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1983 yılında sanat eğitimine başladığım 
ilk yıldan itibaren okuldaki dört yılım bo-
yunca hocam oldu, Ali İsmail TÜREMEN.
Onun çok güçlü sanatçı ve eğitici kişiliğinin 
ustalığı sayesinde ben ve onun yoğun ça-
lışma temposuna katılabilen herkes çok yol 
katetti.  Form oluşturma gücünü, biçimlen-
dirme yeteneğini çok farklı malzemeler kul-
lanarak ortaya koymuştur. Akrilik, özgün 
baskı, resim, sulu boya, pastel boya, seramik 
ve cam, hocamın çok renkli ve yaratıcı gü-
cünü yansıtmada kullandığı tekniklerdir.
Mezun olduktan sonraki yıllarda her fırsat bul-
duğumda okulda, atölyesinde, evinde kendisini 
ziyaret ederek eşsiz sohbetlerine katılma imka-
nı bulan şanslı kişilerden oldum. Her daim özel 
hissettiren güç ve cesaret veren konuşmaları 
sanatta rehberim oldu. Bu muhabbetlerden do-
ğan sergi açma fikri dönem arkadaşlarımı ve 
beni çok heyecanlandırdı. İlk sergi 2015 yılında 
D’ART Galeride 3 hocamız Ali İsmail Türemen, 
Ateş Arcasoy Ve Güngör Güner İle Dönem Arka-
daşlarım Sevil Görür, Meltem Yenigün Günaydın, 
Enver Güner, Sibel Yılmaz Özgüney, Pemra Pi-
levneli, Yavuz Pilevneli ve ben gerçekleştirdik.
2016 yılında çok uzun yıllardır planladığım 
Bursa’daki sanat merkezini açma fırsatı bul-
duğumda ilk koştuğum kişi o oldu. Son yıl-
larda aldığı sergi tekliflerini reddetmiş olan 
hocam bana el vermek için açılış sergisini 

sevgili Berna TÜREMEN ile gerçekleştirerek 
beni onurlandırmıştır. 3+6= Sonsuzluk adı 
verdiğimiz buluşma sergilerimizin ikincisini 
Bursa AKERAMOS Sanat Merkezinde gerçek-
leştirdik. Antalya’da açtığımız üçüncü sergi 
ne yazık ki birlikte açabildiğimiz son sergi 
oldu. Bir müddet sonra haberini aldığımız sı-
nıf arkadaşımız Meltem Günaydın’nın vefat 
haberi hepimizi derinde yaraladı. Bir müddet 
bir birimizi arama gücü dahi bulamadık.
 Son yıllarında hocam İstanbul’da büyük sergi-
ler gerçekleştirdi. “RAĞMEN MAVİ” ve “İÇİMİN 
MAVİSİ KAMAŞIYOR”Kendisini ziyaret ettiğim 
karlı bir kış gününden sonra baharda aldım 
ölüm haberini. Yaşadığımız olağan üstü şart-
lar hiç birimize onu uğurlama şansı tanımadı.
 Büyük sanatçılar, hocalar yaptıkları ve öğret-
tikleriyle sonsuza kadar yaşarlar. Nurlarda uyu 
koca yürekli MAVİ DEV ADAM. Bunlar benim 
onun ardından dilimden dökülenlerdi. Gerçekten 
de hocam sanatı ve yetiştirdiği öğrencileri ile 
yaşıyor. Onsuz geçen bir yılı geride bıraktığımız 
şu günlerde yurdun dört bir yanından öğrencileri 

“MAVİYE ÖZLEM” sergisi ile onu selamlıyorlar.

Aysun Çölbayır Diniz, 
Sergi Kuratörü

Maviye Özlem

Özdeyişlere direnirken Deniz
Samanyoluna yataklık ediyor.
Henüz kirlenmemişti MAVİ
Gözyaşı Parlaklığındaydı Deniz.
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İsmail Türemen’i, Eskişehir İktisadi Ticari İlim-
ler Akademisi Başkanlığım sırasında tanıdım. 
Akademiler ile üniversiteler arasındaki “Aka-
demik Dereceler” ve “özerklik” konularının yol 
açtığı hukuk kavgasını Danıştay’ın kararı ile 
akademiler kazanmıştı. Kanunları farklı olsa da, 
onlara tıpkı üniversiteler gibi, kendilerine bağlı 
çeşitli fakülte ve yüksekokullar kurma yetkisi 
tanınmıştı.  Ankara İTİA,  Tıp Fakültesi kurar-
ken, Eskişehir İTİA da, “Güzel Sanatlar Yüksek 
Okulu” ile “Sinema ve Televizyon Yüksekokulu” 
kurmak kararını vermişti. O tarihte, İTİA’lar-
dan farklı bir Akademi de, İstanbul’daki tarihi 

“Güzel Sanatlar Akademisi” ve ona bağlı “Tat-
biki Güzel Sanatlar Yüksekokulu” vardı. Bizim 
arzumuz, mezunlarına talebin çok olduğu bu 
yüksekokulun bir benzerini Eskişehir’de kur-
maktı. Oradaki bazı sanatçıların bizde de, hoca 
olarak, ek görev almasını sağlayabilmek üzere 
Beşiktaş’ta denizin kenarındaki tarihi bina-
daydık. Hepsi kendi dalında çok yetenekli genç 
öğretim elemanlarıyla bu konuyu görüşüyorduk.
Sanatın Anadolu’da da yayılması için, mis-
yonerler gibi, her hafta Eskişehir’e gelip 
gitmek gibi zahmetli bir göreve hazır olan-
lar arasında Ali İsmail Türemen de vardı. 
Biz bu hazırlık safhasında iken YÖK kuruldu ve 
Akademiler üniversite yapıldı. Tahmin edilebi-
leceği gibi Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nin 

“Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu”, önce bu 

isimle daha sonraları da “Güzel Sanatlar Fa-
kültesi” olarak, (tabiri caiz ise), Anadolu’nun 
bozkırında, bir kardelen gibi çiçek açtı. 
Resim, heykel, grafik, seramik, endüstriyel tasa-
rım, sanat tarihi, iç mimarlık bölümlerinden olu-
şan, kurumun sanatçı hocaları İsmail ve Berna 
Türemen’ler, Mustafa Pilevneli, Mehmet ve Ünaç 
Erem’ler, Öğün Bakır, Abdullah Demir, Faruk 
Atalayer, Niyazi Gündüz, Aytaç Katı, Erim Gözen 
ve Avusturalya’dan gelen Zehra Çobanlı ekip-
leri Anadolu’nun dört bir yanından okula kayıt 
olan yetenekli gençleri eğitmeye başladılar. 
Benim yönetim politikalarımdan biri, branş-
lar ve bölümler arasında rekabet yaratmak 
idi. Eğitim Fakültelerindeki “Resim-İş Bölü-
mü’nü” de Ankara’daki sanatçı hocalardan 
oluşturmuştum. Atilla Atar, Nevra Bozok, Nu-
man Aslan, Dinçer Özen, Mustafa Toprak, Şa-
hin Özyüksel, Fikri Şentürk, Neşe Sayıl gibi 
branşlarında usta hocaların bir kısmı asli 
kadroya atanmış bir kısmı da kurumlarından 
izinli olarak ek dersle görevlendirilmişlerdi.
İşte böylesi sanatçıların hoca olduğu Anadolu 
Üniversitesi’ndeki duayenler arasında sevgili 
İsmail Türemen yaz aylarında denizlerde dal-
gıçlığa ve tablolarının çoğunda da mavi renk 
tonlarını kullanmaya meraklıydı. Güzel Sanat 
dalları arasında “Camgeranlık” diye bir dalın 
olduğunu da ondan duymuştum. Benden illa 
bir cam sanatları atölyesi kurmamı istiyordu. 

Hatta kampusun ısı merkezinde, kalorifer ka-
zanları arasında, küçük bir cam eritme ocağı 
kurmuştuk. Ancak, “Biz yaparsak en iyi atölyeyi 
yaparız.” dedim. Araştırmaya başladık. Fakat 
maliyet, bütçe imkânlarımızı aşıyordu. Bu bö-
lümün gerçekleşmesini ileriye bırakmıştık. 
Gidişinden sonra telefonla konuştukça, ben 
ona “Bugün Eskişehir’de havanın mavisi o ka-
dar güzel ki, gelip görmelisin.” derdim. O da 
bana “Camgeran bölümü kuruldu mu?” diye so-
rardı. İsmail’in istediği atölyeyi kurmak, Engin 
Ataç’ın rektörlüğüne nasip oldu. Hem de İsma-
il’in tasavvurundan öte çok zengin bir atölye 
oldu. Ne yazık ki, gelip görmesine, yavaş yavaş 
başlayan, Parkinson hastalığı, sonraki yıllarda, 
beynine takılan çip ve pil enerjisi sayesinde fır-
çalara kumanda edebiliyordu. Bu gelişme onu 
ve sevgili eşi Berna’yı yarattığı mavi dünyaya 
bağlamıştı. Denizlerin maviliklerinden çıkıp 
gökyüzünün mavi derinliklerine uçup gitti…
Biz dostları ve yetiştirdiği öğrencile-
ri ile gelecek kuşaklar onu tuvallerinde 
yarattığı mavi tonların coşkusunda ara-
yarak, hasretle ve hüzünle anacağız. 

Prof.Dr.Yılmaz BÜYÜKERŞEN 
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı

Benim Mavi Dostum
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1964 yılında Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Oku-
lu sınavını kazananlardandı Ali İsmail Türemen... 
O yıl onunla beraber gelen bütün öğrenciler çok 
başarılı, kabiliyetliydiler! Öyle bir sınıf oluş-
muştu ki her gün birbirleri ile yarışıyorlardı.
Türemen’le daha ilk günlerde hoca, arkadaş iliş-
kimiz başladı. Okul dışında ailemden birisiydi 
o. Ben onun ağabeyi, yol arkadaşıydım. Sanat 
konularında uzun sohbetler yapıyor, konuların 
saptanmasında kararlar veriyorduk. O, arkadaş-
ları arasında sınıfın lideriydi. Resim sanatının 
yanında şiire ilgi duyuyor, durmadan yazıyordu.
Sanat çevresi ile yakından ilgileniyor, sergi-
leri hiç kaçırmıyor, yeni yollar arıyordu. Baş-
langıçta kunt, hantal, kütlesel hacimli işlere 
başlayınca, konu olarak da mezar taşlarına 
yönlendi. Boyanın yanı sıra gravür teknikle-
rine ağırlık verdiğinde daha pitoresk detaylar 
yakaladı... Gravürlerinde renkli yeni yöntem-
leri çözerken siyah beyazı da unutmadı!
Mavi ille de mavi... Onun için Yves Klein’da 
olduğu gibi mavi başat renkti. Ona göre gök 
ve deniz yeterliydi. Deniz onda ayrı bir tut-
kuydu. Yazın Marmaris günlerimiz, Mavi 
Amos gecelerimiz. 1970’lerde kıyılarımız ve 
deniz sularımız daha kirlenmemişti. Mavi’yi 
biliyorduk ama mavi bayrağımız yoktu.
Kumlubük’te topladığımız deniz kabukları-
nın çeşitliliği. Berna’nın kıyının birkaç met-
re açığından topladığı vücuduna yapıştırıp 

kıyıya taşıdığı ahtapotlar, sübyeler, tank-
lar (bir ıstakoz türü) unutulur gibi değil!
İsmail müthiş bir balıkadamdı! Marma-
ris’in bütün koyları ondan sorulur, o or-
foz yataklarının, kayalarının adreslerini 
tek tek bilirdi. Sofrasını paylaşmayı sever-
di. Türküleri davudi sesiyle söylerdi.
DENİZİ SEVDİRDİ...
Yakın dostu Ruhi Su’yu Marmaris’te evinde 
ve İstanbul’da onun sesinden çok dinlemiş-
tim. Büyük oğlum Yavuz onunla dalışlarında 
budy’siydi. Yavuz’a denizi ve sualtı dünya-
sını o sevdirdi, bana da sevdirdiği gibi.
Onlar dalıp saatlerce dipte dolaşırken ben 
de teknede suluboyalar yapardım. İsmail ile 
Orta Anadolu’ya unutulmaz geziler yaptık. İs-
tanbul’a etnografya zengini olarak döndük. 
Kilimler, cicimler, çamçaklar, bakırlar daha 
niceleri. Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’n-
da çektiğimiz fotoğrafları, yollarda yaptığımız 
resim eskizlerini ve suluboyaları sergiledik.
Gravür yaparken bazı günler ve geceler, okulda 
24 saat durmadan yeni teknikler, renkler, de-
nemelerle geçerdi. Onları sergileyerek paylaş-
mak, yarışmalara göndermek büyük keyifti!
Uluslararası kataloglarda resimlerimizi gör-
mek öğrencilerimizi de motive ederdi. Te-
mel Sanat eğitimi sürdürdüğüm derslerimde 
1968’de asistan olarak yanıma aldım. Kısa 
zamanda genç kadronun kendini sevdiren 

hocalarından oldu! Anadolu Üniversitesi’ne 
Güzel Sanatlar Fakültesi ilave edilince genç-
lerle birlikte İsmail de Eskişehir’de görev aldı.
Olağanüstü işlere ve sergilere imza attı, Re-
sim ve Heykel Müzesi kurulmasına ön ayak 
olanlardandır. O yıllarda da sanatının ve sev-
gisinin gençlerle paylaşımının tanığıyım.
SANATÇI AİLE...
İsmail bana hocalığı sevdirenlerin başında ge-
liyor. 1964’te gelen o gruptan sınıf arkadaşla-
rını da unutamam: Berna Sarıkaya, Ergin İnan, 
Mehmet Özer, Muhittin Köroğlu ve diğerleri.
Bu gençler benzersiz farklılıkları ile günü-
müzde plastik sanatlarımızın farklı kulvar-
larını oluşturdular. Öğrencilik yıllarından 
tanıştıkları sınıf arkadaşı Berna Sarıka-
ya, Türemen ile evlenerek, sanatçı aile ol-
manın örneğinin en güzelini sergilediler.
İş Bankası Kibele Sanat Galerisi’ndeki o güzel 
inadına “mavi” retrospektif sergisinden sonra 
Nişantaşı’ndaki Galeri Selvin sergisinde ku-
caklaştık. Yorgundu. Geçirdiği onca ameliyat-
tan sonra hâlâ hayatla boğuşuyordu o güzel 
adam! Nereden bilebilirdim! Son görüşme-
mizmiş. Maviler içinde uyu sevgili kardeşim!

Prof. Dr. Mustafa Pilevneli
23 Mayıs 2020 Cumhuriyet Gazetesi

Maviler İçinde Uyu  
Sevgili Kardeşim
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Ay an Taş ran

Ben de onlardan biriyim ; sizi tanıma şansı olan kişilerden… Bunun 
mutluluğunu ve gururunu hep yaşadım.

Bana öğrencilik günlerinde verdiğiniz özgüven ne zaman 
tökezlesem yanımda tutunacağım bir dayanak oldu. Öyle de olacak.

Kim bilir ne çok denizyıldızı kurtardınız. Kim bilir kaç gencin pusulası 
olup dümenini maviye kırdınız. Mavilendik, Mavi Olduk.

Sonsuz Saygı ve Sevgi ile…
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Maviliğinde yoğrulduk.

Hocalığın o kadar derindi ki;

Sanatın ile , 

Sonsuzluğa, 

maviliğe, 

ölümsüzlüğe…

Aysun Ç l ay r Diniz



AL
İ İ

SM
Aİ

L 
TÜ

RE
M

EN
’e

1312

M
as

k,
 P

iş
m

iş
 T

op
ra

k,
 2

5 
x 

17
 x

 1
0c

m
, 1

99
5

Sanat nedir, sanat tarihi nasıl yazılır bilen bilir. Çoğumuzun yakından 
bildiği ise şudur; Yüzlerce sanat öğrencisinin belirsiz kimliğine Ali 
İsmail Türemen yönlendirici olmuştur. Hocamız öncelikle eğitimde, 
eğiticiliğinde SANATÇIDIR. Tatbiki’den başlayan serüveninde, 
Marmara’da, Eskişehir’de yetiştirdiği gençlerle, ürettikleriyle, SANATIN 
TARİHİNİ YAZMIŞTIR. 

Bilgehan Uzuner
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Dilek Alkan Özdemir

İnsanın varlığından öncede var olan ve insanın hayatında karşılaştığı 
belki de en büyük renk skalası mavinin tonlarıdır. Gökyüzü 
alabildiğince mavi olduğu gibi dünyamızın yarısından çoğunu 
kaplayan sular da mavidir. Bir anlamda kişi mavinin içinde kaybolup 
mavinin içinde kendini bulur. Bu doğrultuda gerçekte mavi esindir, 
duyguların düşüncelerin yoğunlaştığı, tasarımların geliştirilip 
biçimlendirildiği mekânın rengidir. Mavi derinleşme eğilimi yüksek bir 
renktir, siyahla birleşince içsel bir etki kazanır ve koyulaştıkça karşı 
konulmaz biçimde sonsuzlaşan büyüsel bir etkiye kavuşur. 
Düşünen, üreten, öz etiği olan, çağdaş sanatçı;  
Türemen Hocam kazandırdıklarınız için çok teşekkürler….. 
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MAVİYE ÇALAR ÖZLEMİN...
“Mavi huydur bende” diyerek nasıl mavinin şairi olduysa Edip Cansever, 
Ali İsmail Türemen de mavinin ressamı olmuştur. Türemen için 
mavinin içindeki olanakları aramak, oluşun ve yok oluşun kurallarını 
maviyle birlikte, mavileşerek yaratmak demektir. Bu maviye varış, 
sanat ile sanatçının mânâyı birlikte inşa etmesidir. 

Mavi; sanatsal mânânın yaşamsal zorunluluklara galip geldiği 
bir şölen; kendi deyimiyle “bütün ‘rağmen’lere” maviyle bir direniş 
biçimi… “Mavi sizi yakalıyor” der; bu, her darbeyle, her titremeyle 
hayatın sanata kıskıvrak dönüşümü, kendiliğinden evrilmesidir. 
Orada artık ‘rağmen’ yine onun sözleriyle “çalışmaya ara vermenin, 
durmanın olmadığı bir anlam”a denk düşer. 

Onunla yalnızca insan mavileşmemiş, mavi de insanlaşmıştır. 
Türemen’in sözleriyle somutlaştırırsak; “Resmimdeki ‘mavi’ benim. 
Ben hep kendimi yapmışım…” der Ustam.

Eğitimci kimliğiyle bizlere öğrettiği, sanatın öğretilemezliğidir. 
Ancak algılatılabilecek bitimsiz bir oluştur o… “Öğrencilerim benim 
arkadaşım” der; “Yaşamımı, atölyemi açtım onlara. Onlar benim 
yaptıklarımın tanığıdır…”

Öğrencisi olarak bütün bildiğim; bu büyük ustanın da mavinin tanığı 
olduğudur. Ölüm ve yok oluş bütün renklerde bir sonluluksa, mavi bir 
direniştir Ustam ile; bir sonsuzluk düşü, yaşamanın ta kendisi… 
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Onu tanımlamak için çok sayıda sıfat söyleyebilirim; arkadaş, dost, 
hoca, kardeş, lider, sanatçı, usta, benim için ise bazen bunların hepsi, 
bazen biri idi o. Ama en önemlisi, benim için “Rol Modeldi”. Nasıl hoca 
olunur, nasıl sanatçı olunur. 28 yıllık akdemi hayatımda benim için bir 
ışık oldu. 

Nurlar içinde uyu büyük usta…

Enver Güner
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18KIYMETLİ HOCAMA SAYGILARIMLA…

Son sınıfta okurken yüzeysel tasarım dersini ondan alma şansını 
yakalamıştım. Kıymetli hocam Türk halı ve kilim motiflerinden 
esin alarak bir duvar panosu tasarımı yapmamızı istemişti. Konuyu 
çok severek ve araştırarak uzun bir sürede guvaj boya ile 50x70 
cm boyutunda bir resim yapmış ve asistanı Oya Uzuner’e teslim 
etmiştim. Ara dönem tatilinden sonra Ali İsmail Türemen hocamın 
odasına gittiğimde hocamın arkasındaki duvarda resmimin 
çerçevelenip asıldığını gördüğümde adeta bir kuş olup uçmuştum. 
Onun tarafından resmimin beğenilmesi ve böylesine güzel bir şekilde 
bunun gösterilmesi bende anlatılamaz bir sevinç yaratmıştı. Ali İsmail 
Türemen hocamın öğrencisine çok değer veren, onu motive eden 
koca yüreğini o anlarda bizzat yaşayarak gördüm. Ne kadar olgun, 
üstün karakterli ve kıymetli bir eğitimciydi. Yeni dönemde onun 
dersinde yapmış olduğum öncü çaydanlık eserimle 2. Altın Testi 
Seramik Yarışmasına katılmış ve Konak Rotary Kulübü özel ödülünü 
kazanarak yeni bir sevinç yaşamıştım. Derslerinde farklı buluş 
yöntemleri öğreten ve öğrencilerine son derece değer veren kıymetli 
hocam benim örnek aldığım çok değerli bir eğitimcidir. Onu her 
zaman sevgi ve saygıyla anıyorum.
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Güzel Hocam, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin var 
oluşunun en önemli yapı taşlarındandır ve fakültenin bu günlere 
ulaşmasında emeği, çabası ve yaydığı ışık tartışılmaz. Üniversiteden 
mezun olur olmaz, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi’nde (O günkü adıyla Uygulamalı Güzel Sanatlar Yüksek 
Okulu) başladığım çalışma hayatımda, ilkeli, saygılı, önce doğru 
düzgün bir insan olarak doğaya, çevreye, insanlara ve hayatın her 
noktasına derin ve sıradanlıktan öte bakabilmeyi öğreterek beni 
‘büyüten’, ‘Sanatçı olmak ne demektir, sanat eğitimcisi nasıl olmalıdır’ 
gibi son derece önemli konular yanında,  giyim, kuşam, yeme içme 
ve konuşma terbiyesi gibi pek çok yaşamsal konuda da ne çok şey 
öğrendiğim canım Hocam. Sizi ve sanatınızı hep hayranlıkla ve her 
geçen gün daha büyük bir özlem ve saygıyla anıyorum. Hayatıma 
değer katan en önemli Hocalarımdan biri oldunuz. Maviler yoldaşınız 
olsun İsmail Hocam, hep ışıklarda uyuyun.

Gon a İl eyi Demir
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Prof. Ali İsmail Türemen hocamı, 1996 yılının ekim ayında Anadolu 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nde henüz 
ikinci sınıf öğrencisi iken almış olduğum “Desen” dersinde tanıdım. 
Hocam, pazartesi sabah 09.00’da başlayan dersimize pazar gece yarısı 
İstanbul’dan bindiği trenle gelirdi. Bu, hocamın her hafta bir nesle 
dokunabilmek için İstanbul’dan Eskişehir’e büyük bir özveriyle rutin 
gelişleriydi, şimdi bir eğitimci olarak bunun nasıl bir meşakkat, ne 
büyük bir fedakârlık olduğunu çok daha iyi anlayabiliyorum. Hocamın 
şehirlerarası geliş gidişlerinin son öğrencilerinden birisi olmanın, 
bu şansı yakalayabilmiş olmanın gururunu ve ayrıcalığını meslek 
hayatımın tümünde yaşadım. Hocamla, 15 Ağustos-5 Eylül 2001 
tarihleri arasında Eskişehir’de düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş 
Toprak Sempozyumu’nda bir kez daha yollarımız kesişti, bu süreçte 
yanında zaman geçirme, eser üretim sürecini yakından izleme ve 
küçük de olsa bir destek olabilme fırsatı da yakaladım. Hocamdan 
sadece mesleki bir eğitim almadım, bir sanatçı-akademisyen “nasıl 
giyinir? nasıl hitap eder? nasıl konuşur? nasıl kokar? nasıl yer, içer? 
nasıl yaşar?” gibi gerçek hayata dair öğretiler de edindim. Son olarak 
18 Ekim 2019’da Nişantaşı’ndaki “İçimin Mavisi Kamaşıyor” serginizi 
ziyaret ettiğimde keşke size; “hayatlarına dokunmuş olduğunuz 
nesiller ışığınızdan ilerlemeye ve öğretilerinizi yaymaya devam 
ediyor” diyebilseydim. Siz rahat içinde dinlenin hocam,  
Saygı ve Özlemle…

Hasan Baş r an
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Sevgili Oya ile beraber ders almış odasında masasının önünde 
çalışmalar yaptığımız geliyor aklıma, ne kadar ayrıcalıklı olduğumu 
ondan aldığım derslerin meyvesini aldığımda daha iyi anladım. Bu 
hazineyi  kendi eğitmenliğim süresince hep aldım ve hala almaya 
devam ediyorum. Mavi denilince aklımdaki tek insan; mavinin tüm 
tonları kadar sevgiyle aniyor mavinin tüm diğer reklerle oluşturduğu 
ahenkle onun izinden yürüyor, öğrenciler yetiştirmeye devam 
ediyorum…
Kalbimi maviye boyadım değerli hocamı rahmetle anıyorum…..

İsmail Yard m
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Çok sevdiğim İsmail ağabeyim, dalış hocam ve sualtı keyfini; ”Mavi”yi  
büyük bir zevkle paylaştığım , onun deyimiyle: “seninle denizin dibini 
gözledim!” diyen ustam, ve Üniversite’de de saygı duyduğum kıymetli 
öğretmenim!!!

Babam Mustafa Pilevneli ile öğrencilik yıllarında başlayan 
dostlukları, sanat aşkı ve üretkenlikleri bana her zaman örnek 
olmuştur. MÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik bölümünü 
kazandığımda en çok İsmail Türemen’in Temel Sanat eğitimi  hocam 
olmasına sevinmiştim… Hiç yüzünden eksik olmayan gülümsemesi 
olumlu (ya da yerinde olumsuz) eleştirileri , keyifle hatırladığım 
öğrencilik yıllarım!...

Basit bir “Yeşil salata” yorumu ile başlayan eğitimim (ki sonradan 
ne kadar önemli bir etki bıraktığını yıllar içinde anladım!) sonrası 
yaptığım sayısız sanat eserleri …

İsmail Abi; seni her zaman kalbimde bize aşıladığın sanat ve doğa 
sevgisi ile yaşatacağım… 
Bize imzaladığın eserindeki deniz kabukları için: 

“Bunlar Akdeniz’den çıkarlar, pek de güzellerdir, sizin gibi!” yazmıştın… 
Saf sevginin ifadesi bu cümleyi aynen senin için paylaşmak istiyorum!

Maviler içinde uyu İsmail ağbim! 

Mehmet Yavuz Pilevneli



AL
İ İ

SM
Aİ

L 
TÜ

RE
M

EN
’e

3130

“ Su bulanmadan durulmaz. ”
1985-1986 öğretim yılı bitiminde Marmara Üniversitesi Güzel Sanatları 
Fakültesi Grafik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 1987 yılında 
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde 
araştırma görevlisi olarak göreve başladım ve Eskişehir’e yerleştim.

O yıllarda Eskişehir adı gibi ihmal edilmiş, çamur deryası bir 
ilimizmiş, gelince öğrendim. İstanbul’da büyüyen, eğitim gören 
bir genç kız için, oldukça tutucu sayılabilecek kafa yapısına sahip 
insanlarla iletişim kurmak zorunda olunan bir bünyede, kendini kabul 
ettirmek, sadece kendini işine vermek isterken, senden hata yapmanı 
bekleyen gözlerin altında çalışmanın zorluklarıyla baş başa kaldım.

O dönemlerde Ali İsmail Türemen Hocam ile Mehmet Turgay 
Erem Hocam da, her hafta Pazar günleri Mavi Trenle Eskişehir’e gelir, 
Pazartesi günleri derslerini yapar ve akşam yine Mavi Trenle İstanbul’a 
dönerlerdi.

Çok bunaldığım ve akıl danışmam gereken zorluklarla ilgili olarak 
İsmail Hocam’ın bana verdiği tavsiyeyi bugün bile hem kendime telkin 
ederim, hem de öğrencilerime tavsiyede bulunurum.

“ Su bulanmadan durulmaz”
Simdi daha iyi anlıyorum ki, pek çok tartışma, çekişme ve 

mücadeleden sonra aydınlığa kavuşur her şey. Sonunda mesele 
çözülür ve iş yoluna girer.

Sonsuz teşekkürlerimle SEVGİLİ HOCAM.

Mehtap Uygungöz
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Meltem G nayd n Yenig n
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Ali İsmail Türemen’ in, 1987 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi birinci sınıfta, temel sanat eğitimi dersinde dokunduğu 
öğrencilerden biriyim.

“evlat”, diye başlayan sözünü ve kocaman gülüşünü hiç 
unutamam. Öğrencisi olduğum sürece disiplinlerarası çalışmalar da 
yapabileceğimizi söyleyen tek hocamızdı. 

“deniz, mavi benim tutkum, yaşamım”, denize çağrılıydım” 
söylemini sürekli tekrar eden Ali İsmail Türemen, dilerim gittiği 
sonsuzlukta, maviliklere yelken açıyordur.  

Nalan Dana aş
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Çok şanslıydık.. 13 yıl her pazartesi tren anılarıyla, çoğu zaman da değerli 
sanatçı dostlarıyla evimizi soframızı onurlandıran, geçmişten geleceğe, sanata 
ve hayata dair nice sohbetlerle ufkumu açan, her sözü her davranışı öğreti 
niteliğinde olan, neredeyse bir bilge, bitmez tükenmez masmavi bir denizdi 
hocam.

13 yıl, İstanbul’dan Eskişehir’e... 
Yüce sesi ile her pazartesi “Merhaba” ile başlayan sonu gelmez bir bilgi 

aktarımıydı gelişleri.  Biz öğrencilerine ve kilit taşlarından biri olduğu 
fakültemize katkıları saymakla bitmez. Bu konuda yeterince teşekkür 
bile edilmediğini biliyorum. “Kırgın mıydı?”, sanmıyorum. Çünkü karşılık 
beklemeden, bildiği hiçbir şeyi saklamadan, herkesi motive edip, üretmeye 
teşvik ederek mutlu olan, kocaman yürekli bir öğretmendi. Kendini ve 
çevresini besleyen, hiç durmadan üreten çok yönlü büyük bir sanatçıydı. 

Zamanla sanat yapmanın, üretme aşamasının ne denli büyük bir öğrenme 
olduğunu gördükçe hocamın yaratıcılığı  ile oluşturduğu birikimin onda dolup 
taşan bir aktarma dürtüsüne dönüştüğünü anlıyorum.

Beraber girdiğimiz dersleri tek başıma üstlenmem gerektiğinde, yokluğunda 
da her ihtiyaç duyduğumda sesini ve ışığını yanımda hissettikçe gördüm ki, 
her yorumu her cümlesi aklımda ve birlikte geçirdiğimiz her an, öğretmenin, 
öğretirken ve üretirken öğrenmenin yollarını göstermiş. Problemler açmayı, 
sormayı, sorgulamayı, çözmeyi öğretmiş. 

Bize problemleri, çözümleri, tonlarca renk içeren, mavisi bol, öğretilerle 
dolu sayısız eser bırakarak, bundan böyle de eserleriyle öğretmeye devam 
edeceğini biliyorum. Hakkınızı ödemek mümkün değil, layık olmak için hiç 
esirgemeden öğrendiklerimizi aktarmaya devam ediyoruz hocam. Sizinle 
başkaydı...

Birlikte geçirdiğimiz her saat için, emekleriniz için binlerce teşekkür ederim.

Oya Uzuner
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Kocaman gülümsemesiyle sınıftan içeri girdiği her sabah bizi 
onurlandıran konuşmasıyla başlardı ders. 

94 yılında dersini alabilmek için günlerce hallerde at deseni 
çizmiştik. 

İstanbul’dan gelişini iple çeker, verdiği ödevleri heyecanla 
yetiştirirdik. 

Babacan tavrı ile içten desteğini arkamızda hissettiğimiz farklı bakış 
açısı ve sonsuz bilgisi ile bize çok emek veren hocama özlemle. Şimdi 
burada olsa o anlatsa biz dinlesek...

Özgür Kaptan
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SAYGIDEĞER MAVİ
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin öğretime başladığı 
1985 yılındaki ilk öğrencilerinden biriyim, saygıdeğer hocam Ali İsmail 
TÜREMEN’in Temel Sanat Eğitimi ve Yüzeysel Tasarım derslerinde 
öğrencisi olmak sanat eğitimimde çok büyük bir kazanç ve gururdu 
benim için. Her hafta dersleri için İstanbul’dan Eskişehir’e trenle 
fedakarlıkla ve yıllarca gelerek öğrencilerini kılı kırk yararak yetiştiren 
hocamı bu özel sergiyle anmaktan çok mutlu olmakla birlikte, bir o 
kadar da hüzün ve özlem doluyum. En güzel öğrencilik yıllarım onunla 
dolu dolu öğrenerek geçti. Uykusuz gecelerce hazırladığım titiz 
çalışmalarımı pazartesi sabahına yetiştirip hocamın önüne sermeyi 
ve heyecandan kalbim ağzımda çok kıymetli eleştirilerini dinlemeyi 
çok özledim. Şimdi anılarım su berraklığında capcanlı, ne kadar hoş 
ve gururlandırıcı. Sesi şu an bile diyor ki ‘‘dengeyi de iyi yakalamışsın 
şekerim’’ sevinçten kanatlanırdım. Benim için bir mavi, bir daha mavi, 
hep mavi var ki hiçbir zaman uzaklara gitmedi. 

P nar Genç
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İsmail hocam kır saçlı, dik duruşlu ve karizmatikti. Ölçülü ve az 
konuşurdu. Okulun içinde her daim güneş gözlüğü ile gezerdi. 
Hocamın bu hali gizemli ve doğaüstü bir varlıkmış hissini yaratırdı 
bende.

Bir gün koridorda alçı şekillendirme atölyesine doğru yürüyorum, 
karşıdan İsmail hocamla, Bilgehan hocamın geldiklerini gördüm.

-’’Gömleğinin rengi güzelmiş.’’ dedi İsmail hocam.
Gömleğimin rengi ‘MAVİ’ydi ! Hocamın mavi sevgisini ve hayatın her 

yerinde maviyi gördüğüne tanıklık etmek, beni dünyanın en mutlu 
insanı edivermişti.

Sevgili hocama, sanat hayatıma kattığı güzel değerler için 
şükranlarımı sunuyorum. Ölümünün 1. yıl dönümünde saygıyla 
anıyorum. Ruhu şad olsun...  Özlemle

Selvi İl an
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Bir sanat öğrencisinin karşılaşabileceği en iyi hocalardan ve en iyi 
sanatçılardandı Ali İsmail Türemen Hocam. Eskişehir ve İstanbul’da 
Türemen Hocam ile geçirebildiğim tüm zamanlar ve biriktirdiğim 
anılar için kendimi şanslı hissediyorum. Onu tanıdıkça sanatı ve 
sanatçıyı farklı bir gözle görmeye başladım. Resimleri, gravürleri, 
desenleri, seramikleri ve cam eserleri ile bir sanatçının birçok farklı 
alanda ve o alanların hepsine hâkim olarak iyi işler yapabileceğinin 
farkına varmamı sağladı. Türemen Hocamın Eskişehir’e gelişini 
sabırsızlıkla beklerdim. Yaptığım suluboya desenleri görmek isteyip 
beni yüreklendirmesi suluboya resme olan ilgimin ve sevgimin 
katlanarak artmasını sağladı.  Onun resimlerinin benim için ayrı 
bir yeri vardır. Türemen Hocamın resimleri  sayesinde denize ve 
maviye olan sevgim de arttı. Mavi deyince gökyüzünün ya da denizin 
mavisinden önce Hocamın mavi portresi gelir aklıma. Bir sergisinin 
afişi, yıllarca atölyemin duvarından çalışmalarımı izledi. Sanki her 
an yanımdaymış gibi, her an bir şey söyleyecekmiş gibi yanımda 
olduğunu hissederdim. Daha çok çalışmak, daha iyisini yapmak 
için kendimce bulduğum bir yöntemdi belki de bu. Yollarımız iyi ki 
kesişmiş dediğim güzel insan, Türemen Hocam… Benim için önemi, 
anlamı ne yazsam eksik kalır…

Semih Kaplan
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Sevim Arslan

Şimdi Bütün Renkler “MAVİ”
Sanat Dünyasına bıraktığı yüzlerce eser ve yetiştirdiği öğrencileriyle yazılmış 
bir şiirdir ALİ İSMAİL TÜREMEN. Efsane hocamız, bitmez tükenmez derya-
deniz, bir bilge, ustam, öğretmenim, arkadaşım. Her zaman çok çalışmak, 
tutkuyla çalışmak, “üretmezsen öğrenemezsin, üretmezsen öğretemezsin” 
ilkesiyle dokunduğu hayatlara mavi izler bıraktı. Yıl 2000, fakültede bir ders 
günü mavi rengi anlatıyor hoca; “gözü merkezden derine çeker, gökseldir, 
huzurludur. Açık mavi: Flüt sesi, türkuaz: Ney, koyu mavi: Kontrbas tınısı”. 
Türemen’in öğrencisi olmak bir ayrıcalıktı. Esasen lisans eğitimim sırasında 
öğrencisi olamadım ancak yine de çok şanslıydım, 1995 yılında bizim 
bölümde Temel Sanat Eğitimi ve Tasarım İlkeleri derslerini vermeye başladı. 
Böylece asistanlık dönemimde öğrencisi ve asistanı oldum ve daha da 
şanslıydım ki atölyesinde çıraklık yapma şansına eriştim. Fakültede sabah 
08.30 da başlayan, her anı, her sözü, her davranışı bir öğreti olan ders 
günlerinden birinde, çalışılmak üzere pırıl pırıl hazırlanmış bir çinko plaka 
koydu masama. Oysa ki hiç konuşmamıştık benim gravür çalışmam üzerine. 
Böylece başladı o büyülü yolculuk ve hiç kesintisiz 25 yıldır süregeldi. 
Üretim sürecine en yakından dahil olma ayrıcalığına erişmiş olmaktan ve 
daha fazlası için minnettarım. Sanata doğru yolumu açan, öğrencilerine o 
sihirli dokunuşlarıyla yaptığı dersleri ile eğitimci olarak da yolumu açan bir 
büyüdür benim için Türemen. Cömert tarzıyla, hiç esirgemeden içindeki 
deryayı öğrencilerine aktaran, kendilerini gerçekleştirme cesareti veren, 
heyecanlarını cesarete evrilten, en çekingen öğrencisine dahi başarılı işler 
ürettiren bir hocaydı Türemen. Öğrencileri ödevlerine isimlerini yazmazdı, 
işlerden bilirdi isimleri. Hiç unutmadı öğrencilerinin adlarını. Sevgili hocam, 
öğrettiklerinizi aktarmaya, çok çalışmaya ve bir ibadet gibi atölyeye 
gitmeye devam ediyorum. Sonsuz minnet ve saygılarımla.
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Sevil Görür

Bir varmış, bir yokmuş...
İşte bu, var ile yok arasında bir düş, bir serüven, kocaman, kısacık bir yaşam; 
sanata adanmış bir yaşam. Yaşamına dokunduğun yüzlerce öğrenci... 
Dersine seçilebilmenin bir ayrıcalık olduğu, sanatın, yaratıcılığın, üretmenin 
bir “büyü” gibi bizleri sardığı yıllar… Tutkunu olduğun denizin derinliklerinin 
tüm mavilerinin boyadığı bir yaşam... Sevgili hocam... Bizler için bir ekol, bir 
okul oldun… İşte bunlar dökülüvermişti kağıda haberini alınca. 
83 senesinde temel sanat eğitiminin ilk dersinde bir arkadaşımla yolunu 
kesmiştik adeta; seramik okumak değildi hedefim, “nasıl bölüm değiştiririz” 
diye sormuştuk. O zaman verdiğin cevap yıllar içinde içerik kazandı, hayata 
geçti. Önemli olan “sanat formasyonu”ydu disiplinin kendisi değil. Disiplinler 
sadece ifade biçimleydi, tekniklerdi, beceriydi, emek ile halledilir şeylerdi 
ama yaratıcılık… İşte o formasyondu önemli olan. 

Bu ilk karşılaşma giderek bir usta-çırak ilişkine dönüşecek ve ifade 
biçimlerinde beni özgürleştirecekti. Coco’ların atölyesinde sevgili Meltem 
ile birlikte mavi’leri seramik heykellere dönüştürdüğümüz zamanlar 
geliyor aklıma ya da atölyede gravür yaptığımız sayısız zamanlar ya da 
işlerimiz fırından çıkar çıkmaz sabırsızlıkla “dekan yardımcıları” odasına 
getirip üstünde kritik yaptığımız günler… Pek çok farklı bölümde Temel 
Sanat Eğitimini verdiğimiz günler, yıllar… Her bir öğrenci işi üzerinde tek 
tek yaptığımız değerlendirmeler. Otuz bazen otuz beş kişilik sınıflarda 
sanat eğitiminin bireysel bir eğitim olduğunun ve her öğrenci için ki onlar 
senin için öğrenci değil her biri “tasarımcı” veya “sanatçı adayı” idi, özenle, 
düşünülerek verilen çaba. İşte bunlar, bütün bu yaşanmışlıklar “ben”i 
şekillendirdi, bu gün olduğumu, öğrencilerimle ilişkilerimi şekillendirdi. 

Tüm yüreğimle müteşekkirim, sevgili ustam…
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1983 senesin de MÜGSF Seramik Bölümünün ilk iki sınavını kazanıp, 
mülakat sınavına hak kazandığımı öğrendiğimde, bölümde okuyan 
arkadaşlarıma koşup sözlü sınav ve sınava katılan hocalar hakkında 
bilgi almak istedim. Tüm hocalar hakkında bilgi vermeye çalışırken 
İsmail Türemen için ‘Mavilerin Prensi’ terimini kullanmışlardı. O zaman 
ne demek istediklerini tam olarak anlayamamıştım. Okul başlayıp da 
İsmail Hocanın bir sergisine gittiğimde, ona neden Mavilerin Prensi 
dendiğini anladım. Zaman içinde ise bu terim tam olarak yerli yerine 
oturdu. Eğitim hayatım içinde İsmail Beyi daha yakından tanımaya 
ve hobilerinin neler olduğunu öğrendiğimde ise sanatçılığının yanı 
sıra çok da iyi bir dalgıç olduğunu ve eserlerinde kullandığı mavilerin, 
turkuazların, yeşillerin nereden geldiğini çok daha iyi anladım. Şimdi 
o çok sevdiği mavinin tüm tonları ve engin denizler yetim kaldı. 
Ruhunuz şad olsun Hocam…  

Si el Y lmaz Özg ney
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1982 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 
Bölümünde öğrenci olduğumda, aldığım Temel Sanat Eğitimi dersinde 
hocamız olduğunda tanışmıştım. Ben o zaman 18 yaşındaydım. 
Hocamızın derslerdeki farklı ve özgün yöntemini çok beğenmiştim. 
Onun ders ile ilgili anlattıklarını ve öğrettiklerini çalışmalarıma 
uygulamam mesleğimde olumlu adımlar atmamı sağlamıştır. 
Hocamızın verdiği ödevleri heyecanla hazırlıyordum. Bizleri hem 
sanat hem de gelecek kaygılarımızı önemseyerek yetiştirmişti. 
Bu destekleri fakültemden mezun olduktan sonra da devam etti. 
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde asistan olarak 
göreve başlamamdan, lisans üstü eğitimim süresince destekleri çok 
büyüktür. Ayrıca, aynı fakültede birlikte çalışma fırsatını elde etmiş 
şanslı öğrencilerinden biri olabilmenin mutluluğunu anlatmaya 
kelimeler yeterli olmaz. O’nun öğrettiklerini rehber edinerek meslek 
yaşantımı sürdürdüm ve sürdürmeye devam ediyorum. Mert ve 
açık sözlü oluşunu her zaman sevmişimdir. O’nun engin bilgi ve 
tecrübesinden faydalanabilmiş olmaktan ve onu tanımaktan çok 
mutluyum.

O bizlerle yaşıyor….

Soner Genç
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MAVİ DALGA
Okyanusum mavi,
Denizim mavi,
Gökyüzü mavi,
Gökle denizin buluşması mavi.

Bana maviyi rahmetli babam öğretti.
Okyanuslar geçtik, dalga dalga, mavi tonlarında,
Kıtalar geçtik, mavi kokan, sıcacık, sevgi kokan.
Mavileri aştık, indik gemimizden gümüş mavisi kıtaya.

Ben bir denizci kızıyım,
Mavi bakmasını bilmem, mavi içimdedir.
Gümüş mavisi kıtada yolum,
Maviyi bilen bir Bilge ile karşılaştı.

Maviye bakmasını,
Maviye dokunmayı,
Maviye açılmayı,
Dalga dalga, mavi yaşamayı öğretti.

Acaba mavi mi oldum?
Sevgili Ali İsmail TÜREMEN Hocam,
Engin bilgilerini aktardığın biz öğrencilerin, hangi renk olduk bilmiyorum 

ama bana kattığın değerli bilgiler için, Gençliğimizin en güzel anılarında 
yer aldığın için, Kocaman gülümseyişin ve sevecen tok sesinle iyi ki 
yolumuz mavide kesişmiş ve mavi okumayı, mavi olmayı öğretmişsin.

Şe nem To er Ba ar
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MAVİYE ÖZLEMLE
İlkokul yıllarından beri okumak istediğim bir okul olan Güzel Sanatlara 
girmenin heyecanı ile hocalarımla ilk karşılaşma benim için öyle 
heyecan verici ve merak uyandırıcıydı ki… 

Bu durumda bazen şaşkınlık bazen hayret bazen hayranlık bazen 
de bir heybet ve ihtişamla karşılaşıyordum. İşte Türemen hoca benim 
için böyle bir karşılaşma, böyle bir dokunuştu; heybet ve ihtişama 
dokunmak gibi. Ses tonundan duruşuna kadar öğrenciye geçirdiği 
bu duygu ile girdiği dersi bir dağdan yamaçlara akan su gibi anlayış 
ve şefkatiyle örgütler ve böylelikle o yüce duygusunun kurduğu 
mesafeyi eriterek konunun içselleşmesine katkı sağlardı ve ben 
kendimi birden kolaylıkla üstesinden gelebildiğim bir işin içinde 
bulurdum. 

Bende derin izler bırakan, şahsına münhasır hocamız İsmail 
Türemen kalbimde hep sevgiyle yaşayacak… 

Unutmayacağım sevgili hocam, özlemle ….

Şeyma Bo aro lu
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Dereler akar gider
Taşları katar gider
Bu dünya bir pencere  
Her gelen bakar gider 
İşte bu pencerenin kendisi, baktıklarımız, gördüklerimiz, anladıklarımız, 
ruhumuzu ısıtanlar bu yolculuğu anlamlı ve güzel kılıyor. Ali İsmail Türemen 
de benim penceremin güzelliklerinden. Uzay boşluğunda, zaman ve mekan 
boyutunda gönülden bir birliktelik bizimki. İyi ki rastlamış, iyi ki tanımışım 
dediklerimden. Derste öğrenmekten öte hayatın akışında, girdaplarında, 
kıvrımlarında öğrenmenin ne demek olduğunu anladığım hocalarımdan 
o. Bana sanatın bir meslek veya bir çalışma alanı olmasından öte bir yaşam 
tarzı, bir yaşama bakış yöntemi, kalp atışının değişik bir ritmi olduğunu gös-
teren bir rehber... Bir hocanın söyledikleri kadar söylemedikleriyle de nasıl 
ışık tutabileceğinin somut örneği. Lisans döneminde sınıfında öğrencisi 
olma şansını bulamamış olsam da şanslıydım. Geçirdiğimiz anlar, sofralar, 
tatlı sohbetler, her yudumdan sonra derin bir nefes alıp “ohhh” çekmelerin, 
nasıl da sanatı ve hayatı öğrettiğini çoğu kez iliklerime kadar hissettim. Ali 
İsmail Türemen konuştuğu, baktığı, gördüğü, duyumsattığı ve eserleriyle 
bir yol göstericiydi. Kaderin beni İstanbul yerine Eskişehir’de onunla bu-
luşturması, hayatımda ışığını ve yaydığı sıcaklığı hissedecek bir yakınlıkta 
bulunma şansının ne büyük bir ödül, hazine, tam da kalbimin üstüne, göğ-
süme taktığım bir madalya olduğunu şimdilerde daha iyi anlıyorum. Gibran 

“Hatırlama, bir buluşma biçimidir” der. Ne kadar çok hatırladığımı, hem de 
çok güzel hatırladığımı düşününce... Hiç ayrılmamış gibi hissediyorum, o 
madalyanın tam altında saklıyorum maviler gibi derin, içten, sevecen ve 
sonsuz gülüşünü.

Tev  Fi ret Uçar
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Dört yıl boyunca öğrencisi olduğum değerli hocam….
Pür ve sonsuz teslimiyet hallerimiz ile bize açtığın yolda, senin izinde 
donandık.Sonrasında, birlikte yaptığımız çalışmaların anlamına daha 
çok vararak, parçalanmış bütünleri, geometrinin ihtişamını, renklerin 
ve formların sınırlarını zorlayarak yeni ifadeler ile sanat hayatımızın 
orijini haline getirmeye çabaladık.Hala öğrettiklerinin ışığı altında, 
farklı hayatlara ışık tutmaya çalışıyoruz.Üzerimde emeği olan tüm 
değerli hocalarım gibi, öğrettiğin her bilgi, paylaştığın her deneyim 
için sonsuz teşekkür, minnet ve vefa duygularımla…

Işıklar içinde uyu…

Tu a Önder Demir io lu
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Kıymetli hocam Ali İsmail TÜREMEN ile 2004 ve 2009 yılları arasında, 
Temel sanat eğitimi dersi asistanı olarak çalışma fırsatını yakaladım 
ve mesleki olarak tecrübelerimin çoğu o dönemde kendisinden 
edindiğim bilgiler sayesindedir.Hiç unutmam; hocamla çalışmaya 
başladığımız ilk gün şu kuralda anlaşmıştık. Her hafta ders için 
buluştuğumuzda hocamın karşısına yeni bir resim ile çıkacaktım. 
İlerleyen zamanlarda bu anlaşma benim adıma 5 kişisel, 12 karma 
sergiye sebep olmuştur. Minnetle kendisini anıyorum. Üretken, 
üretmek için yüreklendiren, yol açan, öğretmenin nezaketine sahip, 
ilkeli ve riyakarlığa tahammülü olmayan müthiş bir eğitimciydi. 
Bende dahil olmak üzere öğrencilerinin hepsi hocamın yapacağı 
kritikleri nefessiz dinlerdik ve nasıl oluyor ise azıcık kelime bizlerde bir 
dünyanın değişimine neden oluyordu.

Işıklar içinde uyu sevgili hocam...Maviliklerde uyu...

Ünsal Bahtiyar
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Avusturalya’dan  yurda döndüğümde Eskişehir’de  Anadolu 
Üniversitesi,Güzel Sanatlar Fakültesi ,Seramik Bölümünde göreve 
başladım.Eskişehir’de ve Fakültede  kimseyi tanımıyorum diye 
endişeliydim.Geçen zamanda Değerli hocam Ali İsmail Türemen’in 
İstanbul’dan her hafta gelerek katkı sağladığını duyduğumda içim 
rahatlamıştı.Fakültede hep örnek hocaydı.Pek çok konuda hem 
öğrencilerine,hem meslektaşlarına,hem asistanlarına iyi örnek 
oldu.Sanatı,dünya duruşu,yaşam biçimi hatta giyim kuşamıyla 
bile.Cömertti.Eli açıktı.Sevdiğini sever,sonuna kadar desteklerdi.
Çalışmayı,öğretmeyi severdi.Kolay mıydı geceler boyu tren 
yolculukları.Eskişehir-İstanbul,İstanbul-Eskişehir.Çok yönlüydü 
hocam.Pek çok alanda eser üretti,Cam,seramik,heykel,resim,baskı 
resim.Bilgisini öğrencileriyle paylaşmaktan keyif alırdı.Onları çok 
yönlü olmaları için yönlendirirdi.Hocamla en keyifli anılarımdan 
biri 1990 lı yıllarda,Marmariste’ki yazlık evlerinde ,sevgili Berna 
abla,Memo,Onur,rahmetli Timur Selçuk ve kızı Hazal  ile birlikte 
yediğimiz akşam yemeğiydi.Gecenin konusu müzik,sanat ve denizdi.
Deniz tutkusunu,daldığı denizleri,tuttuğu balıkları,dalış anılarını ne 
keyifle anlatmıştı.

Maviliklerdedir şimdi.Işığı bol olsun.

Ze ra Ço anl
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Çok sevgili hocam İsmail Türemen’le ilk kez, Marmara Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi yetenek sınavlarında karşılaşmıştım. Üzerinde 
koyu mavi gömleğiyle, kocaman gür sesiyle bana ilk soruyu o 
sormuştu…

Okula girdikten sonraki senelerde onu ve eserlerini tanıma fırsatına 
eriştim. İnsanı içine çeken sonsuz derin mavi resimleri…. Ondan çok 
şey öğrendik. Harika bir öğretmen, harika bir insandı. Kısaca, bizler 
çok şanslıydık.

Zeynep Pemra Pilevneli
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AYHAN TAŞKIRAN: 1968 yılında Çanakkale’nin 
Çan ilçesinde dünyaya gelen Ayhan Taşkıran, 
çocukluk döneminden itibaren kendini resimleri 
ile ifade etmeye başlamıştır. Anadolu Üniver-
sitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölü-
mü’nde almış olduğu seramik eğitimi süresince 
resim yapmaktan vazgeçmemiştir.  Uzun yıllar 
Eskişehir’de sanat çalışmalarını sürdürmüştür. 
2000 yılında doğduğu şehir Çan’a atölyesini taşı-
mıştır. Çan’da farklı teknik ve disiplinlerde çalış-
malarına 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 sera-
miklerinde figüratif bir anlayış benimsemiştir. 
AYSUN ÇÖLBAYIR DİNİZ: 1965 Bursa’da doğdu. 
1987 yılında Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi, 
Seramik Anasanat Dalı’ndan mezun oldu. 2004 
yılında Uludağ Üniversitesi, Güzel Sanatlar 
Eğitimi Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. 
1995 yılından itibaren Uludağ Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Ana-
bilim Dalı, Resim-İş Eğitimi Bölümü’nde Öğretim 
Elemanı olarak Seramik Anasanat Atölye ve Yar-
dımcı Sanat Atölye dersleri vermektedir. 1989 
yılından itibaren yurtiçi ve yurt dışında birçok 
karma sergiye katılmıştır. 1989 ve 2004 yılla-
rında Devlet Resim Heykel sergilerinde çalış-
maları seçilerek sergilenmiştir. 2001 yılında 
TRT’nin düzenlediği seramik yarışmasında 
mansiyon almıştır. 2014 yılında “Kuş Bakışı” 
ve “idol”, 2016 yılında “Çağlar boyu İdol”, 2018 
de ‘Zaman Anlar Haller’  adı altında kişisel ser-
giler açmıştır. 2016’dan beri Akeramos Sanat 
Merkezi- Sanat Direktörlüğü yapmaktadır.
BİLGEHAN UZUNER: 1963 yılında İstanbul’da 
doğdu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Seramik Bölümünü bitirdi. 1986 yılında 
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde 

kurucu öğretim elemanlardan biri olarak göreve 
başladı. 1990 yılında Seramik Bölümünde Yar-
dımcı Doçent, 1996 yılında Doçent oldu. 1990 
yılında Fakültede ilk cam yapım tekniklerini ger-
çekleştirdi. Antik cam teknikleri ile ilgili AKANTAŞ 
adında kitap yayımladı. 2004 yılında Temel 
Eğitim Dalında Profesör oldu. Fakültede Bölüm 
başkanı, 1999-2002 yılları arasında Dekan yar-
dımcısı, 2012-2014 yılları arasında Dekan olarak 
görev yaptı. Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyu-
mu’nun organizasyonu ve yürütülmesini ger-
çekleştirdi. 30 kadar kişisel sergi açtı, Resim, 
Baskıresim, Seramik, Cam, Ürün Tasarımı gibi 
alanlarda toplam 26 adet ödül kazandı. 2020 
yılında Fakülteden sürüldü, dava sonucu 
göreve iade hakkı kazandı, davası sürüyor. 
DİLEK ALKAN ÖZDEMİR: 1995 yılında Anadolu 
üniversitesi Güzel Sanat Fakültesi Seramik 
Bölümünü Bitirdi. 1998 yıllında yüksek lisansını, 
2006 yılında doktorasını Anadolu Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. Aynı yıl 
Yardımcı Doçent, 2013 yılında Doçent unvanını 
aldı. Halen Anadolu Üniversitesi Engelliler 
Entegre Yüksekokulunda Seramik Bölümünde 
görev yapan sanatçı, yurt içinde ve yurt dışında 
pek çok sergi, sempozyum ve kongrelere katıl-
mıştır. Alanında yayınlanmış makaleleri vardır. 
Sanatçının 4 kişisel sergisi ve seramik alanında 4 
adet ödülü bulunmaktadır. Son dönem seramik 
çalışmalarında kendi sanatsal yaklaşımıyla 
günümüz sosyal konularına özellikle “tüketim 
konusuna” dikkat çekmektedir.  Sanatçı yaratıcı 
bakış açısı ile yaptığı çalışmalarda toplumdaki 
ilişkilere dikkat çekerek, hayattaki hız nede-
niyle pek çok şeyi kaçırdığımıza ve tüketti-
ğimize dikkat çekmek istemiş ve gerçekleri fark 
etmemiz gerektiğini çalışmasında ifade etmiştir.
ECE KANIŞKAN: 1971 yılında Eskişehir’de doğdu. 
1994 yılında Anadolu Üniversitesi G.S.F. Seramik 
Bölümü’nden mezun oldu. 1998 yılında Anadolu 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik 
Bölümü Yüksek Lisans Tezini tamamladı. 2011 
yılında aynı üniversitede Sanatta Yeterlik Prog-
ramını bitirdi. Anadolu Üniversitesi Engelliler 
Entegre Yüksekokulu Seramik Bölümü’nde 

Doktor Öğretim Üyesi olarak sürdürdüğü  
görevinden Ocak 2021 tarihi ile emekliye 
ayrılmıştır. Pek çok ulusal ve uluslar arası 
yarışma, sempozyum ve karma sergilerde 
eserleri sergilenen Kanışkan’ın seramik ala-
nında iki  başarı ödülü bulunmaktadır.
ENVER GÜNER: 1987 yılında Marmara Üniver-
sitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam 
bölümünden mezun olan sanatçı, 1994-2003 
yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Seramik Anasanat Dalında 
Lisansüstü eğitimlerini tamamladı. 1993 Yılında 
Gazı Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-iş 
eğitimi bölümünde Araştırma görevlisi, daha 
sonra Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi, Seramik bölümünde Öğretim Üyesi 
olarak sanat çalışmalarına devam etmektedir. 
Sanatçının ulusal ve uluslararası çok sayıda 
karma sergi ve kişisel sergisi bulunmaktadır.
FİLİZ YILDIZ: 1969 yılında Osmaniye’de doğdu. 
Lisans Eğitimini Anadolu Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nde 1992 
yılında üstün başarı ile tamamladı. 1992 yılında 
İzmir Rotary Kulübü 2. Altın Testi Seramik 
Yarışması Konak Rotary Kulübü Özel Ödülünü 
kazandı. 1992-1997 yılları arasında Eskişehir’de 
kendi atölyesinde tasarımcı olarak çalıştı. 2001 
yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Seramik Anasanat Dalında “Hitit 
Uygarlığı Seramiklerinin Form, Dekor ve Desen-
lerinin İncelenmesi” adlı Teziyle Yüksek Lisans 
Eğitimini tamamladı. 2002-2003 yıllarında 
ABD-New Jersey’de yaşadığı dönemde müzeleri 
ve sanat galerilerini inceledi, resim alnında 
sanat çalışmalarını sürdürdü. 2004 yılından 
beri Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Seramik Bölümü’nde Öğretim Görevlisi 
olarak çalışmaktadır. Anadolu’nun zengin 
kültür mirasında olan figür, desen ve motifler 
sanatçının eserlerindeki esin kaynağıdır. Bu 
figür ve motifler çağdaş sanat anlayışı içinde 
yeniden yorumlanarak geçmişten geleceğe 
mesajlar taşıyan yeni biçimlere dönüşmek-
tedir. Sanatçı yurt içi ve yurt dışı olmak üzere 
birçok kişisel ve karma sergilere katılmıştır. 

GONCA İLBEYİ DEMİR: Gonca İlbeyi Demir, 1964 
yılında Ankara’da doğdu. Lisans eğitimini Gazi 
Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş 
Eğitimi Bölümü Resim Ana Sanat Dalı’nda 1986 
yılında tamamladı. Aynı yıl Anadolu Üniversitesi 
Uygulamalı Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Grafik 
Bölümü’nde öğretim elemanı olarak çalışmaya 
başladı. 1988-1991 yılları arasında, ABD’de Roc-
hester Institute of Technology, College of Fine 
and Applied Arts, Department of Printmaking’de 
Yüksek Lisans (MFA) Eğitimini, 1994 yılında da 
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü-
sü’nde Baskıresim dalında Sanatta Yeterlik Eği-
timini tamamladı. 1995 yılında Yardımcı Doçent, 
1996 yılında Baskı Sanatları alanında Doçent, 
2009 yılında Profesör oldu. 1986 yılından beri 
çalışmakta olduğu Anadolu Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi’nde, Seramik, Heykel ve 
Çizgi Film bölümlerinde Desen dersleri; Grafik 
Bölümü’nde Baskıresim, Grafik Sanatlar Tarihi, 
Desen, Sanat Kitabı, Alternatif Yöntemler ile Kav-
ramsal Düşünme dersleri; Sosyal Bilimler Ens-
titüsü / Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Ana Sanat 
Dalı’nda Baskıresim, Sanat Kitabı, Çok Disip-
linli Grafik Uygulamaları dersleri verdi / ver-
mektedir. Sekiz kişisel sergi açtı yurt içi ve yurt 
dışında birçok karma ve grup sergilerine katıldı 
ve uluslararası bienal, trienal ve yarışmalı ser-
gilerde yer aldı. “Kiç ve Plastik Sanatlar Üzerine” 
(Ütopya Yayınevi, Ankara, 1.Basım, ISBN 978-975-
6361-86-3, 2009) adlı bir kitabı bulunmaktadır.
HASAN BAŞKIRKAN: 1975 yılında Gebze’de doğdu. 
1999 yılında Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar 
Fakültesi, Seramik Bölümü’nde Lisans eği-
timini, 2002 yılında Anadolu Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Seramik Anasanat Dalı’nda 
Yüksek Lisans eğitimini ve 2010 yılında Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Seramik ve Cam Tasarımı Anasanat 
Dalı’nda Sanatta Yeterlik eğitimini tamamladı. 
1999-2014 yılları arasında Anadolu Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünde 
Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi olarak 
çalıştı. 2014 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve 

Cam Tasarımı Bölümüne Yardımcı Doçent olarak 
atandı. 2018 yılında Doçent oldu ve halen aynı 
bölümde öğretim üyesi olarak görevini sürdür-
mektedir. Birisi Uluslararası olmak üzere top-
lamda dört ödülü ve üç kişisel sergisi bulun-
maktadır. Yurtiçinde ve Yurtdışında pek çok 
karma sergi ve sempozyuma katılmıştır. Prof. 
Dr. Ateş Arcasoy ile birlikte hazırlamış olduğu 

“Seramik Teknolojisi” adlı kitabı 2020 yılında 
Literatür Yayıncılıktan yayımlanmıştır.
İSMAİL YARDIMCI: 1969 yılında Eskişehir’de 
doğdu. 1990 yılında Anadolu Üniversitesi Uygu-
lamalı Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Seramik 
Bölümü’nden mezun oldu. 1993’te Anadolu 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik 
Bölümü yüksek lisans programını Tamamlayarak, 
Anadolu Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksek 
Okulu Seramik Bölümü’nde araştırma görevlisi 
olarak çalışmaya başladı. 1999 yılında aynı üni-
versiteden sanatta yeterliliğini aldı ve yardımcı 
doçent olarak atandı.2008 yılında Doçent, 2013 
yılında Profesör olan, Eserlerinde doğa temasını, 
çeşitli kontrastlar ve form arayışları ile zengin-
leştirerek işleyen sanatçı, seramiklerinde “Sagar” 
adı verilen pişirim tekniğini kullanmaktadır. Uşak 
Üniversitesi, güzel sanatlar fakültesi Seramik 
bölümü ve Yemen’de Türk -Yemen Meslek Ens-
titüsü, seramik bölümünün kuruculuğunu yaptı. 
Halen Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Seramik Bölümü Başkanı olarak görev yapan, 
uluslararası ve ulusal birçok makale ve bildi-
rileri bulunan Yardımcı, 11 kişisel, yurt içi ve yurt 
dışında 100’ün üzerinde karma sergiye katıldı.
M. YAVUZ PİLEVNELİ: İstanbul’da doğdu. St. 
Joseph Lisesi ve sonrasında Marmara Üniver-
sitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölü-
münden mezun oldu. Plastik sanatlar ala-
nında yurt içi ve yurt dışında; seramik, cam 
vitray, mozaik, duvar resimleri, fotoğraf 
gibi mimaride sanat eserleri uygulamaları 
ve çeşitli karma ve kişisel sergiler ile sanat 
yaşamına devam etti… İstanbul Üniversi-
tesinde uzun yıllar seramik teknolojileri ve 
uygulamaları konusunda dersler verdi… Aktif 
seramik çalışmalarına Pilevneli Ailesi ile pay-

laştığı atölyelerinde devam etmektedir…
MEHTAP UYGUNGÖZ: 1965 yılında Kars-Ka-
ğızman’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini 
İstanbul’da tamamladı. 1986 yılında Marmara 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Ana-
sanat Dalı’ndan mezun oldu. Kaligrafiye olan 
sevgi ve eğitimini, aynı fakültenin bölüm aka-
demisyenleri Prof. İlhami Turan, Prof. Halis Biçer, 
Prof. Selahattin Ganiz ve Dr. Öğr. Üyesi Niyazi 
Gündüz’den aldı.  1991 yılında Yüksek Lisansını, 
1995 yılında Sanatta Yeterliğini Anadolu 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Ana-
sanat Dalı’nda tamamlayarak 1996 yılında Yar-
dımcı Doçentliğe (Dr. Öğr. Üyesi) atandı. 1987 
yılından bu güne kadar, Latin Harfleriyle kalig-
rafik resimler yapan ilk kadın sanatçı olarak, 
sanatsal çalışmalarını halen devam ettirmekte 
ve Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Grafik Bölümü’nde “Tipografi ve Kaligrafi” ders-
lerini yürütmektedir. 7th World Conference on 
Women’s Studies (WCWS 2021), Kişisel Sergi 
(Azerbaycan-2020); “Bosna Hersek Sanatçılar 
Derneği”, Grup Sergisi, (Bosna-Hersek Saray-
bosna-2019); “3 Calligraphers”, Grup Sergisi, 
(Bodrum-Dibeklihan-2019); “7Artist, 1Exhi-
bition, 7 Expression”, Grup Sergisi, (Belgrad-Sır-
bistan-2018); “10. Uluslararası Anadolu Kaligrafi 
ve Tipografi Etkinliği”, (Eskişehir-2018); “Harf-
lerle Yolculuk” Kaligrafi ve Tipografi Sergisi, 
Kişisel Sergi (Eskişehir-2017); “Uluslararası Kalig-
rafist 2017” Karma Sergi (İstanbul-2017); “Artistic 
Expressions,” Grup Sergisi (Makedonya2017); 

“Koleksiyondaki Kadın Sanatçılar Sergisi” (Eski-
şehir-2017); “9. Uluslararası Anadolu Kaligrafi 
Tipografi Etkinliği” Karma Sergi, (Eskişehir-2017); 

“Anadolu’da Kadın Düşleri” Karma Sergi (Eski-
şehir-2016); “Expo2016-Antalya” Uluslararası 
Karma Sergi (Antalya-2016); “Görsel Sanatlar 
Çalıştayı” Karma Sergi (Lüleburgaz-2016) “Slo-
venian & Turkey Art” Uluslararası Karma 
Sergi (Slovenya-Kranj-2015) “Türk Üniversiteli 
Kadınlar Derneği” Karma Sergi (Eskişehir-2014); 

“Yunus’ca Söyledik” Karma Sergi (Eskişehir-2014) 
Changzhou Teknoloji Enstitüsü Sanat ve Tasarım 
Okulu’nun düzenlediği “Anadolu Üniver-
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sitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergisi” (Çin-C-
hangzhou-2013) “Göç’ün 50. Yılı” Karma Sergi 
(Almanya-Köln-2010) Türkmenistan Radyo-TV 
Yayımları ve Kültür Bakanlığı’nın düzenlediği 

“Uluslararası Sanat Yapıtları Sergisi” (Türkme-
nistan-Aşkabat-2009); “Trade Show” (ABD-San 
Diego-Los Angeles 2009); kaligrafi eserle-
riyle katıldığı etkinliklerden bazılarıdır.
MELTEM GÜNAYDIN YENİGÜN: 1965 yılında İstan-
bul’da doğdu. 1987 yılında Marmara Güzel 
Sanatlar Fakültesi Seramik Ana Sanat dalından 
mezun oldu. Aynı yıl Serpo Cam yarışma-
sında özgün form çalışması ve çini desenli 
karo tasarımı ile sergileme aldı. 1990 yılında 
ilk kişisel sergisini Garanti Bankası Yonca 
Sanat Galerisi’nde açtı. 2003 yılında Adreste 
bukunamadı çalışması TRT tarafından seçi-
lerek Ankara , İstanbul ve İzmir’de sergilendi. 
2005 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın açmış 
olduğu yarışmada ‘Kaftana dokunduk’ adlı eseri 
ile dereceye girdi. 2006 yılında Güney Kore 
Seramik Bianeli’ne davet edildi. 2010 yılında 
MEB’nin düzenlediği İstanbul Başkent etkinli-
ğinde ‘Lalezar’ isimli eseri Ayasofya müzesinde 
sergilendi. 2012, 2013, 2014 yıllarında Ortaköy 
Kültür Merkezi seramik karma sergisine sırası 
ile ‘Rüzgara Bıraktık’ , ‘Bellek‘ , ’Silüet’ çalış-
maları ile katıldı. 2015 yılında 2. İstanbul Seramik 
Günlerinde ‘Bellek’ isimli çalışması ile yer aldı. 
Sanat ve çalışma hayatına 1988 – 91 yılları arası 
Kutlutaş inşaat firmasında tasarımcı olarak 
devam etti.1992-2014 yılları arasında MEB’le 
bağlı lise ve dengi okullarda eğitim verdi. 2014 
yılında emekli olduktan sonra özel atölyesinde 
seramik çalışmalarına devam etmiştir. Eserleri 
ile sergiye katılan sanatçı Meltem Günaydın 
Yenigün 2018 yılında aramızdan ayrılmıştır.
NALÂN DANÂBAŞ: Sanatçı, 1992 yılında 
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 
Seramik ve Cam Bölümünden mezun olmuş, 
1994 yılında aynı kurumda Yüksek Lisans 
yapmış ve 1998 de Sanatta Yeterlik almıştır. 
2000 yılında yine aynı kurumda Yardımcı 
Doçentliğe atanmıştır. Halen Marmara Üniver-
sitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam 

Bölümü’ nde Doçent olarak görevine devam 
etmektedir. Müze ve birçok koleksiyon eseri 
bulunan sanatçının, Ulusal kişisel sergileri, 
Ulusal ve Uluslararası karma ve grup sergi-
lerine katılımları ve ödülleri bulunmaktadır.
OYA UZUNER: 1966 yılında Ankara’da doğdu. 
1991 yılında Anadolu Üniversitesi, Uygulamalı 
Güzel Sanatlar Yüksekokulu Seramik Bölü-
mü’nden mezun oldu. 1994 Anadolu Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek 
Lisansını, 1998’de aynı kurumda Sanatta 
Yeterlik Programı’nı tamamladı. Beş kişisel 
sergi açan, çok sayıda karma sergiye katılan, 
kamu ve özel koleksiyonlarda yapıtları bulunan 
Oya Uzuner, halen Anadolu Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nde Dr. 
Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.
ÖZGÜR KAPTAN: 1990 Anadolu Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’ne 
girdi. 1997 Yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü’nden ‘İç mekan da Seramik 
Maskelerin Yardımcı Malzemeler İle Uygu-
lanması’ adlı Teziyle Mezun oldu. 1997 yılında 
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülte-
sinde Göreve Başladı. Halen aynı Fakültede 
Öğretim Görevlisi olarak çalışmalarına devam 
etmektedir. Beş kişisel sergi açmış ve pek çok 
yurt içi yurt dışı karma sergiye katılmıştır.
PINAR GENÇ: Ankara’da 1966 yılında doğan 
sanatçı, Anadolu Üniversitesi Uygulamalı Güzel 
Sanatlar Yüksekokulu Seramik Bölümünden 
1989 yılında mezun oldu. Aynı üniversitede, 
1992 yılında Yüksek Lisansını ve 1994 yılında da 
Sanatta Yeterlik eğitimini tamamladı. Anadolu 
Üniversitesi’nde profesör olarak görev yaptı 
ve 2021 yılında emekli oldu. Yurt içinde dokuz 
kişisel sergisi bulunan sanatçının, pek çok ulus-
lararası karma sergilerde eserleri yer almıştır. 
Yurt içinde üçü Devlet Seramik Yarışması 
Başarı ödülü olmak üzere on ödülü ve ulus-
lararası olmak üzere iki ödülü bulunmaktadır. 
Yurt içinde ve dışında çok sayıda karma sergi 
ve sempozyumlara katılmıştır. Ayrıca sanat-
çının müzelerde koleksiyona dahil edilmiş 
eserleri vardır; Museo Internazionale Delle 

Ceramiche Faenza-Italya, Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi Müzesi İstanbul, Anadolu 
Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi Eski-
sehir, Hacettepe Sanat Müzesi Ankara, Museum 
of Modern Ceramic Art Tajimi-Japonya.
SELVİ İLHAN: 1967 yılında Kırıkkale’nin Hasandede 
Kasabasında doğdu. 1994 yılında Eskişehir 
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Seramik Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek 
lisansını 1999 yılında Eskişehir Anadolu Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik  Ana 
Sanat Dalı’nda tamamladı. 1997 yılında Keskin 
Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda  öğret-
menliğe başladı. Ankara’nın çeşitli ilçele-
rinde görev yaparak 2020’ de emekli oldu. 
İlk kişisel sergisini 1996 Friedrich Naumann 
Vakfı- Ankara’da ve çeşitli galerilerde 6 kişisel 
sergi açtı. Çok sayıda karma sergi ve fuarlara 
katıldı. Sanatsal çalışmalarını Ankara ‘daki 
seramik atölyesinde gerçekleştirmektedir.
SEMİH KAPLAN: 1976 da İstanbul’da doğan Semih 
Kaplan 1994 yılında Eskişehir Anadolu Güzel 
Sanatlar Lisesi Resim Bölümünden mezun olarak 
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Seramik Bölümünde Lisans eğitimine başla-
mıştır. 1998 yılında lisans, 2003 yılında Anadolu 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik 
Anasanat Dalı, Yüksek Lisans ve 2009 yılında 
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü 
Resim Anasanat Dalı, Sanatta Yeterlilik prog-
ramlarından mezun olmuştur. Bugüne kadar 
birçok kişisel sergi açan sanatçının resim, çini, 
seramik, ve özgün baskı alanlarında çeşitli yarış-
malardan ödülleri bulunmaktadır. Çalışmalarını 
Eskişehir’deki atölyesinde sürdürmektedir.
SEVİL GÖRÜR: 1962 İzmir doğumludur. 1997 
yılında Marmara Üniversitesi güzel sanatlar 
fakültesinden mezun olmuş, 1990 yılında 
Seramik Ana Sanat Dalında Yüksek Lisansını, 
1995 yılında Grafik Ana Sanat Dalında Dokto-
rasını vermiştir. 1989 yılında aynı fakültede, 
temel sanat eğitimi derslerinde Ali İsmail Türe-
men’in asistanı olarak göreve başlamıştır. Halen 
M.Ü.G.S.F.nde Temel Eğitim Bölümünde Dr. Öğrt. 
Elemanı olarak ders vermektedir. Özgün baskı 

resim- resim alanlarında yurt içi ve dışında pek 
çok bienallere, karma sergilere katılmıştır. 
SEVİM ARSLAN: 1987 yılında Marmara Üniver-
sitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun 
oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü’nde Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik 
Programlarını tamamladı. Halen aynı Üniver-
sitede Öğretim Üyesi olarak görev yapmak-
tadır. Türk Halı Sanatı ve Avrupa Tapestry doku-
maları alanında araştırmaları ve yayınları 
bulunmaktadır. Dokuma Resim ve Özgün 
Baskıresim alanında Uluslararası ödülleri 
bulunan sanatçı ulusal ve uluslararası pek 
çok kişisel, karma sergi ve Bienallere katıl-
mıştır. Dokuma Resim ve Özgün Baskıresim 
çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir. 
SİBEL YILMAZ ÖZGÜNEY: Sibel Yılmaz Özgüney 
1965 yılında İstanbul’da doğdu. 1987 MÜ. GSF. 
Seramik Ana Sanat Dalı, Teknoloji Bölümünden 
mezun oldu. 1987-1991 Gorbon Sanat Sera-
mik’de Sanat Koordinatörlüğü Yardımcılığı 
yaptı.1992-1994 Yabancı dil için gittiği İngilte-
re’de, yerel sanatçılarla çeşitli sergi ve etkin-
liklere katıldı.1994 Türkiye’ye döndükten sonra 
bir süre prodüksiyon firmalarında Sanat Yönet-
menliği Asistanlığı ve Sanat Yönetmenliği yaptı. 
2004 Simurg Art Gallery, Şenay Bostancı eğit-
menliğinde Tezhip ve Minyatür çalışmala-
rında bulundu. 2006 yılında Tezhip, Minyatür 
Atölyesi olarak kurduğu ZEKsanat atölyesini 
geliştirerek  seramik ve ebru sanatlarını da 
ekledi. 2015 yılından itibaren yurtdışında ve 
Türkiye’de çeşitli  karma seramik sergilerine 
katıldı. Çalışmalarına halen devam etmektedir.
SONER GENÇ: 1964 yılında Kırklareli’de doğan 
sanatçı 1986’da Marmara Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Seramik Anasanat Dalı’ndan 
mezun oldu. 1990 yılında Yüksek Lisans, 1993 
yılında ise Sanatta Yeterlik eğitimini tamamladı. 
1995 yılında kazandığı JICA bursu ile Japon-
ya’da Seramik Eğitimi Kursuna katıldı. Sanat 
Eğitimi ve Değişimi kapsamında 1999 yılında 
Çin’de, 2002 yılında ise Amerika’da Uluslararası 
Seramik Sempozyumuna katıldı. Yurtiçinde iki-
yüz’ün üzerinde karma sergiye katılan sanat-

çının, 13 kişisel sergisi ve ikisi Devlet yarışması 
olmak üzere toplam altı ödülü bulunmaktadır. 
Kristal sırlar üzerine araştırma, yayın ve uygula-
malar yapan sanatçı bu konuda da ödül kazan-
mıştır. 7. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyu-
munda davetli sanatçı olarak yaptığı seramik 
heykel Eskişehir’de sergilenmektedir. Yurtdışı 
sanatsal etkinliklerini, Japonya, Amerika, Çin, 
Avusturya, Almanya, Kırgızistan ve Mısır gibi 
ülkelerde gerçekleştirmiştir. 2013 yılında Artistik 
Seramik Sırları (Sır Sanatı) isimli kitabı basılmış 
ve Profesör olmuştur. 2021 yılında Anadolu Üni-
versitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölü-
mündeki görevinden emekliye ayrılmıştır.
ŞEBNEM TOKER BAHAR: İstanbul’da doğdu. İlk, 
orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. 
1987-1988 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni-
versitesi Seramik Bölümü Oktay Anılanmert 
Atölyesi’ne devam etti. 1992 yılında Anadolu 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 
Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. 
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik 
Formasyon Programını tamamladı. 1994 ve 
takip eden yıllarda eğitimcilik hayatına devam 
etti. 2003 yılında kendi adını taşıyan seramik 
atölyesini kurdu. 2009 yılında Antalya Kültür 
ve Sanat Vakfı Kurucu Üyesi olarak vakıfta 
çalışmalar yaptı. Festivaller zamanında seçici 
kurul ve jüri üyeliği yaptı. 2014 yılında Şebnem 
Bahar Art & Design Gallery açarak atölyesine 
galeri eklemiştir. Seramik Sanatı Eğitim ve 
Değişimi Derneği’ne üyedir. Yurt içi ve yurt 
dışı çeşitli karma sergilere katılmıştır.
ŞEYMA BOBAROĞLU: İstanbul› da doğdu. 
Marmara Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi 
Seramik-Cam Bölümünü 1981 yılında bitirdi. 
1990 yılında aynı fakültede Araştırma Görevlisi 
oldu. 1991 yılında merkezi İsviçre’deki “Ulus-
lararası Seramik Akademisi» üyeliğine seçildi. 
1993 yüksek lisans ve 1999 yılında «1960›dan 
günümüze sanat-kavram ilişkisi ve yapıtla-
rımla karşılaştırılması» isimli doktora teziyle 
sanatta yeterlik derecesini aldı. Ulusal ve ulus-
lararası birçok sergide yer aldı. Biri Almanya›da 
olmak üzere toplam sekiz kişisel sergi açtı. 

Yapıtları ile aldığı sekiz ödül arasında, Ulusla-
rarası 4. Asya-Avrupa Bienali gümüş madalya 
ödülü, Ankara Sanat kurumu «Yılın Seramik 
Sanatçısı» ödülü, 48. Devlet Resim Heykel 
Sergisi birincilik ödülü, Türk seramik derneği 
1.lik ödülü bulunmaktadır.  Bugüne kadar birçok 
akademik ve ulusal etkinlikte jüri üyeliği 
yapan sanatçının yapıtları Ankara resim heykel 
müzesi, İstanbul resim heykel müzesi, Garanti 
bankası sanat koleksiyonu ve özel koleksiyon-
larda yer almaktadır. Şeyma Bobaroğlu çalış-
malarını Marmara üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Seramik ve Cam Ana sanat dalında 
Dr. Öğretim Üyesi olarak sürdürmektedir.
TEVFİK FİKRET UÇAR: 1966 yılında, İstanbul’da 
adının (Fikret: Düşünme, fikir, zihin, akıl; 
düşünceye dalma) konulduğu gün başladı yol-
culuğu… O günden beri adının hakkını vermeye 
çalışıyor. Önce Maçka Meslek Lisesi’nde Boya 
ve Dekorasyon Bölümü’nde meslek öğreneyim 
dedi, sonra asıl mesleğinin “öğrenmek” olması 
gerektiğini anladı. “Görünen her şeyin kendine 
has bir macerası olduğu” fikri başına tatlı bir 
dert oldu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi’nde Grafik eğitimi alırken, öğrendikçe 
ne kadar az bildiğini kavradı. Ajanslarda dirsek 
çürüttüğü yıllardan sonra 1987’de mezun oldu. 
Eskişehir’de bir hayalin peşinden koştu. Yeni 
kurulan bir sanat ve tasarım okulunun neferi 
olacaktı. Hem de Anadolu’nun kalbinde. İsviç-
re’de, Art Center College of Design (E)’da ilk Türk 
öğrenci olarak görsel iletişim eğitimi aldı. ABD, 
Belçika, Almanya, İtalya, İspanya, Hindistan, 
Güney Kore, Çin, KKTC gibi farklı ülke ve coğraf-
yalarda bilgilerini paylaştı, çalıştaylara, konfe-
ranslara katıldı, dersler verdi. Gözlerini açtıktan 
38 sene sonra, adının önüne “Profesör” ibaresini 
koydular, hâlâ alışmaya çalışıyor… 10. baskısını 
yapan Görsel İletişim ve Grafik Tasarım isimli 
kitabının okuru binlerce kişi, fikir ve düşünce-
lerini paylaşma nezaketini gösterdi. Pandemi 
günlerinde durumdan vazife çıkarıp 100 günde 
156 eser üreterek yaptığı Türkçe ve İngilizce 
yayınlanan “Yüz Yüze” isimli bir kitabı da var. 
Varoluş nedenini “Kendini, yaşamı, evreni görsel 
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iletişimle anlamak ve anlatmak olarak tanım-
lıyor. Adını bildiği bilmediği pek çok hocası ve 
öğrencisi oldu, hepsinden çok şey öğrendi. 32 
senedir eğitim verdiği Anadolu Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde her yeni 
gün yeni şeyler öğrenmenin heyecanını yaşıyor. 

“Kelimelerle konuşur kavramlarla anlaşırız, grafik 
tasarım kavramların biçimlere dönüşmüş hâlidir” 
sözünü hayata geçirmeye devam ediyor...
TUBA ÖNDER DEMİRCİOĞLU: 1987-1991 yılları 
arasında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Seramik ve Cam Ana Sanat Dalı, Artistik 
Seramik alanında lisansını tamamladı. 1991-
1993 yılları arasında Marmara Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Ana 
Sanat Dalı, Artistik Seramik alanında yüksek 
lisansını tamamladı. 1993-1998 yılları arasında 
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Seramik ve Cam Ana Sanat Dalı, Artistik Seramik 
alanında doktorasını tamamladı. Kariyerinin 
ilk yıllarını Atilla Galatalı ve Filiz Özgüven Gala-
talı’nın atölyesi ve Gorbon Sanat Atölyesi’nde 
tasarım ve pratik yaparak geçirdi. Daha sonra 
Letoon Ayakkabı Sanayi’nde TÜSSİDE başkanı 
Hasan Erişkom ile ayakkabı dizayn ve üretimi 
yaptı. Ayakkabı, çanta ve aksesuar tasarımlarına 
Derishow Tasarım Grubu’nda devam etti. Son-
rasında Eczacıbaşı Sanat Atölyesi’nde porselen 
heykel tasarım ve üretiminde bulundu. Üç yıl 
boyunca Türkiye’nin önde gelen markaları için 
freelance tasarımcı olarak üretimlerine devam 
ettikten sonra 2001 yılında kendi atölyesi olan 
Tuba Ceramic Studio’yu kurdu. Hali hazırda pro-
fesyonel olarak farklı galeriler ile çalışmakta 
olan sanatçının 12 adet kişisel sergisi bulun-
maktadır ve yanı sıra sayısız ulusal ve ulusla-
rarası sergiye katılmıştır. Birçok müze ve sanat 
koleksiyonunda eserleri yer almaktadır. Artistik 
seramik ve porselen çalışmalarına aktif şekilde 
devam etmekte, akademik standartlarda eği-
timler vermekte, çeşitli sosyal sorumluluk pro-
jelerine katılmakta, bazı belediyelerle ve özel 
prodüksiyonlarla sanatsal işbirliklerinde bulun-
maktadır. Sanatçı eserlerinde porselen ve sto-
neware gibi yüksek dereceli killerle çalışmakta 

ve bu heykellere bronz, kurşun ve bakır gibi 
metalleri entegre eden multidisipliner bir yak-
laşım tercih etmektedir. Bunların dışında akrilik, 
kara kalem, suluboya, mürekkep ve pigmentler 
ile tuval üzerine çalışmakta ve resin ile duvar 
heykelleri ve tuval çalışmaları üretmektedir.
ÜNSAL BAHTİYAR: Marmara Üniversitesi G.S.F. 
Resim Bölümünden 1999 yılında mezun oldu. 
Aynı yıl Marmara Üniversitesi G.S.F. Temel 
Sanat Eğitimi Bölümü’nde araştırma görevli-
liğine başladı. 2010 yılında Marmara Üniversitesi 
G.S.Enstitüsü Resim Bölümünde Sanatta Yeterlik 
Programından mezuniyetinin ardından, 2016 
yılında Marmara Üniversitesi G.S.F. Temel Sanat 
Eğitimi Bölümü’nde Yar.Doç.’lik görevine atandı. 
2019 yılından itibaren Temel Sanat Eğitimi Bölüm 
Başkanlığı görevini sürdürmekte. Dokuz adet 
kişisel, otuzbeş’e yakın karma sergisi ve yedi 
adet ulusal ve uluslararası ödülü bulunmak-
tadır. Özel ve kurumsal kolleksiyonlarda eserleri 
bulunmaktadır. Kurumunda uzmanlık alanı 
olan Temel Sanat Eğitimi dersinin yanısıra bu 
dersin devamı niteliğinde olan, Yüzeysel Tasarım 
ve Modelden Resim derslerini vermektedir.
ZEHRA ÇOBANLI: Seramik sanatçısı,akademisyen.
Bandırma doğumlu.1981 yılında  Marmara 
Üniversitesi,G.S.F.Seramik Bölümünü bitirdi. 
Mimar Sinan Üniversitesi’nde Yüksek Lisans, 
yine Marmara Üniversitesi’nde Sanatta Yeterlik 
yaptı.1986-1989 yılları arasında  Avustralya’da  
yaşadı.1981 yılında başladığı Marmara Üniversi-
tesindeki görevine  1989 yılında Anadolu Üni-
versitesinde  devam etmeye başladı,2013 yılına 
kadar devam etti. 1993-1994 yıllarında Japon 
Manbusho Bursunu kazanarak Tokyo Güzel 
Sanatlar ve Müzik Üniversitesi’nde bulundu. 
Hollanda, İtalya, Almanya, Finlandiya, Amerika, 
Japonya, Avustralya, Polonya, Kore, Çin ve Yeni 
Zelanda ve Meksika gibi ülkelerde çeşitli müze 
ve seramik–cam merkezlerinde  eserlerini ser-
giledi ve sempozyumlara katıldı. 1996 yılında 
Profesör oldu. 30’un üzerinde kişisel sergi açtı; 
100’ün üzerinde ulusal ve uluslar arası karma 
sergiye katıldı.Ulusal ve uluslar arası seramik 
ve tasarım yarışmalarında jüri üyesi olarak 

görev yaptı.Yurt dışında Art residency program-
larına davetli sanatçı olarak davet edildi.Devlet 
seramik yarışmalarında ,Mino Seramik Yarış-
masında ve Kore Bienal’inde  çeşitli ödüller 
aldı.Pek çok ulusal ve uluslar arası etkinlik 
düzenledi.   2015 yılında ,Uluslar arası Seramik 
Akademisi (IAC) üyeliğine seçilmiştir. Merkezi 
Japonya’da bulunan Uluslararası Seramik 
Sanat  Eğitimi ve Değişimi Derneğinin (ISCCAEE) 
kurucu üyesi ve Başkan yardımcısı, Seramik 
Sanatı, Eğitimi ve Değişimi Derneğinin (SSEDD)
kurucusu ve başkanıdır. Yurtdışı ve yurtiçinde 
çeşitli resmi ve özel koleksiyonlarda, müze-
lerde eserleri bulunmaktadır. 2013 yılından bu 
yana sanat çalışmalarına Eskişehir’de Zehra 
Çobanlı Sanat Merkezinde devam etmektedir.
PEMRA  SAĞLIKOVA PİLEVNELİ: 1965 İstanbul’da 
doğdu. 1984-1988 Marmara Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Seramik bölümünde Lisans 
eğitimini, 1995 yılında Mimar Sinan Üniversitesi   
Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik bölümünde 
yüksek lisans eğitimini tamamladı. İsmail Hakkı 
Oygar seramik yarışması, Lalenin 500.yılı “lale 
vazoları” uluslararası yarışmalarında ödüller 
almış ve Cluj Uluslararası Seramik Bienali’ne 
davet edilmiştir. Eserlerinde, doğa ve doğanın 
insanla olan ilişkisini, porselen çamurunun 
saflığı ve inceliğini kullanarak, yorumlayan 
sanatçı, yurt içi ve yurt dışında kişisel ve karma 
sergilerle sanat hayatına devam etmektedir.
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Grafik Tasarım • TFU

Renkayrımı ve Baskı • Özsan Matbaacılık, 
Bursa

2021 Mayıs


