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Mesut Öztürk’ün Türeyiş isimli sergisi, 24 Haziran’dan 31 Temmuz 2021’e dek Öktem 
Aykut’ta. Öztürk’ün İstanbul’daki ilk galeri sergisi olan Türeyiş, yirmi iki seramik eseri 
bir arada sunuyor. 

Çağdaş filozoflar, insanın varoluşunu anlamlı kılmasının yolunun, anlamı bilfiil inşa 
ederek bireyin kendisini gerçekleştirmesinden geçtiğini vurgulamış ve kendilerini 
yaratıcı düşünce üretimi yoluyla gerçekleştirmişlerdi. Öztürk’e göre, Göbeklitepe’deki 
buluntuların insanın anlam kurma ihtiyacının pratik ihtiyaçlardan daha öncelikli 
olduğunu ortaya koymasıyla varoluşçu filozofların soruları arasında büyük benzerlikler 
var. Sanatçı, eski uygarlıkların ürettiği nesneler üzerine yaptığı araştırmalar sonucu 
insan doğasının zamandan bağımsız olarak benzer soruları ve arzuları barındırdığı fikrini 
öne sürüyor. 2019’da üretmeye başladığı Halka serisi, en eski seramik yapma 
yöntemlerini kullanarak köklü uygarlıkların çanak çömlek, idol, totem gibi nesnelerinin 
formlarını yeniden yorumlamayı amaçlıyor. İlk kez Türeyiş’te sergilenen Revak serisi ise 
insanın anlam kurma arayışını mimari formlar üzerinden sorguluyor. Sanatçı, Roma 
İmparatorluğu’ndan Osmanlı’ya, birbirinden türeyerek gelişen kemer elemanının şiirsel 
bir araya gelişlerinden yeni bir yankı uyandırmayı deniyor. 

İnsanın bir tür olarak tarihindeki bireysel kendini gerçekleştirme çabalarının 
neticelerinden türettiği özgün formlarla kendine anlamlı bir varoluş kurmaya girişen 
sanatçı, dijital devrimlerin giderek hızlandığı ve toplumun yeninin peşinden koşmak 
zorunda olduğunu düşündüğü bir dönemde kendine soruyor: Muhafazakâr ya da naif 
olmadan hıza direnmek mümkün mü? Dijital devrim çağında analog yöntemlerle 
hayatta kalabilir miyim? Her şey değişirken, sabit kalanlar neler? 

1989’da Bulgaristan’da doğup aynı yıl ailesiyle birlikte Türkiye’ye yerleşen Mesut Öztürk, lisans öğrenimini Yeditepe 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde tamamladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Tarihi Teorisi ve Eleştirisi 
Bölümü’nde politik yapılanmaların gecekondu mahallelerinin gelişimiyle olan ilişkisini incelediği teziyle yüksek lisans 
derecesini aldı. Bir süre mimar olarak görev yaptıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim 
görevlisi olarak çalışmaya başladı. Kent çalışmaları üzerine olan doktorasını yarıda bırakarak seramik pratiğine 
yöneldi.  



Proliferation by Mesut Öztürk may be visited at Öktem Aykut from June 24th until 
July 31st, 2021. The artist’s first gallery exhibition in Istanbul, Proliferation includes 22 
new ceramic works. 

Contemporary philosophers have emphasized self-realization by actively building a 
meaning for humankind to make his/her existence purposeful and actualized 
themselves via creative thoughts. Öztürk points out that there are striking 
similarities between the findings in Göbeklitepe, that revealed humanity’s need to 
build up meaning is more important than practical needs, and the questions asked by 
existential philosophers. Based on his research on the objects produced by ancient 
civilizations, the artist presents the idea that humans ask similar questions and have 
similar desires regardless of their place in time. Halka series, which the artist started 
in 2019, aims to reinterpret the forms of objects such as pots, idols, and totems from 
ancient civilizations by using the oldest techniques in ceramic. Revak series, which is 
displayed for the first time at Proliferation, questions humanity’s search for meaning 
through form. The artist strives to give birth to a new echo through the poetic 
unification of the element of arches that was inherited from the Roman Empire to 
the Ottoman State and to contemporary architecture. 

Making an effort to carve himself a meaningful existence through the material results 
of humans’ traditional need for self-actualization, the artist asks himself questions in 
a time when digital transformation has extremely accelerated and the society has 
come to feel obligated to chase the new. Is it possible to resist the mind blowing 
speed without being conservative or naive? May I survive through analogue means in 
a time of digital revolution? What remains constant while everything changes? 

Mesut Öztürk was born in Bulgaria in 1989 and he migrated to Turkey with his family in the same year. He 
completed his Bachelor’s Degree in Faculty of Architecture at Yeditepe University, Istanbul. Later on, he completed 
his Master’s Degree in “History, Theory, Criticism in Architecture” at Istanbul Bilgi University with a dissertation 
about informal settlements of Istanbul. After working as an architect for a while, he started to work as a part-time 
lecturer at Istanbul Bilgi University, He quit his PhD program in Urban Planning and has started to work on 
ceramics.  













MESUT ÖZTÜRK 

9 (Revak başlıklı seriden / from the series Revak), 2021 
Seramik / Ceramics 
74x43x34 cm 
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10 (Revak başlıklı seriden / from the series Revak), 2021 
Seramik / Ceramics 
76x22x22 cm 



MESUT ÖZTÜRK 

11 (Revak başlıklı seriden / from the series Revak), 2021 
Seramik / Ceramics 
55x31x31 cm 
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12 (Revak başlıklı seriden / from the series Revak), 2021 
Seramik / Ceramics 
40x24x24 cm 
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13 (Revak başlıklı seriden / from the series Revak), 2021 
Seramik / Ceramics 
39x23x23 cm 
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14 (Revak başlıklı seriden / from the series Revak), 2021 
Seramik / Ceramics 
39x23x23 cm 
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15 (Revak başlıklı seriden / from the series Revak), 2021 
Seramik / Ceramics 
43x28x28 cm 
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16 (Revak başlıklı seriden / from the series Revak), 2021 
Seramik / Ceramics 
46x27x25 cm 
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126 (Halka başlıklı seriden / from the series Halka), 2021 
Seramik / Ceramics 
32x26x17 cm 
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127 (Halka başlıklı seriden / from the series Halka), 2021 
Seramik / Ceramics 
42x28x13 cm 
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128 (Halka başlıklı seriden / from the series Halka), 2021 
Seramik / Ceramics 
35x25x14 cm 
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129 (Halka başlıklı seriden / from the series Halka), 2021 
Seramik / Ceramics 
28x23x15 cm 
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130 (Halka başlıklı seriden / from the series Halka), 2021 
Seramik / Ceramics 
31x25x15 cm 
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131 (Halka başlıklı seriden / from the series Halka), 2021 
Seramik / Ceramics 
42x29x13 cm 
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132 (Halka başlıklı seriden / from the series Halka), 2021 
Seramik / Ceramics 
38x30x25 cm 
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133 (Halka başlıklı seriden / from the series Halka), 2021 
Seramik / Ceramics 
31x29x13 cm 
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134 (Halka başlıklı seriden / from the series Halka), 2021 
Seramik / Ceramics 
63x38x26 cm 
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135 (Halka başlıklı seriden / from the series Halka), 2021 
Seramik / Ceramics 
53x40x30 cm 
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136 (Halka başlıklı seriden / from the series Halka), 2021 
Seramik / Ceramics 
64x40x26 cm 
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137 (Halka başlıklı seriden / from the series Halka), 2021 
Seramik / Ceramics 
68x42x30 cm 
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7 (Revak başlıklı seriden / from the series Revak), 2021 
Seramik / Ceramics 
55x33x30 cm 
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8 (Revak başlıklı seriden / from the series Revak), 2021 
Seramik / Ceramics 
49x33x30 cm 


