
Nilüfer Ergin: 

Uzun Bir Göçün Yolu…  

 

Röportaj: Meliha SÖZERİ 

 

Sanatçı ve akademisyen Nilüfer Ergin’in “Alacakaranlıktan Fragmanlar” isimli 

sergisinde, sanat poetikasını, kent-doğa-insan ilişkisini; kamusal alana 

yaklaşımını,mekân kullanımını, göçü, yeni kolonyalizmi; heykelde, mekânda, 

malzemede, Publilius Syrus’un gölgeleri ve Antonio Gramsci’nin alacakaranlığında; 

sesin açtığı yolda, kokunun izinde ve göçmen çocukların ellerindeki kâğıt bir kayığa 

yol gösteren pusulanın ibresinde takip ederek bu röportajda yol aldık.    

 

M.S: Nilüfer Ergin’in yaşama bakış açısının yaptığı çalışmalar için 

referansları nelerdir ve bu çalışmalardaki üretim biçimi hafızalarda nasıl 

bir alan açar? 

 

N.E: Öncelikle ben bir önceki yüzyılın insanıyım; hayatımın, düşüncelerimin 

belirleyici örgüsü 20. yüzyılın içinden oluştu. Savaşların, devrimlerin ve darbelerin 

çağı… Beni yüz yılın tanıklığına taşıyan bir aile öyküm var. Hafızamda izler 

taşıyorum, hayatı bilinçle üstlenmiş bir aile ve onun çevresindeki aydınların geleneği 

içinde yetiştim. Onların öyküsü benimkiyle birleşerek devam ediyor: 93 Harbi ve 

Balkan Harbi’nin göçmenlerindenim, Cumhuriyet’in aydınlığını taşımak üzere 

1932’de Anadolu’ya giden bir köy öğretmeniyim, 1945’lerin karanlığında özgürlük 

için ölen şairim, Almanya’da işçiyim, 68’im ve 78’im, 1980’de sürgünüm, 

mülteciyim. 

  

Benim kuşağımı, bizim gençliğimizi etkileyen aydınlar ve sanatçılar, yaşanılır bir 

dünya için mücadele edenlerdi. Onlar bizim yaşama bakışımızı olgunlaştırdı ve 

yaşamımızın kavramlarını belirginleştirdi. Sorumluluk üstlenerek toplumsal yaşamın 

içinde var olma çabamın arkasında belirgin isimler var. Başka bir dünyanın var 

olabileceğine; sanatın yaşamı, çevreyi, kentleri ve insanı dönüştürebileceğine 

inanarak bunun için mücadele etmek gerektiğini savundum. Kayıtsızlığa, korkaklığa, 

sessizliğe, kaderciliğe, umutsuzluğa tahammülüm yok; bu anlayışım eğitimci 

kimliğimin de bir parçası elbette.  

 

Pasif bir yaşamın değil, aktif bir kararlılığın dönüştürücü gücünden ilham alıyorum. 

Rosa Luxemburg’un insanlığın barbarlığı yeneceğine ilişkin çağrısına kulak verdim, 

Gramsci’nin Praxis Felsefesi’nin aydınlara yüklediği sorumluluk ile yaşama dâhil 

olmaya çalıştım. Brecht’in sanata yüklediği anlamın dönüştürücü gücü ile onlu 

yaşlarımda, 1970’lerin ilk yarısının Ankara’sında, Ankara Sanat Tiyatrosu’nda 

tanıştım; üstümde derin bir etki bırakan bu oyunlar da yolumun yapı taşları arasında.  

 

Bütün bunların etkisiyle de görmeye, düşünmeye çağıran, yaratıcı aklı tetikleyen, 

umuda çağıran bir üretim eksenini benimsiyorum. 

  

M.S: Kent - doğa - insan ilişkisine yaklaşımınızın çalışmalarınız ile 

kurduğu ilişkiyi nasıl değerlendirirsiniz?  

 

N.E: Yapıtlarımda yabancılaşma, yerinden edilme, unutturma, silme, gizleme, tarihin 

çarpıtılması ve kentsel mekânların biçim ve anlam kaydırmasına uğratılması gibi; 

geçmişle bağımızı koparan bir anlamıyla bizi köksüzleştiren, savuran kavramları ele 

alıyorum. Ancak bunu yaparken de durumun değiştirilebileceğine, umuda çağrı 

yapıyorum. 

 



Yaşamı, özgürlüğü ve barışı savunma eksenim ve sömürüye karşı çıkışım insan 

yaşamının ayrılmaz parçası olan doğanın ve kentlerin savunulmasını da kapsıyor. 

Çalışmalarımda, bireyi yalnızca kendi yaşam öyküsüyle baş başa bırakıp dar ve 

umutsuz koridorlara iten, dayanışmayı ve buluşmaları engelleyen distopik kuşatmayı 

aşabilmenin elimizde olduğuna ilişkin vurgular kullanmaya çalışıyorum. Malzemeyi, 

biçim dilimi, tekniğimi ve öncelikle de mekânı, bu anlayışı izleyiciye aktarabilmeyi 

hedefleyerek kurguluyorum.   

 

M.S: Kamusal Alan ve heykel ilişkisine bakış açınızın kent, mimari ve 

heykel sanatı bağlamındaki çalışmalarınıza etkileri nelerdir? Bu 

bağlamda İtalya’daki eğitim sürecinin konuya yaklaşımınızda nasıl bir 

ayraç açmıştır? 
 

N.E: Henri Lefebre ve David Harvey’in kent ve kentsel mekân üzerine çalışmaları 

kent heykeline bakış açımı etkilemiştir. Kamusal alanlar için tasarlanacak heykel, 

kapitalizmin metaya dönüştürdüğü mekâna karşı bir paradigma üretebilir mi? Heykel 

sanatının olanaklarıyla yeni bir toplumsal ilişkiler önermesi yapılabilir mi? Anıt 

geleneğinin dışında sosyal bir direniş ve buluşma alanı olarak heykel, kentte yeni bir 

mekân üretebilir mi? Çevreye, kente ve kent insanına duyarlı; mekânı bizden önce 

kullananlardan alıp bizden sonra kullanacaklara aktaran bir anlayışla heykeli meydan 

yapmak mümkün mü? Burada, bakılarak değil, katılımla anlamlanan, günlük yaşamın 

ritmine ve eylemine dâhil olan ve kendinde çevre oluşturan bir heykel anlayışından 

söz ediyorum. 

  

Bu bakış açımın oluşması ve olgunlaşması sürecine, farklı tarihlerde İtalya’da aldığım 

eğitimin katkısı tartışılmaz. Bu süreçlerde yaptığım araştırmalar, tanışma ve 

fikirlerini, deneyimlerini dinleme olanağı bulduğum sanatçılar, kuramcılar ve 1960 

sonrası heykelinin mekânla kurduğu yeni ilişkiyi örnekleyen heykelleri yerinde 

inceleme olanağı bulmak önümü açtı. 

  

Belirli konulara, ağırlıklı olarak figüratif dile odaklanan; yerleştiği mekânı biçim ve 

anlam örgüsüne dâhil etmeyen bir anlayışın egemen olduğu ve heykel eğitiminin de 

bu eksende verildiği bir ülkeden, 1980’lerin ilk yarısında İtalya’ya gittiğimde, neyin 

peşine düşeceğimi, el yordamıyla da olsa, biliyordum. Akademi’deki öğrencilik 

yıllarımda müfredata konan Heykel ve Çevre dersimizi veren mimar Orhan Şahinler 

hocanın, dikkatimi ufuk açıcı derslerinde yaptığım eskiz ve projeleri önemseyerek 

İtalya’ya yönlendirmesi, yeni bir dil bulma arayışımın tutarlı olduğu ve bu konunun 

bir araştırma konusu olabileceği hususunda beni cesaretlendirdi. Öğrencilik sürecinde 

yaptığım ilk araştırma gezisi, beni İtalyan hükümetinin burslarına, bu burs süreçleri 

Carlo Ludovico Ragghianti’nin Floransa’daki Universita Internazionale dell’Arte adlı 

okuluna ve yapmak istediğim araştırmaya zemin hazırlayacak Sanat Eleştirmenliği 

Bölümü’nde Profesör Pier Carlo Santini’nin yanına taşıdı. Santini’nin önüme serdiği 

olanakla, gençliklerini ve üretimlerini heykel sanatının kentteki yeni fonksiyonlarına 

adamış, dönüşüm yaratmış heykeltıraşlarla; Gio Pomodoro, Francesco Somaini, Pietro 

Cascella ve Arnaldo Pomodoro ile bir araya gelme fırsatı buldum. 

 

Ayrıcalıklı olarak Gio Pomodoro’nun sanatın toplumsal yaşamdaki yerine yaklaşım 

biçimi, kentsel alanı heykel ile örgütleme yöntemi ve özellikle de, Sardunya 

Adası’nda Ales’de, Antonio Gramsci’nin doğum yerinde, 1977’de gerçekleştirdiği 

Piano d’uso Collettivo adlı uygulaması zihnimdeki birçok sorunun cevabını verdi:  

 

Heykel için seçilen yer, anlamın biçim diline aktarılma süreci, yerel unsurların ve 

mekânsal belleğin yapıtın anlam, biçim ve malzeme örgüsüne dâhil edilmesi, yerine 

ait olma, izleyicinin yapıtı tamamlayarak ayrılmaz parçası olması, yapıtın günlük 

yaşamın davranış ve işleyişine katılması ve bölgede yaşayanların kararlarıyla yapıta 



katkıları. Belki de en önemlisi, kentsel mekânın bir bütün olarak ele alınması 

heykelin, meydanı ta kendisine çevirip toplumsal ilişkiler için dönüştürücü bir zemin 

oluşturması. 

 

Bu alandaki çalışmalarımda özellikle de derslerimde çok yararlandığım bir başka usta 

da Dani Karavan. Mekânı çözümleme yöntemi: doğanın ışığını, gölgesini, izini ve 

sesini; suyu ve rüzgârı bir malzeme olarak ele alıp biçimlerini bir anlamıyla bunlara 

giydirmesi, çevrenin tüm unsurlarıyla sanatsal üretimini yönlendirmesine izin vererek 

hayata, mekâna ve manzaraya dâhil olması, ve elbette güçlü sembolizması. 

 

M.S: Sergileriniz ve çalışmalarınızda mekân kullanımında ortaya çıkan 

katmanları düşünürsek; “mekânsallık” kavramı ve çalışmalarınızdaki 

kullanım biçimi hangi dinamikler üzerine inşa edilmekte?  

     

N.E: Mekân, üretim sürecimin belirleyici unsurlarından biri. Zihnimdeki kavramsal 

çerçeve ile mekân arasında ilişki kurmak, biçimlerimle yeni bir mekân algısı 

oluşturmak isterim. Sergi alanına tek tek heykeller yerleştirmek değil yaptığım, bir 

bütün etki oluşturmaya çalışmak.  

Sergi alanı olanak yarattığında, mekânın anlam karakterinden hareket ederim. İstanbul 

Mimarlar Odası’nda açtığım sergi buna izin verdi. Mimarlar Odası’nın kent için 

yaptığı mücadeleye eklemlenmek istedim. Sergi önerisi geldiğinde, “Yerinden edilen 

kentliler ve yok edilen kentsel doku için yürütülen dirençli tavır ile nasıl buluşurum?” 

diye düşünüp ona göre malzeme, biçim ve istif arayışına girdim. Mücadelelerinin ana 

ekseninin kavramları zaten benim sözlüğümün de parçasıydı. 

Mekânın anlam ve biçim karakterini, oran ilişkilerini kullanırken izleyiciyi de 

serginin bir parçası haline getirmeye çalışıyorum. Sergilerimin gizli ya da açık bir 

rotası mutlaka vardır. İzleyici bilerek ya da bilmeyerek bu rotayı takip eder; yani bir 

anlamda eylemi yönlendiririm: Neyin önce, neyin sonra ve nasıl görülmesi 

gerektiğini, biçimlerin bu eylemin içinde nasıl bir perspektif oluşturacağını 

kurgularım. Sergi mekânı benim için sahnedir bir yanıyla: İzleyici de katılmalı, aktöre 

dönüşmelidir.  

Başlangıçta mekânın ölçüleri üzerinde, planları ve maketi üzerinde etütler yaparım; 

önce lekeler ortaya çıkar, sonra biçimler. Amacım birden çok unsurun sonuçta 

buluşabilmesi, bir anlam ve biçim aralığı yaratmasıdır. Bir örgü kurmaya çalışıyorum 

mekân, biçimler ve izleyici arasında. Bütün, detayları çağırıyor; detaylar bütünü 

oluşturuyor. Antik Yunan kentlerinin ızgara planı gibi... Muhtemelen bu, kentler ve 

kent mekânları üzerine çalışmalarımın sonucu; sergilerimde ve açık alan 

uygulamalarımda, meydanlar, sokaklar ve köşe başları arıyorum.  

 

M.S: Kavramlar, çalışmalarınız üzerinde çoğulcu bir dil ile 

örgütlenmekte. Bu bağlamda, malzeme kullanımı ve kavramların biçime 

dönüşme sürecinde kavram-biçim ilişkisinin çalışmalarınızda 

oluşturduğu anlam dizgesini neler inşa eder?  

 

N.E: Biçim etütlerine başlamadan önce kavram etrafında detaylı okumalar yaparım. 

Bu aslında uzun bir süreç; malzeme seçimim ve biçimlerin kararı araştırma sürecinin 

sonucunda oluşuyor. Atölye çalışmasına çok kolay başlayamıyorum. Zihnimde iz 

bırakmış haberler, olaylar, sesler, romanlar, filmlerdeki kimi sahneler, şiirler, 

kuramsal metinler, haritalar, etkilendiğim sergiler ve yapıtlar bir arada yeniden önüme 

dökülüyor. Sergi hazırlığına başlarken yalnız değilim; kavramın olgunlaşarak 

malzemeyi ve biçimi çağırma sürecinde kalabalığım yani. Sergilerim çizim 

kâğıtlarında değil, dosya kâğıtlarında başlar. Önümde de mekânın planı durur. 

Metinlerin, notların arasına yavaş yavaş biçimlere ilişkin küçük çizimler girer. Bir 

kurucu öğe bulmam gerekiyor önce, serginin düşünsel merkezine yerleşecek ve 

örgüyü tetikleyecek, başlatacak bir unsur.  



Malzeme kavramın ayrılmaz parçasıdır çalışmalarımda; biçime göre değil, kavrama 

uygun, onu taşıyacak malzemeyi ya da nesneyi seçip olabilecek en az müdahaleyle 

biçimleri oluşturmaya çalışıyorum. Zanaatın kavram önüne geçmesini istemiyorum, 

yaratmak istediğim etki, malzemenin kullanımındaki ustalık değil.       

 

M.S: Elgiz Müzesi’nde gerçekleşen “Alacakaranlıktan Fragmanlar” 

isimli serginizin çok katmanlı bir zeminde hacimlendiği görünmekte. 

Sergide ele alınan evrensel ölçekte yüzyıllardır süregelen geniş kapsamlı 

bir meselenin (göç - yeni kolonyalizm…) kavramsal çerçevesini inşa eden 

olgular neler oldu?  

 

N.E: Serginin bir müze mekânında düzenleniyor olması nedeniyle, müzenin 

biriktirmesi, hafızayı, geçmişi saklaması ve incelemeye açması fikri üzerinden yol 

aldım öncelikle. Kökleri ortaçağa kadar uzanan, 15. yüzyılın nadire kabinelerinden, 

Wunderkammer’den yola çıktım. Bu benim nadire kabinem. Müzenin içine kendi 

koleksiyonumu yerleştirmek istedim. Tarihin izleri arasından seçtiğim ipuçları, uzun 

zamandır üzerinde çalıştığım yerinden edilenlerin, 21. yüzyılın ütopyasız 

bıraktıklarının, görünürdeki eylemlerinin arka planına odaklandı. 

  

II. Dünya Savaşı’ndan sonra tarihin en büyük göç dalgasını tetikleyen ve mültecileri 

ulaştıkları yerde köleleştiren unsura, Avrupa ekonomisinin, kalkınmayı sürdürebilmek 

için göçmenlere işçi olarak ihtiyaç duyduğunu savunanlara, yeni kolonyalizmin 

marifetiyle süregelen düzeni sürdürmeye çalışanlara.  

İnsanlığın kaderini değiştiren keşifler çağından uzanıp bu güne bakmaya çalıştım. 

Batı dışında kalanlara, doğudakilere ve güneydekilere uygarlığı, barışı ve özgürlüğü 

taşıdığını iddia edenlere, bütün doğal kaynaklarını yağmalayıp kentlerini yaşanmaz 

kılıp açlık ve yoksulluğun suçunu onların geri kalmışlığında arayanlara.  

Serginin kavramsal çerçevesinin oluşma süreci, benim gene yalnız olmadığım bir 

süreçti. John Berger’in Yedinci Adam’ı başucumdaydı. Samir Amin’den başlamak 

üzere Bağımlılık Okulu’nun teorisyenleri, Edward Said’in bakış açısı ve elbette 

Gramsci; onu etkileyenler ve onun etkiledikleri. 

Batı basınında yer alan ya da kimi kurumların internet sayfalarında bulduğum göç 

öykülerini yeniden okudum: yolculuktan sonra tutunabilmek için neler yaptıklarını… 

Burada beni en çok etkileyenler çocukların anlattıklarıydı; özellikle de yalnız yola 

çıkan çocukların anlattıkları ve umutları.  

Sonuçta, nadire kabinesinin metal raflarından mekâna yayılan karabiber, kahve ve 

karanfilin birbirine karışan kokuları, doğudan batıya köle olarak götürülen Syrus’un 

gölgeleri arasında ve Gramsci’nin alacakaranlığında kurdum sergiyi. Çıkış yolunu 

arayanlara bir geçit bırakarak.  

 

   

M.S: “Alacakaranlıktan Fragmanlar” isimli serginiz, alacakaranlık bir 

aydınlatma ile izleyiciyi parçalar arasında gezdirerek bütüne doğru 

çağıran heterojen bir yol içerisinde bırakmakta. Elgiz Müzesi’nde yer 

alan serginizin mekânsal örgütlenme biçimini nasıl kurguladınız? 

 

N.E: Öncelikle sergi mekânının biçimsel yapısı - bir noktadan girilebilir ve 

katedildikten sonra da bir başka noktadan çıkılabilir olması - işime çok yaradı. Bir yol 

öyküsü oluşturmak istiyordum. İzleyici bir koridoru takip edecek ve köşeyi dönünce 

de karşısına açılan alanda, sahnenin içinde farklı noktalara, duvarlara yerleşen 

biçimlere, seçtiği yöne doğru yürüyerek ulaşabilecek ve çıkış kapısını aralayacaktı. 

İzleyicinin bu süreci, biçimlerin sadece spotlarla aydınlatıldığı koyu bir atmosferde ve 

zihninde kalan pusula imgesiyle gölgelerin arasında geçirmesini istedim.  

 



Sergi mekânına yerleşirken bir başka kararım da uzaktan bakılan değil, yakına çağıran 

boyutlar ve detaylarla izleyicinin eylemine yön vermekti. Bu keşif ve detayları 

hatırlama sürecinin, serginin giriş noktasından başlayarak yolculuğa eşlik edecek 

huzursuz edici bir makine sesi - petrol pompası sesi - eşliğinde tamamlanmasını 

planladım. Belirleyici elemanlardan biri de kafes: Yakından bakma çağrıma kulak 

vererek duvardaki biçimlere yönelen izleyiciyi, tel örgünün bedenine düşen gölgesiyle 

baş başa bırakmak istedim: 

Hayatımızın dışında, uzaklarda gerçekleşene aslında ne kadar da yakınız. Rotamıza, 

nerede duracağımıza nasıl karar vereceğiz?          

 


