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A Y H A N  T A Ş K I R A N  

 
 

 

1968 yılında Çanakkale’nin Çan ilçesinde dünyaya gelen Ayhan Taşkıran, çocukluk 
döneminden itibaren kendini resimleri ile ifade etmeye başlamıştır. Anadolu Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nde almış olduğu seramik eğitimi süresince resim 
yapmaktan vazgeçmemiştir. 1998 yılında 59. Devlet Resim Heykel Yarışmasında Başarı 
Ödülünü almış ve uzun yıllar Eskişehir’de sanat çalışmalarını sürdürmüştür. 2000 yılında 
doğduğu şehir Çan’a atölyesini taşımıştır. Çan’da farklı teknik ve disiplinlerde çalışmalarına 
devam etmiş yurt içinde birçok kişisel sergi açmış ve karma sergilere katılmıştır. Özel 
koleksiyonlarda eserleri olan sanatçı, geçmiş ve gelecek zaman aralığındaki gidip 
gelmelerden, insanlığın geçmiş ortak bilincinden, mitolojiden, çocukluk ve gençlik 
travmalarından, mevsimler ve doğa olaylarından beslenerek kimi zaman sancılı kimi zaman 
büyük coşku ile eserlerini üretmektedir. Bunun yanında yalnızlığı olmazsa 
olmazlarındandır. Gerek resimlerinde gerek seramiklerinde figüratif bir anlayış 
benimsemiştir. 
 
Sanatçı Ayhan Taşkıran; hiçbir zaman sanat üretmek için geçmedi tuvalin karşısına; ya da 
seramik kilini alıp bundan bir sanat eseri üreteceği iddiasında bulunmadı. Kendisinin 
yaptığı; söyleyecek sözüne, anlatacak hikayesine göre o anki uygun malzemeyi seçip bilinç 
altının kapılarını açıp, bir süreç yaratıp olacakları izlemek sadece. Bazen çok keyifli anlar, 
anılar olabildiği gibi çoğu zamanda öfkeli, kavgalı bir avdır bu süreç. Bu avlanma 
zamanlarıdır belki de sanatçıya üretmekten bu kadar haz aldıran. Bu yüzden çoğu zaman 
yapacaklarını önceden kurgulamaz. Kurgu süreci duygunun daha malzemeye aktarılmadan 
bitmesine neden olmakta sanatçıda. 
Aynan Taşkıran’ı kendisini güvenli bir alanın içerisine koyup sürekli tekrara girmesi 
korkutan O’nu; en çok uzak durmaya çalıştığı şey bu; Kendisini Tekrarlamak! 
Bu yüzdendir ki sınırsız bir malzeme, teknik ve konu alanı sunar sanatçı kendisine. 
Sanatçının, zaman zaman pentür anlamında çalışmaları olsa da, vazgeçilmezi ve olmazsa 
olmazı “Figür” dür. 
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