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Erol Eskici: Stratigraf Bir Çeşit Doğa Kitabı
 24/12/2018 (http://gr�fons.com/roportaj/erol-esk�c�-strat�graf-b�r-ces�t-doga-k�tab�/)  em�ne�lkay
(http://gr�fons.com/author/em�ne�lkay/)

Coşkun renkler�n, d�nam�k ve özgün res�mler�n jeoloj� anlatacağını söyleseler belk� �nanamazdım. 
Katmanları üzer�nde varlığımızı sürdürdüğümüz bu b�l�msel alanın nasıl da yabancısıyız oysa! 

Ressam Erol Esk�c� tam da bu noktaya d�kkat�m�z� çekerek, ‘coğraf�’ sınırlar �çer�s�nde algıladığımız 
jeoloj�k katmanları z�hn�m�z�n b�r kenarına not ed�yor, farkındalığımızı tet�kl�yor.  

Strat�graf Esk�c�’n�n dördüncü k�ş�sel serg�s�. Sanatro�um‘da 13 Ocak tar�h�ne kadar gezeb�leceğ�n�z 
serg�n�n m�marı Esk�c�, araştırmaları �le sanatını b�rleşt�ren ve ‘b�l�msel’ b�lg�y� tualler�ne aktaran 
özel b�r sanatçı. H�perakt�v�tey� unutturacak kadar d�ng�n, sade ve kend�ne has kel�meler� �le çok 
d�ll�… 
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B�z de doğduğu coğrafyadan yola çıkarak Erol Esk�c�’n�n sanatının �z�n� sürdük… 

-Serg�n�z�n hem başlığı hem de �çer�ğ� oldukça d�kkat çek�c�.
Aldığınız tepk�ler nasıl?

Strat�graf dördüncü k�ş�sel serg�m, özell�kle jeoloj�n�n katmanlı
yapısının aktarımı, bu anlamda gelen tepk�ler oldukça güzel. Derd�m�
anlatab�lm�ş olmam da güzel. Çünkü, eserler�m� �lk kez bu serg� �le
anlatmaya başladım.

–Strat�graf’ı s�zden d�nlerken b�z res�mler�n �çer�s�nde kaybolduk.
Jeoloj� res�mle nasıl b�r araya geld�?

Yapmak �sted�ğ�m şey, b�rb�r�nden çok ayrı �k� d�s�pl�n�; res�m ve jeoloj�y�
keza jeoloj�n�n kend� �çer�s�ndek� bölünmeler� �le bağlantı kurab�lmekt�. Res�m, tar�h� olan ve
m�lyonlarca kez tekrarlanmış b�r alan; fakat ben yalnızca res�m ve jeoloj�y� b�r araya get�rmey� değ�l
aynı zamanda b�r mekan�k oluşturmak �sted�m. R�pıllar bularak, hareketler oluşturarak ve
malzeme s�rkülasyonu �le. Hep bu şek�lde, bularak çalışmayı sev�yorum.

-Hakkâr� doğumlusunuz, doğduğunuz topraklarda s�z� besleyen kaynaklar nelerd�?

Evet Hakkâr�l�y�m. Tab� k� orada sanat yapılıyordu ama b�z�m burada bahsett�ğ�m�z anlamda b�r sanat
değ�l tab� k�. Orada b�r s�nema salonu ya var ya da yok. Ben�m çocukluğumda orada M�ll� Eğ�t�m
kursları vardı. Bu anlamda b�r hareket y�ne de vardı.
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Hakkâr� b�r yanıyla memur şehr� olarak da adlandırılab�l�r. Elbette coğrafyanın ben�m sanatımda da
etk�s� var. Ben�m res�mler�mde nad�ren görülen f�gürler�n heps� kend� başına f�gürler değ�l. Heps� b�r
şek�lde ‘görevl�, operatör’ g�b�ler, bu da sanırım şehr�n b�r yansıması.

-Pek�, res�mle �l�şk�n�z nasıl başladı?

Babam res�m yapıyordu. Entelektüel b�r�s�yd�, aslında a�lede herkes res�m yapıyordu ama k�m ressam
olacak bell� değ�ld�. Ben küçük olduğum �ç�n ger� plandaydım b�raz ama bu alanda d�renen ben
oldum. Belk� orada kalsaydım vazgeçmek zorunda kalab�l�rd�m ben de, d�ğer arkadaşlarımın
okumaktan ya da başka şeylerden vazgeçmes� g�b�, fakat 93 yılında babamın sürgün ed�lmes� aslında
ben�m �ç�n öneml� b�r kırılma noktası oldu. B�r gezme hal� başladı. Çorum, Ankara, Mers�n ve son
olarak Adana’da Güzel Sanatlar L�ses� okudum. Ardından da M�mar S�nan Güzel Sanatlar
Ün�vers�tes�’nde eğ�t�m�me devam ett�m.

-Nasıl b�r çocuktunuz?

Ben b�raz hareketl� hatta yaramaz b�r çocuktum. Sabah 5’te evden çıkardık, gece gel�p yemek yer,
uyurduk. Bazen, b�r�ler� zorlarsa b�r şeyler okurdum. Evde kalmam gerek�yorsa res�m yapardım. Ama
merakım hep vardı. Çevreme, doğaya, toprağa, taşlara hep meraklıydım. Sanırım bu anlamda a�lem�
b�raz zorladım den�leb�l�r. L�se yıllarında b�lg�ye ulaşmaya ve sak�nleşmeye başladım.

Kapalı b�r alandaydık. Okul ve bahçes�ndek� yatakhane olan kısımda b�r arada yaşıyorduk. Aslında,
daha öncek� serg�ler�mdek� ‘kapatılma’ ve ‘kurumlar’ b�raz da oradan gel�r.
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-B�zler doğa olaylarından z�yade jeoloj�y� hep yer altı olarak
algılıyoruz. Bu anlamda baktığımızda res�mlerdek� renkler çok
canlı gel�yor ve �ç�m�ze �şl�yor. Yer altı bu kadar renkl� olab�l�r
m�?

Aslında serg�y� b�r tür doğa k�tabı olarak da düşündüm. Katalog b�le
buna göre oluşturuldu. İçer�s�nde b�r takım ç�z�mler, graf�kler
mevcut. Her şey� küçük küçük anlattım. Yeryüzünde b�r takım
katmanlar var ve anlattığınızda başka b�r şeyden
bahsed�yormuşsunuz g�b� gelse de, aslında tam olarak üzer�nde
olduğunuz şey bu. B�z, �nsan h�kâyeler�n� çok sev�yoruz ama m�neraller�, bakter�ler� bazen kaçırıyoruz.
Ben, �nsanlara b�r şey öğretmek �ç�n yola çıkmadım bu serg�de ama �şaret ett�ğ� noktalardan y�ne de
memnunum. Res�mlere da�r ben b�r şey anlatmasam da, kend� anlatıları mevcut.

E. İlkay Yaprak
e.�lkay@gr�fons.com
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