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Organik Hayaller
Eda Berkmen

“Sen dönünceye kadar bende saklı” Ayça Telgeren’in geçtiğimiz iki yıl içerisindeki nefes alış 

ve verişlerinin bir hikayesidir. Telgeren hayatına giren melodiler, buluşmalar, istasyonlar 

olarak içine çektiği nefesi, rahmine eker; onları geçmiş deneyimlerin izleri ile kucaklar ve 

demlendirir. Kabulleniş ve anlayışla dışarı akan nefes, eksiksiz bir bütün kesilmiş kağıtlar ağı 

olarak büyük düz bir sayfaya konar.

Onlar sanatçının samimiyet ve arzusunu yansıtır. Bu organik hayaller nostaljik değiller; 

geçmişe eğilmezler; tersine daha iyi bir geleceğin sinyalini vermek ve ona uzanmak için 

yetişir; umut ve mucizelere inançla yeşerirler. Bu masalsı, uzak diyar yaratıkları şirin olmaktan 

ziyade doğal ve bilgedir. Tekrar çocukluğu yaşamak veya yaşatmak için değil, bir çocuğun 

ilkel merakını, dürüstlüğünü, cesaretini ve iyi niyetini geri çağırmak için var olurlar. 

Sanatçı adeta zikreder gibi, kesik kesik, parça parça, bu hisleri kendiliğinden akan 

kompozisyonlara dokur. Hiçbir şey planlanmaz çünkü gelişim sezgiseldir. Her iş bir dua, bir 

neşe tılsımı olarak ortak algı havuzumuza olumlu bir güç bırakır; dalgalanarak dağılması 

beklenir.

Bu sanat ve hayata saf bir bakış olarak görülebilir. Ancak gelecek yıllarda sanatçıyla 

beraber keşfederek anlaşılacaktır. Neden değil, neden olmasın diye sormak gerekir. Bu işler 

sanatın kendisi ya da tarihi üzerine fikir üretmek için değil, sanatın gücünün, benliğin keşif 

yolculuğunun yansımasıdır. Sergideki deneyim ya da duygunun anısıyla kendi ideallerini 

yaymanın bir yolunu ortaya koyarlar.

Bu delilik mantıklı fakat sınırsız. Samimiyeti rehberiniz olsun!



Chimeras of the Artist’s 
Imagination
Eda Berkmen

“I’ll keep it till you come back” is an account of Ayça Telgeren’s inhalations and exhalations 

over the last two years. She inhales melodies, encounters and sights; she plants them in her 

womb, embracing and infusing them with the traces of past experience. With acceptance 

and understanding, comes the exhalation that lands in the form of a complete web of hand-

cut paper upon a vast plain page. 

These chimeras become the reflection of a longing and of sincerity. Instead of yearning 

towards a golden past era, they breed to signal and grasp a better future. Hopeful and with 

faith in miracles they blossom. These otherworldly creatures of fairytales are not “sweet” but 

wise and natural. They are born not to resurrect childhood fantasies of the past but are called 

upon to give existence and space to the primitive curiosity, honesty, courage and altruism of 

an infant.

The artist weaves this feeling cut by cut into flowing compositions as if in an invocation 

ceremony. Nothing is planned because ripening is intuitive. Each work becomes a prayer, a 

talisman of goodwill released on the collective perception pool to disperse in ripples.

Whether this is just a naïve way of looking at art and life is something to discover together in 

future years. The question to ask is not why, but why not. This body of work is not a reflection 

on art itself or the history of art but of the faith in the power of art, in self dicovery and 

in self-realization. They form a channel to spread one’s ideals via the memory of a certain 

feeling or experience lived in the exhibition.

There is logic to this madness but no limit. Let her sincerity lead the dance!

 



Tek İlke: Belirsizlik
Evrim Altuğ

“Tao’nun tek hareketi geri dönmektir. En temel özelliği, dayanıksızlıktır.’’1 

Lao Tzu 

Kağıt, Ayça Telgeren için yaşayan, kıvrak bir dile dönüşmüş. Telgeren, bu dilin türlü duyguları 

ifade edebilmek için hangi renkleri, hangi formları kendine yakıştıracağını çok iyi biliyor. İyi 

biliyor, çünkü gözüyle, elleriyle ve duygularıyla yaptığı estetik idman, ona bu özgüveni ve 

yaratırken kendini ifade edebilme özgürlüğünün hazzını takdim ediyor. 

Duyarlılık, kendi dilini sökerken kağıttan beslenen ve bunu yaparken zemini, o zeminin 

duygusal renk tonu ve hacmini de ciddiyetle gözeten Telgeren resminin heykelleşmeye 

evrilmesinin önemli bir diğer ipucu. Engin, dingin, belirsiz boşluktan ayıklanarak kendine 

ulaşmaya çalışan ve neredeyse her biri belli bir alemin ‘jargon’una sahip bu formlar için, 

sanatçı neredeyse bir ‘zikir’ yoğunluğuyla, duygusal, fiziksel ve entelektüel emek veriyor. 

Kağıt, basit, dürüst ve katı bir malzeme. Kültürel, kırılgan, ölümlü bir taşıyıcı, aktarıcı, bir nevi 

fikir kostümü. Dayanıksızlığından güç alan, kendini sürekli geriye doğru sorgulayan, adeta 

uygarlıkla yaşıt, felsefi bir hammadde. Telgeren, bu yüzden doğru, iyi, dürüst resmin, özgün 

imgenin, özellikle de içgüdülerin güvencesi altında nasıl yapılacağını çok önemsiyor. 

Sergisinde nakış kasnaklarına işlediği erotik, dokunsal formları, bilinçaltına selam veren 

deneysel video projesi ve büyük boyuttaki soyut, akışsal durum yorumlarıyla Telgeren, bize 

hayatın da, onu oluşturan biz insanların da, istese, niyet etse, biçimlediği bunca kağıt gibi 

esneyerek, yumuşayarak değişebileceğini olanca dişilliğiyle hatırlatıyor. 

Yine de Ayça’nın formlarına gözlerimizle, sonra da korkusuzca, dokunarak parmak uçlarımızla 

dahil olabilmek, bir ‘küçük insan’la empatik ilişki kurmaya yakın bir oyun ve samimiyet 

ikliminden başka birşeye bağımlı görünmüyor. 

Ayça’nın deyişiyle, bu sergide buluşmuş akışık varlıklar, aslında birer ‘duygu taşıyıcı form’ 

olarak da adlandırılabiliyor2. Biyolojik, gerçeküstü, mikro ve makro kozmik referansları olan 

bu biçimlerin yad ettiği en geniş uzam ise, doğa. Telgeren, resimlerindeki bu ardıl, gizil 

doğa bilincine fedakarca bir titizlikle, duygusal bir dille ördüğü sahnede, izleyiciye mümkün 

olduğunca davetiye çıkarır bir perspektif hazırlıyor.



Bu sözler de yetersiz kalır da, resimleriyle hala irtibat kuramayanlar için söylersek, Telgeren 

resimlerinden ‘geçmek’ ve bu cambaz ipinde tüm oyunsuluğu ile yürüyebilmek için, 

rasyonalitenin, kuşkunun ve nedensellik hastalığının olduğu ‘aşağı’ya hiç bakmamak ve 

sanatçının imgelerinin tek ilkesi olan belirsizliğe tutunmak, yetiyor. 

Telgeren’in son dönem çalışmaları, kişisel olduğu kadar, bir sürü özyaşamöyküsel referansı 

da beraberinde getiriyor. Ancak sanatçı bunu yaparken, coşkulu bir kalabalığı zaman 

zaman figüratif, zaman zaman soyuta tamamen yaklaşan bir tavırla bizimle paylaşıyor. 

Ressam, ilk bakışta içe dönük gibi gelebilecek, ama hiç de böyle olmayan yoğun anlatılarla 

yüklü sergisinde, aslında edebiyat, bilim ve müziğe referans verdiği çalışmalarıyla, ilham ve 

besin kaynaklarını cömertçe izleyicilere sunuyor.   

Sanatçının ele aldığı konu veya kişilere dair özgün birer soyut portreye dönüştürdüğü bu 

çalışmalardaki referanslar kimi zaman Albert Einstein’a, kimi zaman da yalnızca piyano 

çalmak için ‘dünyaya bir melek gibi düşen’ ve 40’ını göremeden hayata veda eden genç bir 

piyaniste, evrenin diğer boyutlarını ispata dair Tesla Deneyi’ne veya John Lennon - Yoko 

Ono çiftine kadar uzanabiliyor. 

Ayça Telgeren’in eserleri, kadın olmanın getirdiği yapıcılığa, üreticiliğe ve kadının varlık 

olarak taşıyıcı olma haline doğrudan göndermelerle yüklü. Eserlerdeki titizlik, kadına özgü 

derin, hatta görünür görünmez bu çekingen, dahası dişil, erotik birikimi de, bu açıdan 

yabana atmamak gerekiyor. 

Sanatçının yapıtlarıyla karşı karşıya kaldığımızda öne çıkan bir diğer özellikleri de, daha 

en başta malzeme olarak kağıda atfettiğimiz gibi, kendilerinde varolan kırılganlıkları ve 

yok olmaya müsait oluşlarıyla dikkat çekiyor. Transparan, dokunaklı, pastel ve özgün bu 

biçimler, Telgeren’in hayatındaki en iyi ve en kötü anların da tanıkları aslında. 

Ancak tüm bunlardan daha önemli bir konu var: Ressam, günümüzün samimiyetsizlik 

ikliminde, saflıklarına adeta maruz kaldığımız tüm bu özgün formların, özgürlüklerini 

içerdikleri oyun duygusunda tecrübe ettiklerini ve tarifsizlikleri ölçüsünde 

tanımlandıklarını vurguluyor. ‘Oyun beni yaratıcı, dinamik ve kurnaz kılıyor,’ diyen ve 

Yüksek Lisans tez konusunu da ‘Oyun’ kavramı3 üzerine hazırlamış olan Telgeren’in 

resimlerindeki o muhteşem, bereketli belirsizlik ilkesinin DNA’sı da böylece bir biçimde 

deşifre oluyor: Telgeren, resimleriyle hem bundan binlerce yıl evvel yazılan Lao Tzu’nun 

Tao Te Ching öğretisini4, hem de Werner Heisenberg tarafından 1927’de ortaya 

konulmuş olan ‘Belirsizlik İlkesi’ni5 aynı anda, harika bir oyun ‘özgürlüğü’ ile 

duyumsatmayı başarıyor. 

1 Tao Yolu Öğretisi, Tao Te Ching’in Yorumsal Çevirisi, Doğan Kuban, YEM Yayın, 2013, Kitap 2, s.40.    

2 Sanatçıyla atölyesinde görüşme, Kadıköy, İstanbul, Nisan 2013.

3 Sanatçıyla atölyesinde görüşme, Kadıköy, İstanbul, Nisan 2013.

4 Tao Te Ching / Tao Yolu Öğretisi, Taoizm olarak da bilinir. Yaklaşık iki bin altı yüz yıl önce Lao Tzu tarafından yazıldığı düşünülen ve içinde 

evrensel yaşam, uyum ve düzen ilkelerini iki kitap ve 81 öğreti ile harmanlayan felsefi metinler bütünüdür. Bu metinler kabaca, şiddet 

düşmanı, mal mülk sahibi olmaya yanaşmayan ve alçakgönüllü ve cömert bir insan idealini kaosu överek anlatır.

5 Alman Kuantum Fizikçisi Werner Heisenberg’in adını alan bu bilimsel ilkeye göre, en kaba ifadesiyle, ‘bir parçacığın momentumu ve 

konumu, aynı anda tam doğrulukla ölçülemez’.     



“The only action of the Tao is to return. Its most fundamental quality is frailty.”1  

Lao Tzu 

Paper has become a vivid, supple language for Ayça Telgeren. Telgeren knows very well 

which colours and forms suit this language in expressing various emotions. This knowledge 

has developed extensively because the aesthetic exercise she performs with her eyes, hands 

and emotions, provides her with the self-confidence and pleasure that is to be found in the 

freedom of creative expression.

Sensitivity is another important clue revealing the evolution of Telgeren’s painting into 

sculpture. Telgeren finds inspiration in paper as she dismantles her own language, and in 

doing this, takes into sincere consideration the emotional volume and tone of the surface. 

For these forms that seek to reveal themselves by sifting through an immense, calm 

and uncertain abyss, each of them almost bearing the ‘jargon’ of a unique universe, the 

artist exerts an emotional, physical and intellectual effort that is almost as intense as the 

devotional act of zikr.

Paper is a simple, honest and rigid material. It is a cultural, fragile, mortal vehicle and 

transmitter, in a sense; it is a costume for ideas. It draws strength from its frailness, it 

constantly performs a retrospective examination of itself, and it is almost the same age 

as civilization -thus, a philosophical raw material. This is why Telgeren attaches great 

importance to how a true, good and honest painting, a unique image, is produced with 

the assurance provided by instincts.

With the erotic, tactile forms she produces on embroidery hoops, her experimental 

video project that salutes the subconscious and her large-scale, abstract, fluctuating 

interpretations of situations, Telgeren reminds us that life, in its full femininity, and the 

people that shape it, could also change by flexing and softening like all this paper she 

lends shape to.

Still, it seems that becoming part of Ayça’s forms -first with our gaze, and then, fearlessly, 

by touching them with our fingertips- depends on nothing but a climate of play and 

sincerity, similar to forming an empathic relationship with a ‘little one’. 

The Sole Principle: 
Uncertainty
Evrim Altuğ



her master’s thesis on the concept of ‘Play’3, thus deciphering, in a sense, the DNA of the 

magnificent, fertile principle of uncertainty in her paintings. Telgeren, with a wonderful 

form of ‘freedom’ unique to play, succeeds in her paintings in simultaneously evoking the 

doctrine of Tao Te Ching, taught millennia ago by Lao Tzu4 and the ‘Principle of Uncertainty’ 

presented by Werner Heisenberg in 19275.

As for those who still have not established contact with Telgeren’s works, in order to 

‘pass through’ Telgeren’s paintings, and to walk, in all its playfulness, across this tightrope, 

one should never look ‘down’ where rationality, suspicion and the disease of causality lie, 

because it proves sufficient to hold on to the sole principle governing the artist’s images, 

that is, uncertainty.

To use Ayça’s words, we could describe the fluctuating entities that have gathered together 

in this exhibition as ‘forms bearing emotions’2.The broadest plane evoked by these forms 

that contain biological, surrealistic, micro- and macro-cosmic references, is nature. 

Telgeren prepares a viewpoint for the viewer that is as inviting as possible on this stage 

woven meticulously and with a sentimental style for this concealed awareness of nature 

in her paintings.

Telgeren’s most recent work brings along a number of both personal and autobiographical 

references. However, in doing this, the artist shares with us an enthusiastic crowd, with an

approach that ranges from the figurative to the near-abstract. Her exhibition is loaded 

with intense narratives that may deceptively seem introverted at first glance and with 

works referencing literature, science and music, she generously presents to the viewer her 

sources of inspiration.

References in these works that become unique, abstract portraits of the subject matter or 

people the artist treats, range from Albert Einstein to a young pianist who ‘fell to earth like 

an angel’ just to play piano and bid farewell to life before he turned 40, and from the Tesla 

Experiment that set out to prove the existence of other dimensions in the universe to the 

famous couple, John Lennon & Yoko Ono.

Ayça Telgeren’s works are loaded with direct references to the constructive and productive 

aspect of femininity, and the fact that labour and childbearing are fundamental aspects 

of the being of women. Thus, the profound, feminine and erotic background of the works 

should not be underestimated. 

Another outstanding feature of the artist’s work is one they share with paper, the 

material we began by referring to –their inherent fragility and vulnerability. These forms, 

transparent, eloquent, pastel and unique, in actual fact, bear witness to the best and worst 

moments in Telgeren’s life.

However, there is an issue which is perhaps more important than all this: The painter 

underlines the fact that, in the contemporary climate of insincerity, all these unique forms 

-the purity of which we are almost forced to witness- experience their freedom in the 

playful emotion they contain, and that they are defined to the extent of their indescribable 

nature. ‘Play makes me creative, dynamic and shrewd,’ says Telgeren who also prepared 

1 Tao Yolu Öğretisi, Tao Te Ching’in Yorumsal Çevirisi (The Doctrine of Tao, An Interpretive Translation of Tao Te Ching), 

Doğan Kuban, YEM Yayın, 2013, Book 2, p.40.

2 Interview with the artist in her studio, Kadıköy, Istanbul, April 2013.    

3 Interview with the artist in her studio, Kadıköy, Istanbul, April 2013.

4 Tao Te Ching / The Doctrine of Tao, also known as Taoism. The Tao Te Ching by Lao Tzu, is a collection of philosophical texts 

that brings together principles of universal harmony. These texts praise chaos as they depict an ideal, modest and generous 

human being who is against violence and disdains property.

5 According to this scientific principle named after the German quantum physician Werner Heisenberg, put very simply, 

‘the momentum and the position of a particle cannot be measured simultaneously with the same degree of precision’.
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Ayça telgeren
1975 yılında Gölcük’te doğan sanatçı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde 

lisans ve yüksek lisansını tamamladı. Yurt dışında ve içinde birçok sergiye katılan sanatçı 2011 

senesinde”Serbest Dalış/Skin Diving” adlı  ilk kişisel sergisini Galerist Tepebaşı’nda gerçekleştirdi.

Çalışmalarının tek referansının, yapıcı düşünce ile hayal gücü olduğunu ifade eden sanatçı, 

bilindik; zaman, mekan ve biçim algısının dışında, düşsel bir atmosferin tanımsız kahramanlarını 

kurguluyor. Çalışmalarında içten ve dolaysız bir anlatıma ulaşma çabası olan sanatçı, yaşam ile 

kasıtsız bir etkileşimi ve serbest düşünce akışını kendi pratiği olarak benimsiyor. 2007 yılında 

minyatür denemeler olarak başladığı kağıttan çalışmalarını zaman içinde devasa boyutlara çıkaran 

sanatçı kağıdı boya/kalem gibi kullanıyor. Üretim aşamasını titiz ve hummalı bir keşif süreci 

olarak tanımlayan sanatçı, malzemenin esnek, samimi ve kırılgan yapısının bu dönem işlerinin 

haleti ruhiyesiyle çok iyi örtüştüğünü söylüyor.

The artist born in Gölcük in 1975 completed her undergraduate and master’s degrees in the 

painting department at Mimar Sinan Faculty of Fine Arts. The artist who has participated in many 

exhibitions nationally and internationally realized her first personal exhibition titled “Serbest 

Dalış/Skin Diving” at Galerist Tepebaşı in 2011. The artist who states that the only reference of her 

works are constructive thinking and imagination, fictionalizes the known undefined heroes of 

an imaginary atmosphere beyond perception of time, space and form. The artist, whose works 

contain an attempt to reach a sincere and direct expression, embraces an unpremeditated 

interaction with life and free flow of thought as her practice. The artist who has taken up to 

colossal scale in due course her paper works which she has started as miniature tries in year 

2007, uses paper as paint/pencil. The artist, who defines the phase of production as a meticulous 

and fiery exploration process, says that the flexible, intimate and fragile structure of the material 

corresponds really well to the state of mind of works of this period.     

Biography / Biyografi
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