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Aslında seram!"e daha l!se yıllarımda Nas!p #yem !le ba$ladım ve 
hemen ben! sardı. Nas!p Hanım da ben! destekl!yordu. Böylece 
!ler!de e"!t!m!n! almaya karar verd!m. V!yana’ya 1980 yılında, 
o zaman daha Hochschule (yüksekokul) olan Hochschule für 
Angewandte Kunst’a (V!yana Uygulamalı Sanatlar Yüksek Okulu’na) 
okumak üzere, el!mde dosyalarım, son derece na!f, kalb!mde bol 
üm!tle geld!m. Daha evvel pek b!lg! ed!nme !mkânım olmadı; 
okul, g!r!$ sınavı, sınıflar, e"!t!m!n !çer!"! hakkında h!çb!r b!lg!m 
yoktu. Bugünle kar$ıla$tırılınca çok farklı tab!!... Profesör Oswald 
Oberhuber’!n Serbest Graf!k sınıfı g!r!$ sınavına g!rd!m fakat 
seç!len be$ k!$!n!n arasına g!remed!m. Kend!s!n!n zamanın en 
gözde, rad!kal sanatçılarından oldu"unu tab!! k! b!lm!yordum. 
V!yana’yı hemen sevm!$t!m ve burada kalab!lmek !ç!n #$letme 
Bölümü’ne yazıldım. Cesaret!m kırılmı$tı ve #$letme Bölümü’nü de 
kolaylıkla !lerlet!yordum. Daha sonra bu konuda çalı$manın bana 
uymadı"ını, gönlümde yatanın seram!k oldu"unu anladım. A$a"ı 
yukarı ö"ren!m!m!n ortalarındaydım ve b!r an evvel b!t!rmeye 
karar verd!m. O dönem çe$!tl! kurslarla !lerled!m. %ansıma hep !y! 
hocalarım oldu ve bugün ger!ye baktı"ımda o dönemde gayet !y! !$ler 
çıkarmı$ oldu"umu görüyorum. #$letme e"!t!m!m! b!t!r!rken yüksek 
l!sans tez!m seram!k üzer!ne !d! ve böylece teor!s!, tekn!"! hakkında 
kapsamlı b!lg! ed!nd!m. Akab!nde seram!k sınıfında, o yıl g!r!$ 
sınavında seç!len !k! ö"renc!den b!r! oldum. 
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Matteo Thun m!mardı ama 80’l! yıllarda daha çok tasarımları !le ön 
plana çıkmı$tı. B!lhassa Memph!s adlı, Ettora Sottsass’ın da !ç!nde 
bulundu"u tasarım grubunun tems!lc!ler!ndend!. “Form follows 
funct!on” (B!ç!m !$lev! tak!p eder) f!kr!ne kar$ı tasarımda yen! b!r 
çı"ır açmı$lardı. V!zyonu vardı, bu hep!m!z! mot!ve ed!yordu. Ayrıca 
tüm çevres!n! sınıf !ç!n kullanıyordu. Böylece daha okurken pek çok 
sayılı sanatçı ve öneml! porselen f!rmaları !le çalı$ma !mkânımız 
oldu. Tasarım ve form konusunda ondan mutlaka çok faydalandım. 
Ayrıca sınıfın tekn!k donanımı ve as!stanları da çok !y!yd!. #lk 
dönemler tasarım !le gerçekten !lg!len!yordum ve yaptı"ım !y! !$ler 
oldu. Hatta çe$!tl! ödüller aldım. D!ploma çalı$mamı yaparken !se 
daha sanatsal !$ler artık odak noktamdaydı. 
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El yazımla çalı$tı"ım !$ler!n ba$langıcı y!ne toprak ve porselene 
dayanıyor. Her malzemen!n n!tel!"! farklı; her !$ her malzeme !le 
mümkün olmuyor. Ayrıca her malzemen!n d!l!, verd!"! h!s de farklı. 
Seram!k kırılgan b!r malzeme ve de topra"a, yere a!tl!"! a"ır basıyor. 
Bu bazı objeler! uygulamaya !mkân verm!yor. Aslında !$ler!m! 
metale aktarırken, y!ne kend! dü$ünce yapımdan yola çıkıyorum. 
Metal!n verd!"! akı$kanlık h!ss! ho$uma g!d!yor, bazı !çer!kler!me 
tam uyuyor. 

.×U × OJDQ�
6HUDPLʖ LQ�
6D ʖ ODP�8VWD V×�

%#0#0�&#û&'.'0�������FQüWONW�UQP�FGTGEG�FGPG[KONK�DKT�
UGTCOKM�UCPCVÃČUČe�5QP�FÒPGO�6ØTMK[GoFG�VCPČM�QNFWüWOW\�ÃCüFCĵ�
UCPCV�QTVCOČPFCMK�IGNKĵOGNGTK��[GPK�OØ\GNGTKP�CÃČNOCUČPČ�COC�
Ò\GNNKMNG�Ò\GN�MWTWNWĵNCTČP�DW�[GPK�OØ\GNGTK�FGUVGMNGOGUKPK�VCMFKTNG�
MCTĵČNČ[QT��5GTCOKM�IKDK�DKT�CNCPFC�CTVČM�UÒ\�UCJKDK�JCVVC�DKNKTMKĵK�QNCTCM�
IÒTFØüØOØ\�&CüFGNGPoKP�[WTV�KÃK�XG�[WTV�FČĵČPFCMK�OØ\GNGTFG��Ò\GN�
MQNGMUK[QPNCTFC�RGM�ÃQM�ÃCNČĵOCUČ�[GT�CNČ[QT��%CPCP�&CüFGNGPoKP�IGPÃ�
OGUNGMVCĵNCTČPC�GP�ÒPGONK�VCXUK[GUK�KUG�MGPFKNGTKPG��KĵNGTKPG��UCPCVC�
FØTØUV�[CMNCĵOCNCTČ��DW�CTCFC�MGPFKNGTKPG�FG�UCFČM�MCNOCNCTČ���

RÖPORTAJ O7IúD�8KøH7�B;L;DJ

2QTUGNGP�MØTGNGTNG�IGTÃGMNGĵVKTFKüKPK\�GPUVCNCU[QPNCTČPČ\�XG�
[C\Č�ÃCNČĵOCNCTČPČ\�XCT��-ØTG[K�PCUČN�KĵNGXNGPFKTFKPK\!�
Modül, veya b!r!m d!yel!m, b!r!m!n tekrarı ben! hep !lg!lend!r!r. 
Bu zaten seram!k malzemes!n!n özünde olan b!r özell!k... Mesele 
tekrarlanab!l!rl!k. Önceler! b!r!m olarak tu"la !le çalı$tım. Daha 
sonra yer çek!m!ne kar$ı, akıcı b!r m!mar! d!le ula$maktı !sted!"!m. 
Ve o sıralarda modül olarak bu !$ler!m !ç!n kürey! ke$fett!m. Arka!k 
formların küreler !le çözümü, onları hemen sanal b!r ortama da 
ta$ımı$ oldu. Bu !$ler! zeng!nle$t!ren b!r d!yalekt!"! de beraber!nde 
get!rd!.  
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Küçük !$lerde form arayı$ları daha kolay oluyor. Büyük !$lere 
geçmeden küçük boyutlarda forma yakla$mak, b!r $ek!lde ona 
hâk!m olmak veya olmaya çalı$mak daha mümkün. Ayrıca büyük 
!$ler!mdek! g!b! uzun soluklu olmamaları da ho$uma g!d!yor. 
Son zamanlarda küçük ama der!n, !nsanı !ç!ne çeken, !$! algılarken 
!ç!nde pek çok katman ke$fed!leb!len !$ler! sever, önemser oldum. 
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Son aylarda açılan yen! müzeler çok sev!nd!r!c!. Ve de bunların özel 
kurulu$lar tarafından hayata geç!r!lmes!, sanatın takd!r ed!lmes! 
gerçekten güzel. B!enal de Türk!ye !ç!n öneml!. B!enal etk!nl!kler! 
uluslararası platformlarda gel!$!yor. Bu alı$ver!$ mutlaka !zley!c!y!, 
b!enal!n oldu"u $ehr! ve katılan sanatçıları kar$ılıklı besl!yor.
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N!san 2020’de&Galer! Nev Ankara’da,&sonbaharda !se 
Art&On&#stanbul’da !$ler!m! serg!lemey!&planlıyoruz.

)GPÃ�UCPCVÃČNCTČOČ\C�PG�IKDK�VCXUK[GNGTFG�DWNWPOCM�KUVGTUKPK\!�
Sadece !$ler!n kend!ler!ne yo"unla$malarını tavs!ye edeb!l!r!m. 
#y! !$ler sonunda gereken zamanı s!zden alırlar. B!r konuda 
der!nle$mek, aslında kend! !ç!nde der!nle$mey! gerekt!r!yor. Bu da 
zaman !steyen b!r yolculuk. Bence en öneml!s! de dürüst yakla$mak, 
kend!ne, !$!ne, sanata kar$ı ve kend!ne sadık kalarak. Tab!! çalı$mak, 
üretmek, yaparken denemek ve sonuçları de"erlend!rerek, 
tartı$arak yola devam etmek... '
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