve çalışmaktadır.
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