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BUĞRA ÖZER
1987‘de İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini babasının görevleri nedeniyle sırasıyla
Erzurum, Kayseri ve Ankara’da tamamladı. Lise öğreniminin ilk iki yılını İzmir Maltepe
Askeri Lisesi’nde gördükten sonra, son iki yılını Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi’nde
tamamladı. 2005 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik
Bölümü’nde Lisans Eğitimine başladı ve 2010 yılında mezun oldu. 2011 yılında kabul
edildiği Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Yüksek Lisans
Programı’nı 2014 yılı Haziran ayında tamamladı. 2013 yılında ÖYP programı kapsamında
atandığı Çankırı Karatekin Üniversitesi’nden doktora programı için Hacettepe
Üniversitesi’ne atandı ve halen aynı bölümde Araştırma Görevlisi olarak görev
yapmaktadır.
Muhafızlar
İnanç insanoğlu için vazgeçilmez bir olgudur. Varoluşundan günümüze farklı evrimsel
dönemlerde farklı inanç biçimlerine sahip olan ve günümüz insanın en yakın atasına ait
ritüel merkezi olarak karşımıza çıkmaktadır ‘’Göbekli Tepe’’. On iki bin yıl öncesine ait farklı
hayvan betimlemeleriyle bezeli taş sütunlardan oluşan mabet, yerleşik hayata geçmemiş
atamızın, inanç uğruna inşa ettiği bu muazzam yapı ve oldukça sınırlı imkanlarla taşa
işlediği figürlere hayran olmamak mümkün değildir. Bu figürler ritüellerinin bir parçası olan
hayvanlar mıydı? Ya da kutsal olarak düşünülen bu merkezi koruması için yaratılan
muhafızlar mı? Geçmişe ait birçok mitosta farklı hayvanlara ait güçlere ve bu güçlerle
ulaşılan tanrısal olgulara duyulan hayranlık ve arzuya bakacak olursak, Göbekli Tepe’de
yaratılan bu muhafızlarda göksel güçlere ulaşmak ve kutsalı korumak için hala
beklemekteler…
‘’Nerede bir ulu ağaç, dikili bir taş, direk ya da kutsal bir tepe varsa, orada yeryüzünden
gökyüzüne çıkan ve inen ruhlar vardır. ‘’ Joeph Campell
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