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Ünlü bir deyişe göre tekerle-
ği yeniden icat etmeye gerek yoktur. 
Bu deyiş seramik kap için de geçerli-
dir: Seramik kabın yeniden doğma-
sı gereksizdir, çünkü genellikle dikkat 
çekmeyen, ama gene de evrensel kulla-
nımı hâlâ çok geçerli olan bu nesnenin 
yokluğunda insanlık tarihi düşünüle-
mez. Öte yandan, tekerlek insanlığın 
gelişiminde geleneksel olarak erkek-
likle bağdaştırılırken, kapla ilgili çağrı-
şımlar bunun tam tersidir. Toplama, 
saklama, koruma ve dağıtma kabın 
özünü oluşturur. El yapımı kap, dişilik 
ilkesini somutlaştırır.

Kabın yeniden icat edilmesi gerek-
mez. Bu değişmezliği kabul etmek 
kendini bağlamak anlamına gelir, 
çünkü bir seramikçinin kaba özgü 
nitelikleri benimsemesi, yaptığı işi bir 
sabır dersine dönüştürür. Gerçekten 
de, kabın özü üzerine son derece kişi-
sel, hatta naçiz bir meditasyon, aynı 
anda hem sınırlı, hem de sonsuz bir 

çalışma haline gelir. İpek Kotan’ın 
yarattığı işler, “Şu anda ve bu nokta-
da, benim için kap nedir?” sorusunu 
tutkuyla tekrar tekrar kendine sorma-
nın ne demek olduğunu en güzel 
biçimde ortaya koyar.  

Seramikçi olmak İpek’in yazgısı 
değildi. En azından dışarıdan bakan 
biri için, sanatçılık şöyle dursun, 
zanaatçıl ığı  meslek edineceği-
nin bile herhangi bir belirtisi yoktu. 
İstanbul’da büyümesi, kentin sayı-
sız müzelerinde ve günlük yaşamın-
da seramik nesnelerle sürekli karşılaş-
ması belki yıllar sonra meyve verecek 
tohumun ekilmesi oldu. Boston’da 
Emerson College’da medya sanat-
ları eğitiminin son yılında bir rast-
lantı eseri İpek kısa bir tatil için 
Endonezya’nın Bali adasına gitti ve 
hem adanın güzelliğinden, hem de 
buradaki el işçiliğinden çok etkilen-
di. Mezun olduktan kısa bir süre sonra 
İpek bu güneşli adaya geri döndü; 
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öğrendiği ve etkilendiği konusun-
da kuşku bulunmamakla birlikte, 
İpek kendine özgü bir tarz geliştirdi. 
Onların kusursuz zanaatçılık değerle-
rini benimsedi, ama sonunda kendine 
has ve bağımsız bir tarz ortaya çıkardı.

Yüksek lisans tezini hazırladığı 
sırada İpek odağını daraltarak bütün 
açık seramik kapların sonsuz eskilik-
te ve ölümsüz yenilikteki temel çanak 
formu üzerinde çalışmaya başladı. Bu 
temel formu ilerleyen bir saflaştırma 
sürecinden geçirdi. Bu süreç birçok 
bakımdan nazik bir uzlaşmayı temsil 
eder: Bir çanak temel biçimsel ve 
işlevsel açıdan ne kadar rafineleştiri-
lebilir ki eşsiz özgünlüğünü yitirme-
sin? Neyin korunması gerekir ve ne 
tesadüfidir? İpek bu dengeleme işini 
eski usul temkinle ve güvenli bir elle 
yapıyor. Minimalizm en belli başlı ve 
çoğu kez de yok edici modernist 

gelişmelerden biri olmakla birlik-
te, İpek’in çanağa olan bağlılığı tüm 
minimalist eğilimlerine karşın onun 
herhangi bir avant-garde aşırılığa 
kaçmasını önlüyor. İpek’in eserleri-
ni saflaştırırken izlediği çizgiyi belir-
leyen aslında konusuna olan sadaka-
ti ve işinin kurallarına olan saygısı.  Bu 
çizgi ne bir “kurnazlığa” ya da kusu-
ra, ne de süslemeye izin veriyor.  Bu 
yolda çanağın ayağı yok oluyor, girinti 
ve çıkıntılar ortadan kalkıyor ve sera-
mik kabın özü ortaya çıkıyor: kusur-
suz çanak, saf kap, insanların binler-
ce yıldır kullandığı nesnenin en özlü 
örneği.

Bu ideal, platonik kabın büyüle-
yici bir görüntüsünü akla getirse bile, 
kap hiçbir zaman mükemmel olmaya-
caktır –iyi ki olmayacaktır, çünkü bu 
üretmeye devam etme ve geliştirme 
ihtiyacını gereksiz kılar. Önemli olan 

küçük bir ithalat işi kurdu ve yerel 
zanaatçılara yaptırdığı bambu, gümüş 
ve tik ağacından ev eşyasının tasarım-
cısı ve dağıtımcısı olarak başarı kazan-
dı. Tasarımcılıktan hoşlanıyor, tica-
ri zekâsıyla gurur duyuyordu, ama 
düşüncelerinin başkaları tarafından 
harika nesnelere dönüştürüldüğünü 
görmek İpek’te sanat yaratma arzusu-
nu uyandırdı. 

İpek on yıl yurtdışında yaşadık-
tan sonra 2005’te İstanbul’a döndü 
ve kurumsal şirket ortamında çalış-
maya başladı. Birkaç yıl sonra, başarı-
lı bir kariyer çizgisi olmasına karşın, 
derin bir bıkkınlık duymaya başla-
dı ve artık yaratma isteğini yok saya-
maz hale geldi. Zor bir karar vererek 
2007’de işini bıraktı ve ABD’de ünlü 
Rhode Island School of Design’da 
(Rhode Island Tasarım Okulu – 
RISD) bir yaz programına katılmaya 
karar verdi. Elleriyle çalışma ihtiyacı-
nı gidereceğini umduğu iki ders aldı; 
bunlar seramik ve metal işlemeydi. 
Çömlekçi tornasında henüz iki hafta 
çalışmıştı ki, aradığını bulduğunu fark 
etti. Seramik kaba duyduğu derin ilgi 
bütün benliğini kapladı. Başlangıçtaki 

bu tutkusu artarak büyüdü ve kap 
yaratmak için hâlâ duyduğu heyeca-
nın kaynağını oluşturdu. RISD’deki 
hocaları altı haftalık bu kısa dönemin 
sonunda bile öylesine etkilenmişti 
ki, başvuru sürecine gerek duyma-
dan İpek’i sonbahar dönemine sera-
mik bölümünde başlamaya davet 
ettiler. Çizim, tasarım, sanat tarihi ve 
estetik felsefesi derslerinden oluşan 
“Temel” eğitimini tamamladıktan 
sonra stüdyoya dönmeye hazır oldu-
ğunu hissetti.  

İpek 2008’de, stüdyo seramikçili-
ğinin “anavatanı” İngiltere’ye yerleşti 
ve Stoke-on-Trent’teki Staffordshire 
Üniversitesi’nde seramik tasarımı 
eğitimi görerek iki yıl sonra yüksek 
lisans diplomasıyla mezun oldu. 
Uluslararası seramik ortamıyla tanıştı; 
sürekli olarak Japon seramiklerinden, 
ayrıca Lucie Rie ve Hans Coper gibi 
ünlü sanatçıların klasik biçimlerin-
den etkilendi; Alev Ebüzziya Siesbye, 
Gwyn Hanssen Pigott, Thomas Bohle 
ve Kirsten Coelho gibi çağdaş ustala-
rın yapıtlarına hayranlık duydu; Piet 
Stockmans ve Julian Stair’in asistanı 
olarak çalıştı. Başka seramikçilerden 

Limoges porseleni, beyaz kristalli 
mat-saten kırmızı sır, 2015

10.5 x 5.5 cm
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tek bir mükemmel kap değil, geliş-
meye devam etme ve her parçanın 
ardından gene bir başkasının gelme-
si... İpek bütün titizliğiyle minimalist 
kaplarının çeşitleme üzerine çeşitle-
mesini yaratır. Sadeleştirmeye yöne-
lik bütün adımların ardından bile her 
bir parça yeni bir değişikliği ortaya 
koyar; her parça yeni bir düzenleme 
içinde bu değişikliklerin öğesini taşır. 
Tüm rafineleştirmelerden sonra bile 
İpek belli kararlar verir ve bir kabın 
“öyle değil böyle” olması gerekti-
ği sonucuna varır. Önemli olan da 
işte bu kararlar ve bunlara gösterilen 
dikkattir; seramikçinin kendine özgü 
tutum ya da düşüncelerine göre işlerin 
sürekli olarak geçirdiği evrimdir. İpek 
kabın görünümünü, ister koyu renk-
li sert çamur, ister duru beyaz Limoges 
porseleni olsun, işlediği malzeme-
ye göre belirler; kabın yüksekliğini, 
kenar açısını, duvarının eğimini ya da 
kalınlığını değiştirerek iç ve dış yüzey 
arasında farklı ilişkiler elde eder; çana-
ğın içinin nasıl sırlandığına bağlı 
olarak, bakıldığında ve dokunuldu-
ğunda farklı duygular vereceğini bilir. 

İpek’in zarif, saf ve zamandan 

bağımsız işleri bildik, ama sonsuz 
çeşitlilikte, sessiz, ama çınlayan, 
kusursuz, ama kişilikli ve dayanıla-
mayacak kadar çekici. Bazıları Limoges 
porseleni çamuru, bazıları ise koyu 
kahverengi sert çamur kullanılarak 
yaratılmış; bazıları küçük, ufacık ve 
yassı, bazıları ise çapı elli santimetre-
ye kadar ve birçok ara boyutta. Ama 
hepsi tornada yaratılmış ve son derece 
anlamlı; kalın ve tatlı eğimli duvarlı, 
ayaksız geniş taban üzerinde düzgün 
dolgun kenarları, ele kadife gibi gelen 
mat dokulu. Dışları sırsız, içlerinde ise 
yoğun ve derin kılcal çatlaklı (krake-
le) seladon, ince çatlaklı kehribar 
rengi saydam sırlar, deri gibi, dalga-
lı bronz sırlar, doygun kan kırmızı-
sı ya da mat kristalin sırlar– arasın-
da sıcak, zengin bir karşıtlık görülür. 
Hepsinin ortak özelliği ise olağandışı 
bir kişiliğin yaratısı olan, ama kökle-
ri insan yapımı kapların anonim tari-
hinin derinliklerinde yatan ölçülü, 
onurlu güzellikleridir.

İpek Kotan kabı yeniden yarat-
mış değildir. Ama kendi eşsiz tarzıyla 
sürekli olarak “Kap nedir?” sorusunu 
yanıtlamaktadır. İşlerine baktığımız 

ve dokunduğumuz zaman, bugünün 
teknolojik uygarlığından çok daha 
yumuşak bir kültürü anlatan apayrı bir 
ses duyarız ve bir yandan ileride karşı-
laşacaklarımızı beklerken,  bir yandan 
da sabırsızlıkla bu sesin kreşendosuna 
hazırlanırız...  

Bremen, Almanya,  
Ağustos 2012 

      

ÖMER FARUK ŞERİFOĞLU – 
İPEK KOTAN

“Renklerin, formların, dokuların, oranların ve detayların 
peşindeyim.” / İpek Kotan ile Söyleşi

Ömer Faruk Şerifoğlu: Sanatla, 
seramikle ilk temasınız nasıl oldu 
desem; yani ilk fark edişiniz, sonrasın-
da tutkuya dönüştüğünü gördüğüm 
bu serüvenin ipuçları veya köşe taşları 
nelerdir, unutamadığınız?

İpek Kotan:  Annemin genel 
olarak sanata ve özel olarak resme 
ilgilisinden dolayı içinde her tarafta 
tablolar, sanat kitapları ve yağlıboya 
malzemeleri olan bir evde büyüdüm. 
Daha anaokuluna bile gitmeden, saat-
lerce resim yapmaya, hamurla oyna-
ma bayılırdım. En eski hatıralarımdan 
biri saman kâğıdı üstüne pastel, gazlı 
kalem, renkli kuru boyalarla resimler 
yapıp sonra en beğendiklerimi içle-
rinden ayırıp bu resimleri yan yana 
seloteyple odamın duvarına asarak 
sergi yapmam. Beğendiğim resimleri-
mi annemi elinden tutup odama geti-
rip gösterdiğim anki gurur ve mutlu-
luğumu hala hatırlıyorum. Belki ilk 
ipucu o gündü... 

Okul çağına geldiğimde işler biraz 
değişti. Maalesef, babamdan sanata 
karşı pek destek bulamadım. Ona göre 
benim sanatçı olmam söz konusu bile 
olamazdı... Bunu ben büyürken çok 
açık bir şekilde defalarca dile getirdi. 
Ben de okul zamanında başka konu-
lara ve mesleklere yönelmek zorun-
da kaldım. 

Üniversitede sanatı ana konum 
olarak seçme şansım yoktu ama arada 
siyah-beyaz fotoğraf dersleri aldım. 
Bu benim en çok sevdiğim, en çok 
zaman ayırdığım konu oldu. Karanlık 
odaya sırt çantamda negatiflerim, 
bir şişe su ve bir küçük paket cips-
le girip 12 saat çıkmadığım günler 
olurdu. Ama zaman içinde fotoğ-
raf bana kısıtlı gelmeye başladı. Bir 
kareye ne kadar derinlik kazandırma-
ya çalışsam da yine de fiziksel olarak 

iki boyutlu kalıyordu, hep bir şeyler 
eksikti sanki... 

Ö.F.Ş.: Üniversiteyi yurtdışında 
okudunuz, sonrasında orada kaldınız 
sanırım... 

İ.K.: Üniversite bittikten sonra 
bir süre daha Amerika’da kalıp kendi 
kurduğum küçük bir ithalat işin-
de çalıştım ve Endonezya-Amerika 
arasında gidip geldim. 10 sene sonra 
İstanbul’a döndüm. Kurumsal bir 
şirkette işe başladım... Neticede bir 
buçuk sene yeni işimde çalıştık-
tan sonra içimde gitgide büyüyen 
mutsuzluğa bir çare aramak üzere isti-
fa edip, senelerdir bir kenara nedeni-
ni bilmeden ayırdığım birikimleri-
min de verdiği güvenle beni asıl mutlu 
eden şeyin; yani renklerin, formla-
rın, dokuların, oranların ve detayların 
peşinden gitmeye ve bunu ellerim-
le çalışarak yapmaya karar verdim. En 
azından bunu denemem gerekiyordu. 
En kötü ihtimalde tekrar bir işe girer 
çalışırdım, ama denemiş olurdum. 

Amerika’da Rhode Island School 
of Design’da 6 haftalık seramik ve 
metal kursları sırasında seramiğe âşık 
oldum ve herhalde fakülte başka-
nı da içimdeki heyecanı fark etmiş 
olacak ki, beni orada diğer öğrenciler-
le tam zamanlı okumaya davet etti. 
Arkadan mucizevi bir şekilde gelen bir 
eğitim bursu ve ailemin de desteğiy-
le 30 yaşımda tekrar üç sene üniver-
site hayatına geri döndüm. Önce aynı 
okulda temel sanat eğitimi gördüm, 
yani karakalem çizim, 3 boyut-
lu ve 2 boyutlu tasarım, sanat tari-
hi, felsefe... Arkadan da İngiltere’de 
seramik yüksek lisansı... Bu çok zor 
bir dönemdi benim için. Hayatın 
bana verdiği ikinci şansa, ailemin ve 
bursun mümkün kıldığı bu müthiş 

Limoges porseleni, eflatun cam sır, 
2013

18 x 8 cm
Boijmans Van Beuningen Müzesi 

Koleksiyonu, Rotterdam, Hollanda
Foto: Frigesch Lampelmayer

Foto: Frigesch Lampelmayer
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iyi bildiği bir formu çoğalttıkça, tekra-
ra düşmek gibi bir kaygı veya korku-
nuz olmadı mı? 

İ.K.: Çoğaltmaktan çok yorum-
lamak desek daha uygun olur aslın-
da. Çoğaltmanın içinde aynı objenin 
tekrarı gibi bir anlam da var çünkü. 
Halbuki ben kalıpla çalışmıyorum, her 
parçayı tek tek ellerimle tornada yapı-
yorum ve benzerlikleri olsa da aslın-
da hiç biri bir başkasının aynısı değil 
ve olamaz. Olmasın da zaten. İşlerime 
baktığınızda 2007’den beri bir geli-
şim, değişim ve evrim söz konusu. 
Her yaptığım parça o veya bu şekilde 
çizgime yön veriyor, bir sonra yapaca-
ğım parça hakkında bana bir fikir veri-
yor. Bu nedenle tekrara düşmekle ilgili 
bir kaygım yok. 

Bir de yaptığınız işe baktığı-
nız açı önemli. İlk başladığımda daha 
çok formla ve çanak objesiyle ilgi-
lenirken, şimdi bu formun içindeki 
sırı adeta soyut bir resim gibi göste-
rebilmek için bir tuval ve çerçevesi 
gibi kullanıyorum. Yani formlardan 
ziyade parçaların içinde olan biten 
ön plana çıkmaya başladı. Bunun ilk 
kıvılcımını 2012’nin yazında hisset-
tim, ama şimdi çok daha belirgin. Bir 
de şöyle bir gerçek var... Benim gibi 
malzemesine âşık sanatçılarda çana-
ğa tutkuyla bağlı ve hayatını çanak 
formları yapmaya adamış çok kişi var. 
Bunların arasında Türklerden tabi ki 
tüm dünyanın tanıdığı Alev Ebuzziya 
var. Yabancılardansa Toots Zynski, 
Ernst Gamperl, Magdalene Odundo, 
Lucie Rie, Hiroshi Suzuki ve daha 
niceleri var. Aynı onlar kadar çanağa 
tutkuyla bağlı bir de özel koleksiyo-
nerler var. Dünyanın dört bir yanın-
daki galeri, fuar ve sanatçı atölye-
si gezerek topladığı çanaklarla dolu, 
adeta yaşadıkları mekânları birer özel 
müzeye dönüştürmüş koleksiyoner-
ler... Kimi zaman cam, seramik, metal, 
ahşap karışık, kimi zaman tek bir 
malzeme odaklı koleksiyonlar bunlar 
ama illaki de çanak... Bu tür koleksi-
yonerlerle tanıştıkça çanak formunun 

bir tek sanatçıları değil, koleksiyo-
nerleri de büyülediğini gördüm. Ama 
nasıl büyülenmesin insan? 30 bin 
senelik ve insanlık tarihiyle böyle-
sine sımsıkı dokunmuş bir geçmi-
şi var. Dünyanın neresine gider-
seniz gidin arkeolojik kazılarda ilk 
çıkan objelerden biri çanak. İsterseniz 
İstanbul’da yaşayın, ister Papua Yeni 
Gine’nin bir köyünde, ister 30 bin 
sene önce ister bugün doğmuş olun, 

fırsata layık olabilmek için her türlü 
fedakârlığı seve seve yapmaya hazır-
dım. Günde 12-15 saat arası çalış-
mak normal oldu. En kritik zaman-
larda günde 4 saat uykuyla idare etti-
ğimi bilirim, hala da öyledir. Ama 
zaten insan çok sevdiği bir şeyi yapar-
ken zamanı unutuyor ve gece gündüz 
kavramı yok oluyor. O sırada önem-
li olan tek şey kendinizi ifade etmek 
ve gözünüzü kapatınca gördüğünüz 
sonucu gerçekleştirmek için çabala-
mak oluyor. Hayatta beni en mutlu 
eden anlara bakarsam bunların çoğun-
luğu kendimi ifade etmeye çalışırken 
dünyayı ve zamanın geçtiğini unuttu-
ğum anların olduğunu görüyorum... 

Ö.F.Ş.: Neredeyse uygarlık tari-
hiyle yaşıt, evrensel bir kap olan çanak 
formunu çoğaltıyorsunuz... Bu form-
da sizi tatmin eden nedir, insanın en 

1, 2, 4 Foto: Miquel Gonzales, 2015
3, 5 Foto: Frigesch Lampelmayer, 2012
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Üstte: Limoges porseleni, mat kristalli 
toprak sır, 2015

26 x 11 cm

Foto: Thomas Van Schaik

Altta: Limoges porseleni, kristal koronalı 
kahverengi saten sır, 2015

15.5 x 3.5 cm
Özel Koleksiyon, Londra, İngiltere

Foto: David Marchon
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gözlemlendiği 30 bin seneden sonra 
bile günlük hayatımızda var olan bir 
ikinci obje var mı? Beni çanak formu-
na bağlayan, çanak fikrine âşık olmamı 
sağlayan mesele buydu, 9 sene önce. 
İnsanlığın böylesine bölünmüş bir 
zaman diliminde küçük bir hatırlatma 
gibi düşünün. Tüm savaşlara ve bize 
öğretilmeye çalışılan farklılıklarımıza 
rağmen aslında ortak yanlarımız çok 
daha fazla. Bütün mesele neye odak-
landığınızla ilgili... 

Ö.F.Ş.: Seramiğin ve kendi sanat-
sal serüveninizin geleceğine dair ne 
gibi düşünce ve planlarınız var? 

İ.K.: Eskiden çoğunlukla zanaat 
ya da dekoratif sanat kategorisinde 
değerlendirilen seramik şimdi artık 
sanat galerilerinde ve fuarlarında 
da öne çıkmaya başladı ve bir röne-
sans yaşıyor. Şimdi Art Basel’den 
Frieze’e, Design Miami’den Collect’e 
birçok önemli fuarda seramik görmek 
mümkün. Tasarım, sanat ve zanaatın 
arasındaki çizgiler artık eskisi kadar 
keskin değil... Artık sadece çağdaş 
seramik sanatçılarının işlerini göste-
ren galeri ve fuarlar bile var. Bunlar 
daha çok Almanya, İngiltere, Amerika 
ve Uzak Doğu’da ama başka ülkelerde 
de çağdaş seramik tekrar hak ettiği yeri 
bulmaya başladı ki bu çok ümit verici.

Benim kendi planlarım için 
ise 2016 ve 2017 oldukça yoğun 
olacak. Bu sene Eylül-Ekim ayların-
da İstanbul’da ECNP (Ela Cindoruk 
- Nazan Pak) galerisinde bir kişi-
sel sergi olacak, hemen arkasından 
Kasım-Aralık aylarında Brüksel’de 
Puls Contemporary Ceramics galeri-
sinde başka bir kişisel sergi. Londra’da 
katılacağım iki fuar var, biri Nisan’da, 
Ceramic Art London; öbürü ise 
Eylül’de Decorex. 2017 sonbaharında 
da Maya Portakal ile bir sergi projemiz 
var. Tüm bu proje ve sergiler için işle-
rimi Hollanda’da bulunan atölyemde 
üreteceğim...  •

çanak hayatınız boyunca sizin gözü-
nüzün önünde olacak bir form, kulla-
nacağınız bir obje. DNA’sında içmek, 
yemek, paylaşım, ikram, saklamak ve 
korumak var... İnsanlık tarihinin en 
sosyal ve olumlu taraflarıyla bu kadar 
yakından alakalı, bu kadar demokra-
tik, zamana meydan okuyan, evren-
sel ve birleştirici ikinci bir form var 
mı? Uyruk, din, dil, ırk, yaş, sosyo-
ekonomik sınıf, politik tercih, cinsel 
tercih gibi farklılıkları umursamadan, 
bunca milenyum boyunca ve kültürler 
arası bu kadar az farklılığa uğrayan, ilk 

Üstte: Limoges porseleni, parlak kristalli 
kahverengi saten sır, 2015

12 x 3 cm

Özel Koleksiyon, California, ABD
Foto: David Marchon

Altta: Limoges porseleni, mikro kraterli 
metalik kahverengi sır, 2015

15.5 x 5 cm
Özel Koleksiyon, Ontario, Kanada

Foto: David Marchon


