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Türk olmasıyla gurur duyduğumuz seram�k sanatçısı Alev Ebüzz�ya S�esbye’n�n yen� �şler�n�n serg�s� dün akşam uzun

yıllardır onu tems�l eden Nev Galer�’de açıldı. Alev Ebüzz�ya S�esbye, onun kurumsal, ya da marka adı. B�z�m �ç�n o, Alev

Ebüzz�ya, çünkü Namık Z�ya ve Ş�nas�’n�n arkadaşı, sürgün yem�ş gazetec� Tevf�k Z�ya’nın torunu; gazetec�, yazar,

s�yasetç� Z�yad Ebüzz�ya’nın kızı. Ama Dan�marka’lılara sorarsanız, �lk eş durumundan o, Alev S�esbye.

Alev Ebüzz�ya S�esbye

Galer� Nev’�n Karaköy’den ger� dönüp geld�ğ� esk� mekanı Mısır Apartmanı’ndak� serg�ye b�r g�r�yorsunuz sank� b�r gün

batımı ve s�z kırmızının ve sarının tüm tonlarının arasındasınız. Güneş�n son ışıkları gözünüzü alıyor... Ya da b�r odun

fırınının kapağı açılmış ve s�z sarı ve kırmızının en sıcak tonlarını taşıyan alevlerle burun buruna gelm�şs�n�z. Alevler y�ne

gözünüzü alıyor. İşte Nev’dek� durum bu. Çünkü Alev Eb�zz�ya bu serg�s�nde sadece sarı ve kırmızının değ�ş�k tonlarını

kullanarak seram�k çanaklarına hayat verm�ş. 17 tane yen� seram�k çanaklarından üretm�ş Alev Eb�zz�ya bu serg�s� �ç�n

ve b�r serg� düşünün k� sanatçının serg�s� henüz halka açılmamışken eserler�n tümü satılmış. F�yatları sormadım ama en

az 30-35  b�n Euro değer�nded�r her b�r�. Nev Galer�’n�n sah�b� Haldun Dostoğlu’na sordum heps�n�n satılıp

satılmadığını, "Evet"  ded�, "Uzun da b�r bekleme l�stes� var." Yan� gelecek serg�s�n� bekl�yor koleks�yonerler. Yen�

koleks�yoner de pek yokmuş alanların arasında, sadece el�n� çabuk tutan esk�ler. Dostoğlu şunu da söylemeden edemed�;

"Geçen yıl Alev’�n b�r eser� yurt dışındak� büyük müzayede evler�nden b�r�nde 43 b�n pounda alıcı bulduktan sonra

eserler�n�n önünde böyle kuyruklar oluştu �şte."

Galer� Nev’�n sah�b� Haldun Dostoğlu ve Par�s’te yaşayıp üreten sanatçımız Alev Ebüzz�ya, üçümüz oturduk b�r masanın

başına:

Haldun Dostoğlu: 22-24 sanatçım var, zaten fazlasını taşıyacak yer�m de yok. Sanatçı galer�c� �l�şk�s� b�r evl�l�k g�b�.

Evlen�yoruz, taraflardan b�r� sadakats�zl�k yaparsa boşanılır. Çoğu sanatçılarımızla o sadakat devam ed�yor. Şurada Canan

Tolon oturuyor, 1991’den ber�, Alev 1986’dan ber�, İnc� Ev�ner 1989’dan ber�, Hale Tenger’� 1990’dan ber� tems�l

ed�yorum.  Bu �ş güven meseles�. B�z�m sanatçılarla aramızda b�r güven var ve yazılı h�çb�r kontrat yok. Bu güven çok zor

kurulur, çok kolay sarsılır. Güven kurulduktuktan sonra b�z b�rb�r�m�z�n dostu, babası, anası oluruz. Bana Ab�d�n D�no

tanıştırmıştı Alev’�. Dem�şt� k� "Par�s’te b�r kız var Alev, mutlaka gör tanış.” Ertes� gün de Par�s’te Yüksel Arslan serg�s�

açılıyor, açılışa g�tt�m. Ab�d�n Bey o kadar güzel anlatmış k�, Alev’� uzaktan görür görmez tanıdım. Ç�zer g�b� anlatmış. Ben

de büyük b�r cesaretle yanına g�tt�m ve “İstanbul’da eserler�n�z� serg�leyel�m m�?” ded�m. Alev b�r san�ye b�le

düşünmeden “Neden olmasın?” ded�. Oradan başladı beraberl�ğ�m�z.

Serf�raz Ergun: 2002’de İslam Eserler� Müzes�’nde de s�z�nle m� açmıştı serg�y�?

HD: Evet, aynı serg� ondan önce Kopenhag’daydı. Beyaz duvarlar, beyaz podyumlar, üzer�nde beyaz ve nötr çanaklar...

Dan�marka’lılar Alev İskand�navdır d�ye �dd�a ed�yor, b�z de d�yoruz k� saçmalamayın, Mısır’dan Mezopotamya’dan

Serf�raz Ergun
serf�ergun@haberturk.com
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Selçuklar’dan gelen b�r geleneğ�n devamıdır. Hayır hayır d�yorlar. O serg�y� b�z İstanbul’a aldık, m�mar Nevzat Sayın’ın

f�kr�d�r İslam Eserler� Müzes�’nde açmak, o zamank� müd�res� de ş�md�k� Sakıp Sabancı Müzes� müd�res� Nazan Ölçer.

Onu �kna etmek b�raz kolay olmadı ama Nazan Hanım �kna olduktan sonra büyük cömertl�kle en güzel salonunu verd�

müzen�n. Uşak halılarının önünde serg�y� kurduk. Dan�marka müzes�n�n müdürler� ve küratörler� geld�ler ve baktılar,

“Haklıymışsınız” ded�ler: “Alev anayurduna gelm�ş.” Bayburt Baks� Müzes�’ndek� son serg�y� gördünüz mü? Dağın

tepes�ndek� o köylü kadınların yaptığı çömlekler� görünce orada anlıyorsunuz k� bu kadının bu formu aslında 6 b�n yıldır

bu topraklarda yapılanın bugünkü tezahürüdür.

SE: Alev, kaç sene geçm�ş sen Türk�ye’de serg� açmayalı?

Alev Ebüzz�ya: 6 sene geçm�ş.

 

 DÖRT SARI İKİ KIRMIZI TONU SERAMİK ÇANAKLAR

SE: Renkler ne kadar sıcak ve çarpıcı, sarı ve turuncunun tonları.



AE: 3-4 değ�ş�k sarı var, 2 değ�ş�k kırmızı var.

SE: Bunlar sen�n �şler�nde fazla görmeye alışkın olmadığımız renkler. Yen� b�r döneme m� g�rd�n? Çok çarpıcı ve sıcak

renkler, ruh durumun nasıldı? İspanya’da yapsan anlayacağım. Par�s’te yaşayan ve üreten b�r sanatçısın.

AE: Ruh hal�n� söylemek çok zor da, sır denemeler� yapıyordum o zaman. Bu kırmızı sırla ben 3 sened�r çalışıyorum,

deneme yapıyorum. Atölyede b�r ara sarı sır denemeler� de vardı. B�r ara yan yana düştüler. Aslında ben kırmızı b�r serg�

yapacaktım, atölyede sarılar ve kırmızılar yan yana gel�nce b�rb�rler�n� destekled�kler�n� gördüm. Yan� benden çok

�şler karar verd� nasıl b�r serg� olacağına.

SE: Bu sırları zorluk sırasına d�zeb�l�yor muyuz? İzn�klerde de kırmızının en zor tutturulab�len renk olduğunu b�l�yoruz.

AE: İzn�k ç�n�ler�n�n p�ş�r�lme dereces�yle ben�m kullandığım derecen�n alakası yok. Ben 1300 dereceler çıkıyorum. O

derecelerde renk çok azdır. Kırmızı ve sarı yapılması en zor renklerd�r. Yan� o derecelerde renk çok zor çıkıyor.

SE: Sanat tar�h�nde Alev Ebüzz�ya d�y�nce önümüze çıkan b�rkaç özell�k vardır. B�r�nc�s� çok yüksek derecede p�ş�r�r



�şler�n�.

AE: Sadece ben�m kullandığım b�r derece değ�l 1300 derece. Yüksek p�ş�r�m yapan herkes o derecey� kullanmak

zorundadır. Yüksek p�ş�r�ml� seram�ğ�n kal�tes� çok daha yüksek oluyor. Bu demek değ�l k� alçak derecede p�ş�r�rsen �y�

b�r �ş çıkartamazsın. Ama o dereceler�n kal�tes� çok daha öneml�. Tenekeyle altın kadar farklı.

SE: Yüksek derecede form tutturmak zor mu?

ATÖLYEMİ AÇINCA İLK İKİ SENE SADECE TOPRAK DENEMESİ YAPTIM

AE: Formu bozulmasın d�ye ona göre toprak seç�yorsun. Ben Dan�marka’da 1967-68 yıllarında �lk atölyem� açtığım zaman

yüksek p�ş�r�ml� seram�k yapacağımı çok �y� b�l�yordum. 2 sene sadece toprak denemes� yaptım. Zaten b�r atölyede

yapılacak �lk �ş toprak denemes�d�r. Sonra o toprak yapmak �sted�ğ�n tarz �şe uygun mu, tekn�ğe uygun mu, yeter�nce

esnek m�, yeter�nce plast�k m�, bütün bunları �k� sene çalışa çalışa, değ�şt�re değ�şt�re öğren�rs�n. Yüzlerce toprak deney�p



yüzlerce deneme yaparsın. Daha sonra da o huyunu suyunu öğrend�ğ�n toprakların üzer�ne sırları denemeye

başlarsın. O da çok çok vak�t alan b�r çaba. Bu altyapıyı �y� kurmuşsan toprağın çatlayıp patlamasını, sırrın akmasını da

yüzde 95 önleyeb�l�yorsun.

SE: Anadolu çanakları sen�n seram�kler�nde hatırlatılır d�ye b�r efsane dolaşır.

AE: Tamamen yanlış. Anadoluda çanak yoktur k�. İzn�k formlarına, Kütahya formlarına bak, 2-3 formu geçmez. Ben

daha çok anneannem�n tencereler�nden etk�lend�m belk�. Belk� de b�r Kuros heykel�nden. B�zde zaten form çok az.

 

 ALEV EBÜZZİYA SERAMİK VE PORSELEN ENDÜSTRİSİNDE SERİ İMALATTA

SE: Bugüne kadar b�r çok endüstr� kurumuyla ser� �malata geçt�n. Kopenhag Kral�yet Porselenler�, Rosenthal

Porselenler�, Georg Jensen gümüş ve çel�kler�, Paşabahçe, Beymen g�b� büyük f�rmalara ürünler tasarladın.



Sanay�ye kayınca tek �ş üretmekle ser� �malata geçmek arasında madd� manev� nasıl b�r ayrım var? B�r sanatçı k�ml�ğ�ne

nasıl dokunuyor bu?

AE: Çok büyük fark var. B�r kere �malatı �y� b�lmen lazım. Çünkü sen�n verd�ğ�n model�n �malattan aynı şek�lde çıkmasını

�şç�lerle b�rl�kte tak�p ed�yorsun. Mesela b�r yen� yemek takımını çıkması 2 seney� alır. En az. O yüzden yen� formlarda

yen� takımlar çıkarmazlar. Esk� takımların üzer�ne yen� desen uygulayıp çıkartırlar. Kopenhag’da 8 parçalık b�r takımın

çıkması 2.5 sene aldı. Tab�� endüstr�ye çalışmanın hoş tarafı atölyedek� yalnızlıktan kurtuluyorsun. İşler�nle daha çok

k�tleye ulaşıyorsun, evlere g�r�yorsun daha kolay ulaşılab�l�yorsun. B�r de tab�� çok şey öğren�yorsun. Yaptığın şeyler doğru

olmalı. B�r çaydanlığın akıtmamasına, b�r f�ncan sapının el�nde kalmamasına, sabunlarken düşmemes�ne.. Bütün

bunları tasarlarken göz önüne almak gerek�yor. Dan�marka tasarımının mar�fet� de budur. Estet�k ve kullanışlılık

tamamen �ç �çe geçm�şt�r. Çok esk� b�r kültürler� var bu konuda. Ustalarla çalışmak da hoşuma g�d�yor. Çok büyük

ustalar var oralarda. B�raz tutucudurlar yen� b�rşey yapmak konusunda ama yen� b�rşey yapmayan fabr�ka da müze

fabr�kasına dönüşür sonunda. Her yen�l�k s�steme b�r avuç kum atmak g�b�d�r fabr�kalarda. Zorlanır fabr�ka. Yapmazsa

da müze fabr�kası olur. İşç�ler "A bu böyle olmaz, böyle yapılmaz" der �lk önce. Ben de "Had� canım b�r deneyel�m"

der�m. O zaman da canla başla yardımcı olurlar. Ben�m de �ş�m, olmayan b�rşey� yapmak zaten.

SE: Bu endüstr�de sen�n söz hakkın ne kadar?

AE: Yüzde yüz.

SE: Onlar sana, "Ya bu sene eflatun moda, Alev Hanım çanakları eflatun yapalım" dese. "Çok satar yaparsak" deseler.

AE: Yüzde yüz, yüzde yüz. Bunu bana söyled�ler, "Alev hanım bu sene b�lmemne renk çok moda" ded�kler�nde ben de

cevabımı yapıştırdım. “Ben modayı takl�t etmem kızım, yaratırım” ded�m. Ben�m �ş�m bu. Benm �ş�m yen� b�rşey

yapmak. Takl�t etmek değ�l.

 

SE: Sen formlarını yaratırken; o tek noktada yerle temas eden uzun s�l�nd�r�k ya da yayvan formlar, gen�ş çanaklar, daha

büyük daha küçük olanlar, bunlara hayat ver�rken tek tek m� düşünüyorsun yoksa büyüğü küçüğü kısası uzunu b�r arada



b�r kompoz�syon mu hayal ed�yorsun henuz �malat aşamasında? Serg� alanındak� kompoz�syon aklından geç�yor mu o

sırada?

AE: Önce tab�� çamurla çalışıyorum. Ama b�l�nçl� b�l�nçs�z, şuur altında, kafanın ardında bell� b�r tasarım oluyor. Hem form

hem renk. Her renk her boy seram�ğe uymuyor. Her reng�n b�r t�treş�m alanı var. Otomat�k olarak artık b�l�yorum nasıl

olab�leceğ�n�. Mesela bu serg�y� sadece renkler� düşünerek yaptım. Bundan altı sene öncek� serg�n�n de s�yah-beyaz

olmasını �stem�şt�m. S�yah beyaz olunca ona uygun b�r dekor gerek�rd�. Nefret eder�m dekor lafından da ama b�raz da

çanağın �sted�kler�ne göre hareket ett�m. Çanağın doluluğu boşluğu, �ç�ndek� boşluğun çanağın nefes almasını

sağlamasına gayret ed�yorum. B�r de form ve renk dekorunun b�rb�r�ne der� kem�k g�b� uyum sağlamasını �st�yorum.

Serg�n�n teker teker olması öneml� değ�l. Amacım serg�n�n b�r müz�k parçası g�b� bütün olması. Hep b�rl�kte

göstereceğ�n �ç�n b�r b�rl�k kurmak da öneml�. 

SE: Çok uzun b�r üret�m sürec� var bu seram�kler�n. B�r çanak kaç gününü alır sen�n mesela?

AE: Büyük b�r çanağın çamur �ş� sabah 10.30 g�b� başlasam akşam 6’da ancak b�t�reb�l�r�m. Ve durmadan b�r çalışma.

Çünkü bütüm gücümün, amacımın, s�n�rler�m�n, duygularımın oraya geçmes�n� �ster�m.  O da g�rer, çamurun da hafızası

vardır. Yaptığın herşey� hatırlar çamur. Onun �ç�n bütün o d�d�şmen�n o gün b�tmes�n� terc�h ed�yorum. Ondan sonra o

�şler �k� ay kadar kuruyor.

SE: Par�s’te sen�n atölyene geld�ğ�mde gördüğüm o raflarda mı kuruyor. Doğal oda  sıcaklığı koşullarında.

AE: Tab�� tab��. Çok sıcakta çabuk kurursa deforme olur. 20-22 derecede yavaş yavaş kuruyor.

SE: Sen�n bu süreçte d�kkat�n� dağıtan ned�r? Bakkala ekmek almaya g�der m�s�n, telefona cevap ver�r m�s�n?

AE: Bakkala g�tmem, hayır hayır evden h�ç çıkmam o çalışmayı kesmem. Ama telefona cevap ver�r�m. Telefonumu

plast�kle sararım k� çamurlu eller�mle tutmayayınm. Mesela müz�k çok d�nler�m ama çok yoğun d�kkatl�

çalışıyorsam müz�k de d�nler�m. Nasıl b�r konsantrasyon.

 

DÖRT TARAFI AYNALI ATÖLYE

HD: Form, s�metr�, denge herşey elle çıktığı �ç�n. Aynada görüyor karşısında. Atölyes�n�n dört tarafı aynayla çevr�l�.

Tornada yaptığı formu 360 derece aynada görüyor.

AE: Kuşbakışı bakmakla olmuyor çanaklar. Prof�ller�n� de görmem gerek�yor .O yüzden aynaya bakıyorum çalışırken,

çanakların her tarafını görmem gerek�yor.

HD: Aynadan �zleyerek, s�metr�s�n�, b�ç�m�n�, formunu kontrol altında tutuyor.

SE: Nasıl zamanlarda daha üretkens�n? Hava güzelken m�, neşel�yken m�?

AE: H�ç umurumda değ�l. Yapılacak �ş varsa ruh hal�m ne olursa olsun g�r�p çalışırım. Her sabah kend�m� ensemden

tutup atölyeye götürüyorum. Serg�ler olmasa çok daha zor olurdu. Serg�ler ne de olsa b�r deadl�ne get�r�yor. İy� k� serg�ler

var. Yoksa �nsan yayılab�l�r. Ama ben çok çalışkan ve d�s�pl�nl� b�r �nsanım. Ama tab�� k� en �y� çalışma dönem�  sürekl�

çalıştığım dönem. İk�, üç, dört, beş ay hergün, hergün, hergün... Serg� sonrası b�r boşluğa düşülür her zaman. Atölyeye



g�rers�n, eyvah ş�md� ben ne yapacağım. O boşluk sürer ama ş�md� önümde başka serg�ler olduğu �ç�n o boşluğa düşmeye

vakt�m olmayacak.

2020 MART’TA KOÇLARIN YENİ MÜZESİ ARTER’DE SERGİ

SE: Soracaktım ben de. B�r serg� b�ter b�tmez hemen yen� planlarına başlar mısın?

AE: Başladım b�le.

SE: Ne var önünde?

AE: Nev’e gelecek �şler paketlend�ğ� an ben� yen� serg�ye çalışmaya başladım b�le. Belç�ka’da serg�m var. (Haldun

Dostoğlu’na dönüyor) Söyleyel�m m� Arter’�?

SE: Tab�� söyley�n. Koçlar'ın Dolapdere’dek� yen� müzes� Arter’�n açılış serg�s� m�?

AE: Hayrı açılışta değ�l, daha sonra. 2020 Mart.

 

ATÖLYEDEN ÇIKINCA ÇANAKLARIN BAŞKA BİR HAYATI OLUYOR



SE: Bu çıkan serg�den mutlu musun?

AE: Hep b�r kuşkuyla bakıyorsun. Her zaman kuşkuyla bakıyorsun. Çünkü atölyen�n �ç�ndeyken �şler�n başka b�r hayatı

var. Atöyleden çıktıktan sonra artık sen�n sorumluluğundan çıkıyor.

SE: İzley�c� ne düşünecek d�ye m�?

AE: Onu da çok merak ed�yorum ama �zley�c�n�n de hoşuna g�tmek �ç�n hayatımda b�r �ş yapmadım.

HD: O atölyede raflarda duran �şler başka b�r dünyaya g�d�p de o podyumun üzer�ne yerleş�nce yen� b�r hayat�yet

kazanıyor. O vak�t ya oluyor ya olmuyor. Böyle b�r r�sk var.

AE: Serg� aslında oluyor. Her g�tt�ğ� yerde oluyor. Serg� açmak onun �ç�n öneml� b�rşey. Yan� kend� �ş�n� onun başka b�r

hayatında görüyorsun. İş�n başka b�r hayatını görüyorsun. Tab�� sev�n�r�m beğen�l�rse ama ben beğenmed�ğ�m zaman

oturup yen�s�n� yapıyorum. Daha �y�s�n� yapab�leceğ�m� b�l�yorsam, neden yapmıyayım?Neden daha azıyla

yet�ney�m? B�r de tanınan b�r� olduğum �ç�n sorumluluğum büsbütün artıyor. En önce kend�me olan sorumluluğum çok

öneml�.

 

 SADELİĞİN MÜKEMMELLİĞİ

HD: Alev’�n bu kadar başarılı ve özgün b�r sanatçı oluşu, baktığımız an ah Alev’�n seram�ğ� bu ded�ğ�m�z, yan� �mza g�b�

�şler yapan b�r sanatçı olmasına rağmen.. B�r sanatçı zaten öyle b�r �mza yartmışsa, üslup d�yoruz zaten buna, bu

yılların emeğ�, o süslemelerden, desenlerden, ç�ceklerden arındırılmış �şler. Gel�p gel�p en sade en mükemmel hal�ne

get�rd�. O �ncel�kte yüksek p�ş�r�mde, bu �ncel�kte form yapmak çok kolay b�r �ş değ�l. 

SE: Tamam onu söylüyorum. Alev Ebüzz�ya’yı b�r�c�k kılan ned�r s�zce?

HD: Sadel�ğ�n mükemmell�ğ�
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