IMMORTAL TRACES of IMOG A

Bugün aramızda eserleri ile yaşayan 23 sanatçımızı şükranla anıyoruz...
We commemorate with gratitude our 23 artists who live among us through their works...
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THE IMMORTAL TRACES of IMOGA

IMOGA’NIN ÖLÜMSÜZ İZLERİ

ON STUDIOS WHICH COMPRISE the CORNERSTONE of a MUSEUM,
and the ARTISTS WHO GIVE THEM LIFE

BİR MÜZENİN TEMEL TAŞINI OLUŞTURAN ATÖLYELERE ve ONLARA
CAN VEREN SANATÇILARA DAİR

When one looks at the dictionary definitions, the words pioneering and leadership
are seen as synonymous. With their vision and actions, the pioneer who takes
to the fore among the existing group also exhibits leadership with extraordinary
skills. According to experts, knowing how to listen, being natural, concordant,
passionate, transparent and responsible, as well as having the ability to execute
that which is actually difficult in an ostensibly easy and clear manner, along with
the ability to delegate such execution, and working in an orderly fashion as a
team, are among the principal qualities of leadership. Süleyman Saim Tekcan,
who discussed printmaking, established studios and embraced artists who
learned and produced printmaking in the 1970’s when there was a majority of
oil paint on canvas, is precisely this kind of a pioneer and leader.

Sözlük anlamına bakıldığında öncü olmak ve liderlik kelimeleri birbirine eş
anlamlı olarak görülür. Görüşleriyle ve eylemleriyle var olduğu grubun öncü ,
sıra dışı yetenekleriyle liderlik de yapar. Uzmanların ortak görüşleriyle liderlik
ölçütlerinin en başında dinlemeyi bilmek, doğal, uyumlu, tutkulu, şeffaf ve
sorumlu olmak, aslında zor olanı basit ve net bir biçimde yapabilmek ve
yaptırabilmek, takım olarak bir düzen içinde çalışmak gelir. Çoğunlukla
tuval üstüne yağlı boya resim yapıldığı 1970’li yıllarda baskı resmi anlatan,
atölyeler kuran, atölyelerde baskıresmi öğrenen ve üreten sanatçılara
kucak açan Süleyman Saim Tekcan işte böyle bir öncü ve lider.

Süleyman Saim Tekcan is an artist whose passion for learning, teaching and
imparting, as a mixture of his personality and his education, has never dissipated
since his years as a student. While sharing his printmaking techniques with his
artist friends and continuing to produce at the same time, he persists in his
belief that there is a purpose equally as valuable as producing art. And that
is ensuring that works of art are disseminated beyond the possession of a
particular segment, and into each and every home.
Süleyman Saim Tekcan established his first studio in the beginning of the 1970’s.
While this studio successfully carried out its commitment, an additional studio
was opened. The achievements of the second studio increased further with
the participation of a growing number of artists. When the time came and even
greater expansion became necessary, the studio made its final stop before
becoming a museum, with a move to the Çamlıca House of Art.
The Çamlıca House of Art was quite distinct from the previous studios, as it
served as a studio, gallery, artist guesthouse and the primary home of the
Tekcan family. The proliferation of works produced at the Çamlıca House of
Art, which had made a very significant contribution to Istanbul’s art life, and the
need to share these works with visitors, shifted this entity into IMOGA in 2004,
the Istanbul Museum of Graphic Arts.
It is as if there are nearly no artists who didn’t produce works at or participate
in conversations taking place in the setting of IMOGA studios. Süleyman Saim
Tekcan’s remarks at the opening of IMOGA paying tribute to all of the artists
whose works comprise the museum’s collection were a testament to this.
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Süleyman Saim Tekcan öğrencilik yıllarından itibaren kişiliği ve aldığı eğitimin
bir karışımı olarak öğrenmeye, öğretmeye ve paylaşmaya olan tutkusu hiç
bitmeyen bir sanatçı. Bildiği baskıresim tekniklerini sanatçı arkadaşları
ile paylaşırken ve üretmeye devam ederken, tüm bunların arkasında en
az sanat üretmek kadar değerli bir amaç olduğunu söylüyor. O da sanat
eserlerinin belli bir alıcı kesimin elinden çıkıp tüm evlere girebilmesine
olanak vermek.
Süleyman Saim Tekcan ilk atölyesini 1970’li yılların başında kuruyor. Bu ilk
atölye üzerine düşen görevi başarıyla yerine getirirken daha fazla imkâna
sahip olan bir atölye daha açılıyor. İkinci atölyenin başarısı gittikçe çoğalan
sanatçılarıyla daha da artıyor. Gün gelip daha büyüme ihtiyacı ortaya çıkınca
atölye müzeden önceki son durağı olan Çamlıca Sanat Evi’ne taşınıyor.
Çamlıca Sanat Evi hem atölye, galeri, sanatçı misafirhanesi hem de
Tekcan ailesinin evi olarak hizmet verdiği için önceki atölyelerden çok farklı.
İstanbul’un sanat hayatına çok önemli katkıda bulunan Çamlıca Sanat
Evi’nde üretilen işlerin çoğalması ve sanat eserlerini ziyaretçilerle paylaşma
ihtiyacı bu oluşumu 2004 yılında IMOGA’ya, yani Istanbul Museum of
Graphic Arts’a (İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi) taşıyor.
IMOGA atölyelerinde iş üretmeyen ve Türkiye’nin sanat ortamının
konuşulduğu sohbetlere katılmayan sanatçı neredeyse yok gibi. IMOGA’nın
açılış konuşmasında Süleyman Saim Tekcan’ın müzenin koleksiyonunu
oluşturan tüm sanatçılara teşekkür etmesi de bu durumun başka bir kanıtı
zaten.

“IMMORTAL TRACES of IMOGA” exhibit includes the print works of artists such
as Elif Naci, Nurullah Berk, Zühtü Müridoğlu, Eren Eyüboğlu, Veysel Erüstün,
Emin Barın, Ferruh Başağa, Cihat Burak, Avni Arbaş, Turhan Selçuk, Neşet
Günal, Mehmet Pesen, Nedim Günsur, Adnan Turani, Semih Balcıoğlu, Burhan
Doğançay, Erol Akyavaş, Gündüz Gölönü, Özer Kabaş, Burhan Uygur, Gül
Derman, Kadri Özaytan, and Mehmet Koyunoğlu, who have produced art in the
studios and museum, and who are no longer with us.

“IMOGA’NIN ÖLÜMSÜZ İZLERİ” adlı sergi atölyelerde ve müzede üretim
yapmış ve bugün aramızda olmayan Elif Naci, Nurullah Berk, Zühtü
Müridoğlu, Eren Eyüboğlu, Veysel Erüstün, Emin Barın, Ferruh Başağa,
Cihat Burak, Avni Arbaş, Turhan Selçuk, Neşet Günal, Mehmet Pesen,
Nedim Günsur, Adnan Turani, Semih Balcıoğlu, Burhan Doğançay, Erol
Akyavaş, Gündüz Gölönü, Özer Kabaş, Burhan Uygur, Gül Derman, Kadri
Özaytan, Mehmet Koyunoğlu’nun baskı resimlerine yer veriyor.

Along with print works, the “IMMORTAL TRACES of IMOGA” exhibit which
includes photographs which attest to the studio years of the artists is both a
show of respect to the artists who hold an unparalleled place in Turkish art, and
an esteemed commemoration of Turkish Printmaking for the viewer.

Baskıresimlerin yanı sıra atölye yıllarına tanıklık eden fotoğraflarla
“IMOGA’NIN ÖLÜMSÜZ İZLERİ” sergisi Türk sanatında yadsınamayacak
bir yere sahip olan sanatçılara hem bir saygı duruşu hem de ziyaretçilere
Türk Baskı Resmi hakkında çok değerli bir bellek niteliğinde.

Mine Küçük
Exhibit Curator and Museologist

Mine Küçük
Sergi Küratörü ve Müzebilimci
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The First Studios are Formed…

İlk Atölyeler Kuruluyor...

Place: Istanbul Museum of Graphic Arts
Participants: Süleyman Saim Tekcan, İsmail Avcı, Mine Küçük, Eda Tekcan, Ali Alamaslı

Yer: İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi
Katılımcılar: Süleyman Saim Tekcan, İsmail Avcı, Mine Küçük, Eda Tekcan, Ali Alamaslı

Mine Küçük: Master Süleyman, the forming of these studios which make
up the foundation of the educational mission of the Istanbul Museum of
Graphic Arts was an extraordinary situation for the 1970’s. What was the
contribution of your own education in making this decision, and how was
this entity initiated?

Mine Küçük: Süleyman Hocam, İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi’nin
temelini oluşturan eğitim misyonu ağır basan bu atölyelerin kurulması
1970’li yıllar için sıradışı bir durumdu. Bu kararı almanızda eğitiminizin
katkısı ne oldu ve bu oluşum sizin için nasıl başladı?

Süleyman Saim Tekcan: We had fundamental training in forming and
managing a studio in addition to instruction on painting, sculpture and
printmaking at the Gazi Education Institute. Ismail and I, as people who
have been part of the same struggle for the span of our friendship of nearly
50 years, have been exposed to and have hosted many people in our roles
as educators.
Süleyman Saim Tekcan, İsmail Avcı
IMOGA 2017

İsmail Avcı: Yes, that’s the main reason for the development of these
studios. Had it not been for the instruction we had at the teacher training
schools, had this training not matured at the Gazi Education Institute, my
opinion is that these studios would have not come to the level which they
have reached today. The fact that the educational program of the Gazi
Education Institute has matured in different dimensions both educationally
and artistically has had a very lasting effect on us, and we have all learned
to share our knowledge. Süleyman Saim Tekcan showed the most obvious
yield of this training among all of the students.
Our colleagues with backgrounds from the Gazi Education Institute have
also done similar work, and my personal opinion is that this approach is a
testimony to Gazi Education Institute’s maturity and modernity.
Süleyman Saim Tekcan: Very successful and significant artists came to our
studios both at Kadıköy Aralık Sokak, and to Söğütlüçeşme, where we later
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Süleyman Saim Tekcan: Gazi Eğitim Enstitüsü merkezinde resim, heykel
ve baskıya yönelik eğitimlerin yanı sıra bir atölyenin kurulması ve yönetilmesi
konusunda da temel eğitimler aldık. İsmail ve ben 50 yıla varan arkadaşlığımız
süresinde aşağı yukarı aynı şeyler için mücadele eden insanlar olarak
ve eğitimci kimliklerimizle birçok insanla muhatap olduk ve onları eğitimci
kimliğimiz ile ağırladık.
İsmail Avcı: Evet bu atölyelerin gelişmesinin ana sebebi odur. Eğer bizim
öğretmen okullarında aldığımız eğitim olmasaydı, Gazi Eğitim Enstitüsü’nde
bu eğitimimiz olgunlaşmasaydı bu atölyelerin bugün geldiği seviyeye gelme
olasılığı yoktu, kanaatim odur. Gazi Eğitim Enstitüsü eğitim programının
eğitsel ve sanatsal açıdan farklı boyutlarda olgunlaşmış olması bizler
üzerinde çok kalıcı etkiler yaptı, hepimiz bilgilerimizi paylaşmayı öğrendik.
En belirgin şekilde bunun meyvesini veren öğrencilerin başında Süleyman
Saim Tekcan vardı. Gazi Eğitim Enstitüsü kökenli başka arkadaşlarımız da
benzer çalışmalar yaptı, bu yaklaşım Gazi Eğitim Enstitüsü’nün çok olgun,
çok çağdaş oluşunun belgesidir, yani kişisel kanaatim budur.

Ümit Doğan, İsmail Avcı, Eda Tekcan
Mine Küçük, Süleyman Saim Tekcan, Ali Alamaslı
IMOGA 2017

Süleyman Saim Tekcan: Hem Kadıköy Aralık Sokak’taki hem de daha
sonra taşındığımız Söğütlüçeşme’deki atölyemize çok başarılı ve önemli
sanatçılar geldi. Bu sanatçıların hepsi okulda bir öğrencinin sınıfa ilk defa girip
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moved. With regard to printmaking in the studio, all of these artists felt like
an unfamiliar student in class for the first time; because all of them had come
here as students.
İsmail Avcı: We should also point out that these artists were all older than us.
Süleyman Saim Tekcan: We taught these artist-students technique and we
learned a lot from them. Color, aesthetics, composition, world art…The studio
training here was a mutual give and take.
İsmail Avcı: The training emphasis of this studio is what brought the artists
together. It’s not easy to find another such example. Perhaps it’s a bit
pretentious to say that an artist coming from any other background couldn’t
achieve this organization that Süleyman is carrying out, but believe me, it
would be incredibly difficult. The main source
of success is the teacher schools and Gazi
Education Institute.
Süleyman Saim Tekcan: Maybe we can say
the Village Institutes. What we refer to as a
collective culture of give and take, there is no
precedent anywhere else in the world of such
a culture. It’s not possible to see the laying of
the foundation of a museum taking place in
such a studio anywhere in the world. I say this
with complete sincerity.

Veysel Erüstün, Süleyman Saim Tekcan, İsmail Avcı
Sögütlüçeşme 1979
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İsmail Avcı: In order to underscore the
importance of Gazi Education Institute, I’d like
to emphasize once again that had Süleyman
Saim Tekcan studied not at Gazi Education
Institute but at any other educational facility,
he would certainly not have achieved this
result, I’m saying it with complete conviction.

yabancılık çekmesi gibi atölyede baskıresim konusunda öyle yabancılık
hissediyorlardı; çünkü hepsi buraya öğrenci olarak gelmişti.
İsmail Avcı: Belirtelim ki, bu sanatçıların hepsi bizden yaş olarak büyüktü.
Süleyman Saim Tekcan: Bu sanatçı öğrencilere teknik öğrettik ve biz
de onlardan çok şey öğrendik. Rengi, estetiği, kompozisyonu, dünya
sanatını… Karşılıklı bir alışverişti buradaki atölye eğitimi.
İsmail Avcı: Bu atölyenin eğitim ağırlıklı oluşu sanatçıları bir araya
getirmiştir. Başka bir örneği pek kolay olamaz. Başka bir kaynaktan
gelen herhangi bir sanatçı Süleyman’ın yaptığı bu organizasyonu
yapamaz dersek belki çok iddialı olur ama inanın zor yapar. Başarının ana
kaynağı öğretmen okullarıdır ve Gazi Eğitim
Enstitüsü’dür.
Süleyman Saim Tekcan: Belki de sadece Köy
Enstitüleri diyebiliriz. İmece kültürü dediğimiz
böylesine bir kültür örneği dünyada yoktur.
Böyle bir atölyede, bir müzenin temellerini
oluşturma örneğini dünyada görmeniz
mümkün değil. Bunu tüm samimiyetimle
söylüyorum.
İsmail Avcı: Gazi Eğitim Enstitüsü’nün
önemini vurgulamak için bir kez daha altını
çizmek isterim ki aynı Süleyman Saim
Tekcan, Gazi Eğitim Enstitüsü’nde değil
de başka bir eğitim kurumunda okusaydı
kesinlikle bu sonuca ulaşamazdı, o kadar
kesin söylüyorum.

Süleyman Saim Tekcan: We have to mention sharing once again at this point,
because sharing is a very important cultural structure. When many of our
friends at the academy said, “Are you a fool? Do your own work and don’t get
involved with these guys, art is something that satisfies someone’s own ego,”
we always countered that sharing was much more important.

Süleyman Saim Tekcan: Paylaşımdan bu noktada yeniden sözetmemiz
lazım; çünkü paylaşım çok önemli bir kültür yapısıdır. Akademi’de birçok
arkadaşın burası için, “Ya sen enayimisin? Kendi işini yap bırak bu
adamlarla uğraşma, sanat insanın kendi egoizmini tatmin eden bir şeydir,”
dediği zaman biz hep paylaşımın çok daha önemli olduğunu savunduk.

İsmail Avcı: We still defend that. The consideration of this program in and of
itself is in a sense a means of sharing with future generations. At our age, and
our age is on record, we’re in our 70’s, our desire to give something to others,
to show and impart unto others, the thought that different people should
benefit from here, in places where we are constantly present, is the product
of a certain kind of comprehension and outlook. I would also like to add that
Süleyman Saim Tekcan is a talented artist apart from his spirit of sharing; I
should certainly add the fact that he pioneered the establishment of several
faculties, that he was the founding dean at that stage, that he selected the
faculty and personnel, while also pointing out deficiencies at state institutions,
making interventions to have them rectified.

İsmail Avcı: Hâlâ onu savunuyoruz. Bu programın düşünülmesi bile
gelecek kuşaklarla bir paylaşımdır. Bizim bu yaşlarda, yaşımız belli
kayıtlarda; yetmişlerimizi devirdik, devamlı olarak hâlâ bulunduğumuz
mekânlarda başkasına bir şey verelim, gösterelim, başka insanlar da
buradan nasibini alsın düşüncesi ile gayret etmemiz bir kavrayış ve
anlayışın ürünüdür. Süleyman Saim Tekcan’ın bu paylaşımcı yaklaşımının
dışında yetenekli bir sanatçı olduğunu, birkaç tane fakültenin kuruluşunda
önder oluşunu, kuruluş aşamasında dekan oluşunu, kadroların seçimini
yapmasını ve devlet kurumlarındaki eksiklikleri göstererek düzeltmek için
müdahale ettiğini de mutlaka eklemek isterim.
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Şinasi Barutçu, Cihat Burak, Şahap Balcıoğlu
Malik Aksel, Süleyman Saim Tekcn, Elif Naci
Veysel Erüstün , Mehmet Kabaş, İsmail Avcı
Söğütlüçeşme 1980
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Mine Küçük: While in the 1970’s there was more oil painting or watercolor
on canvas, how is it that you became curious about printmaking
techniques?

Süleyman Saim Tekcan, Gündüz Gölönü
IMOGA 2010
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Mine Küçük: 1970’li yıllarda daha çok tuval üzerine yağlı boya ya da sulu
boya yapılırken, siz bu baskıresim tekniğine nasıl merak sardınız?

Süleyman Saim Tekcan: I was invited by our master Şinasi Barutçu, who is
now deceased, to establish original printmaking studios at the school which
was known at the time as Atatürk Education Institute. After that point, print
studios developed there. There may have been some previous examples,
but fully equipped studios which were a need in Turkey didn’t yet exist at
that time. For example, our studio at Gazi Education Institute, the studio
formed by Mustafa Aslıer at Tatbiki and thereafter, for the first time one of
the much better equipped studios was established at the Atatürk Education
Institute as a result of this. During the years when it was formed at the
Atatürk Education Institute, although our work was geared more towards
students, our teachers also participated in the training. Along with our
teachers, we gained a lot of experience within that period. Many samples
were produced with lithography and silkscreen, and we can even say that
these can be considered the first of their kind in the area of silkscreen in an
artistic dimension. Lithography and etchings were being produced at the
time at Tatbiki Fine Arts, however the work done both on the student and
teaching levels at Atatürk Education Institute were very significant works
which still exist in our current collections. Later, the thought of establishing
a professional studio outside of school brought us to such a point that we
opened our first studio at a location we rented at Aralık Sokak with İsmail
Avcı. Although it was a small place, we established our first silkscreen studio
here. However, the economic and academic conditions at the time required
us to move the studio from Aralık Sokak to Söğütlüçeşme after a while.

Süleyman Saim Tekcan: O zamanki ismi Atatürk Eğitim Enstitüsü olan o
okula baskıresim atölyeleri kurmak üzere rahmetli Şinasi Barutçu Hocamızın
davetiyle geldim. Zaten ondan sonra baskı atölyeleri orada gelişti. Daha
önce bazı örnekler belki görülmüş olabilir ama Türkiye’de olması gerektiği
gibi donanımlı baskı atölyeleri o zamanlar henüz yoktu. Örneğin, bizim
Gazi Eğitim Enstitüsü’ndeki atölyemiz, Tatbiki’de Mustafa Aslıer’in kurduğu
atölye ve sonrasında ilk defa çok daha donanımlı atölyelerden biri Atatürk
Eğitim Enstitüsü’nde bu sayede kuruldu. Atatürk Eğitim Enstitüsü’nde
kurulduğu yıllarda biz bu atölyelerde çalışmaları daha çok öğrencilere yönelik
yapıyor olsak da orada görevli hocalarımız da bu çalışmalara katılıyorlardı.
Bu hocalarımızla birlikte bu zaman dilimi içerisinde çok tecrübeler edindik.
Litografi ve elek baskı ile birçok örnekler yapıldı, ki bunlara elek baskı alanında
sanatsal boyutta yapılan ilk örnekler diyebiliriz. Litografi, gravür o zaman
Tatbiki Güzel Sanatlar’da yapılıyordu ancak Atatürk Eğitim Enstitüsü’nde
hem öğrenci düzeyinde hem öğretim üyesi düzeyinde yapılan çalışmalar, hâlâ
günümüzde ve bizim koleksiyonumuzda mevcut olan önemli çalışmalar oldu.
Daha sonra okul dışında profesyonel atölye kurulmasıyla ilgili düşünceler bizi
öyle bir noktaya getirdi ki ilk atölyemizi Aralık Sokak’ta İsmail Avcı ile birlikte
kiraladığımız bir dükkânda açtık. Küçük bir yer olmakla beraber ilk elek baskı
atölyesini bu dükkânda kurduk. Fakat o dönemdeki ekonomik ve akademik
şartlar, atölyenin bir süre sonra Aralık Sokak’tan Söğütlüçeşme’deki atölyeye
taşınmasını gerekli hale getirdi.

Mine Küçük: Master Süleyman, many significant names passed through
the studios, isn’t that so?

Mine Küçük: Süleyman Hocam, atölyelerden çok önemli isimler geldi
geçti, değil mi?

Süleyman Saim Tekcan: Yes, they did. For example, the first product was
a print made with our master Nurullah Berk. In fact, prior to that, we started
with our master Gündüz Gölönü. The figurative paintings that he produced
at our studio were printed with silkscreen for the first time. We might say
that the valuable prints in our collection today started that way; because
our master Gündüz was actually a graphic arts teacher. Perhaps Nurullah
Berk coming to the studio may have been because of Master Gündüz. Ours
was not only a technical and artistic studio; we carried out some marketing
work in order to sustain it. For example, we would print miniatures and in
that process experienced masters in the field assisted us. In addition, I was
training several of my students in this regard. For example, one of these
students is Yalçın Gümüş. After relocating to Söğütlüçeşme Master İsmail
Avcı truly devoted a lot of time and joined us. Not so much in the early
years after the studio was formed, but later Master Veysel Erüstün from Gazi
Education Institute, who was both İsmail Avcı’s and my instructor, joined
us. With his participation, the works of etching gained another dimension.
With that work, the number of those both visiting the studio and those
who wanted to come and work at the studio increased. Meanwhile after

Süleyman Saim Tekcan: Evet, öyle oldu. Mesela ilk çalışma Nurullah Berk
Hoca’yla birlikte yapılan bir baskıydı. Hatta ondan öncesinde Gündüz Gölönü
Hoca’yla başladık. Kendisinin atölyemizde yaptığı figüratif resimleri elek baskı
ile ilk defa basıldı. Bugün koleksiyonumuzda olan değerli baskılar belki öyle
başladı diyebiliriz; çünkü Gündüz Hoca aslında baskı sanatları hocasıydı.
Belki Nurullah Berk’in atölyeye gelmesi Gündüz Hoca sebebiyle olabilir.
Atölyemiz sadece teknik ve sanatsal çalışmalar yapan bir atölye değildi onu
yaşatmak için bazı piyasa işleri de yapıyorduk. Mesela minyatür basıyorduk
ve onların yapılması sırasında bu konuda deneyimli ustalarımız bize yardım
ediyorlardı, ayrıca birkaç tane öğrencimi bu konuda yetiştiriyordum. Mesela
bu öğrencilerden bir tanesi de Yalçın Gümüş’tür. Söğütlüçeşme’ye geçtikten
sonra İsmail Avcı Hocamız da gerçekten çok fazla zaman ayırarak bizimle
beraber oldu. Atölyenin kurulduğu ilk yıllar değil ama sonrasında da aramıza
Gazi Eğitim Enstitüsü’nden hem İsmail Avcı’nın hem de benim hocam olan
Veysel Erüstün Hoca katıldı. Onun katılması ile gravür dalında çalışmalar
daha başka bir boyut kazandı. İşte o çalışmalarla birlikte atölyeyi hem ziyaret
edenler hem de atölyeye gelip çalışmak isteyenlerin sayısı arttı. Bu sırada
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Gündüz Gölönü
Yunus Emre, Elek Baskı / Yunus Emre, Screenprint
70x50 cm, 1977

Nurullah Berk
Ayçiçekleri, Elek Baskı / Sunflowers, Screenprint
70x50 cm, 1977
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a compulsory academic break, I became an instructor at the academy
upon invitation. Most of the masters at the Academy wanted to work with
printmaking techniques at the studio and began to produce using these
techniques.
Mine Küçük: Did the studios at Söğütlüçeşme and Aralık Sokak operate
simultaneously? Or did you move to Söğütlüçeşme after closing the
studio at Aralık Sokak?
Süleyman Saim Tekcan: My students didn’t leave the studio at Aralık
Sokak, they produced more commercial works there with graphic arts
techniques. Söğütlüçeşme became the place where the actual large-scale
artistic work was done. In later years, these works were moved to Çamlıca
from Söğütlüçeşme, to the Çamlıca House of Art which was conceived in an
art house format, where many artists continued to produce intensely. In the
meantime, Ali had just begun working at our studio, where he was learning
technique. From those days on, he joined the works produced at the
studios as a master for nearly 40 years, and it’s important to acknowledge
his valuable contribution here.
Mine Küçük: Master İsmail, what to these studios mean to you?

İsmail Avcı, Şahap Balcıoğlu, Mehmet Pesen, Elif Naci
Süleyman Saim Tekcan
Çamılca 1984

Tekcanların evinde bir akşam yemeği
A dinner at the house of Tekcan’s
Elif Naci, Selda Balcıoğlu, Süleyman Saim Tekcan
Zühtü Müridoğlu, Kadıköy 1981

Imoga’nın Ölümsüz İzleri

İsmail Avcı: The idea of establishing a studio belonged entirely to Süleyman
Saim Tekcan. And he proposed that we work together. We were educated
at the same institution and were working at the same place. We started for
the first time in 1975 at Aralık Sokak, but the actual artistic development
took place at Söğütlüçeşme. The works of distinguished artists could only
be viewed at exhibits, and a very limited number of people were able to
purchase them. Süleyman was of the belief that through print techniques
more work should be produced and distributed more broadly throughout
the public. By establishing studios at the Atatürk Education Institute, he had
ensured the impact of print works in a state institution already. I recall all
of the artists whose works appeared in the exhibits as they were working
together, and the way they interacted when they shared meals together, I
hope all of those masters rest peacefully. We had very close relations with
all of them, not just rubbing shoulders but we worked face to face, eye to
eye, but all of this joint work was organized by Süleyman Saim Tekcan. He
organized it, but there was a convergence of ideas as well.
Mine Küçük: Beyond producing together, the studios were a place where
art was discussed and shared, were they not?
İsmail Avcı: The studios, especially the studio in Söğütlüçeşme, beyond
being just a studio where printmaking was done, were in a position of
serving as cultural centers where people would congregate and have
discussions. There, I was most impressed, most drawn to, and had a
meeting of the minds with Şahap Balcıoğlu. He would come to the studio
very often and was close friends with Elif Naci, and was the elder brother
of Semih Bey. Despite the fact that Şahap Bey was older than us, we had
a very close friendship.
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ben mecburi bir akademik aradan sonra bir davet üzerine Akademi’de
hoca oldum. Akademi’deki hocaların çoğu baskıresim teknikleri ile atölyede
çalışmayı talep ettiler ve bu teknikler ile üretime başladılar.
Mine Küçük: Söğütlüçeşme ve Aralık Sokak’taki atölyeler eş zamanlı
mı devam etti? Yoksa Aralık Sokak’taki atölye kapandıktan sonra mı
Söğütlüçeşme’ye geçtiniz?
Süleyman Saim Tekcan: Aralık Sokak’taki atölyeyi öğrencilerim bırakmadılar,
orada daha ticari işleri baskıresim teknikleriyle yaptılar. Söğütlüçeşme asıl
büyük çaplı sanatsal çalışmaların yapıldığı yer oldu. Daha sonraki yıllarda
bu çalışmalar Söğütlüçeşme’den Çamlıca Sanat Evi adıyla bir sanat evi
formatı içerisinde kurgulanan Çamlıca’ya taşındı ve birçok sanatçı burada
yoğun olarak üretime devam etti. Bu arada atölyemizde Ali çalışmaya yeni
başlamıştı, teknik öğreniyordu. Kendisi o günlerden
itibaren 40 yıla yaklaşan süreç içerisinde atölyelerde
yapılan çalışmalara usta olarak katıldı, kendisinin değerli
emeğini de burada belirtmemiz gerekiyor.
Mine Küçük: İsmail Hocam sizin için bu atölyeler ne
ifade ediyor?
İsmail Avcı: Atölye kurma fikri tamamen Süleyman Saim
Tekcan’ındı. Birlikte çalışmamızı da o teklif etti. Biz aynı
kurumda eğitim aldık ve aynı yerde görev yapıyorduk.
İlk kez 1975 yılında Aralık Sokak’ta başladık ama
esas sanatsal gelişme Söğütlüçeşme’de oldu. Seçkin
sanatçıların eserleri sadece sergilerde görülüyordu, az
sayıda insan bunları satın alabiliyordu. Süleyman baskı
teknikleriyle daha fazla üretilerek sanatın halka daha çok
yayılması gerektiğini düşünüyordu. Kendisi zaten Atatürk
Eğitim Enstitüsü’nde atölyeleri kurarak baskıresmin bir
devlet kurumunda etkinliğini sağlamıştı. Sergide yer alacak sanatçıların hepsi
beraber çalışırken, yemek yerken davranışları gözümün önünden geçiyor,
bu hocaların hepsine rahmet diliyorum. Kendileriyle çok yakın ilişkilerimiz
oldu, dirsek teması değil yüz yüze, göz göze birlikte çalışıldı ama bu bütün
birlikte çalışma organizasyonunu Süleyman Saim Tekcan programlıyordu.
Programlıyordu ama fikir birliği de vardı.

Elif Naci, Süleyman Saim Tekcan
Söğütlüçeşme 1981

Mine Küçük: Atölyeler birlikte çalışmanın ötesinde sanatın konuşulduğu,
birlikte paylaşıldığı bir yerdi, değil mi?
İsmail Avcı: Atölyeler, özellikle Söğütlüçeşme’deki atölye, sadece baskıresim
yapılan bir atölye olmaktan ziyade toplanılan, sohbet edilen kültür merkezi
konumundaydı. Orada benim en çok etkilendiğim, çok yakınlaştığım, fikri
yakınlık kurduğum Şahap Balcıoğlu idi. Kendisi atölyeye çok sık gelirdi, hem
Elif Naci ile dosttu, hem Semih Bey’in ağabeysiydi. Şahap Bey bizden yaşça
büyük olmasına rağmen kendisi ile yakın dostluğumuz vardı.
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Zühtü Müridoğlu
Söyleşi, Elek Baskı / Interview, Screenprint
50x70 cm, 1983

Elif Naci
Natürmort, Elek Baskı / Naturemort, Screenprint
50x70 cm, 1981
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Süleyman Saim Tekcan: In addition, Şahap Balcıoğlu was a good author,
and he wrote about the studio. When İsmail shared his recollection, I was
reminded once again, that place was a Turkish Art platform.

Süleyman Saim Tekcan: Ayrıca Şahap Balcıoğlu iyi bir yazardı ve atölyeyle
ilgili yazılar yazardı. İsmail hatırlatınca benim de yine aklıma geldi, orası bir
Türk Sanatı platformuydu.

İsmail Avcı: It was a very important meeting point. There was a pastry shop
across from the studio run by a family from Kastamonu, I recall that when
Cihat (Burak) Bey was working he would have bitter ayran brought over from
the pastry shop. I remember his free behavior, chatting with his fans, while
Ali and I completed our compositions while taking part in their conversation
every once in a while.

İsmail Avcı: Çok önemli bir buluşma noktasıydı. Söğütlüçeşme’deki
atölyenin karşısında bir pastane vardı “Kastamonulu”. Cihat (Burak)
Bey’in çalışırken pastaneden ekşi ayran getirtmesini hatırlıyorum. Onun
özgürce davranışlarını, sevenleriyle beraber sohbet ederken bizim Ali ile
kompozisyonlarını bitirdiğimizi ve arada onların sohbetine katıldığımızı
hatırlıyorum.

Süleyman Saim Tekcan: What should Turkish Painting be was the issue that
was most debated. Masters Elif Naci, Nurullah Berk, former masters from
the Academy, the D Group, the Yeniler Group…When they got together
they would tease each other saying, “you’ve taken over the Museum”. Avni
Arbaş, Erol Akyavaş, Burhan Uygur, Turhan Selçuk and Cihat Burak later
joined the discourse over what Turkish Painting should be. The issue of
painting associated with Turkish culture was also discussed. For example,
the brick wall paintings in Erol Akyavaş’s art and his references to Islamic
Art, his use of calligraphic items, which we see later in Doğançay works as
well; we can say that the debates on an academic level which took place in
this studio had an impact on the art of painting. The emergence of Turkish
Painting, its gaining of character, names like Bedri Rahmi-Eren Eyüboğlu
being influenced by Turkish culture were among the things discussed at the
studio. Elif Naci’s opinions in this regard were very significant; we remember
him saying “I don’t use calligraphy, somehow it can’t find its place in
painting, somehow painting and calligraphy can’t meet.” We can say that
the influence of Anatolian culture and civilization reflecting on my paintings
as well as the paintings of Erol Akyavaş, Ergin İnan and those of many other
artists is a result of the conversations at the studio. The biggest factor in this
was Master Veysel producing paintings and etchings inspired by Hittite Art.

Süleyman Saim Tekcan: Türk Resmi ne olmalıdır konusu en fazla tartışılan
konuydu. Elif Naci, Nurullah Berk hocalar, Akademi’nin eski hocaları, yani D
Grubu, Yeniler Grubu... Bir araya geldikleri zaman birbirlerine sataşıyorlardı,
“Müzeyi siz ele geçirdiniz” diye. Türk Sanatı ne olmalıdır konusunda yapılan
konuşmalara daha sonraları Avni Arbaş, Erol Akyavaş, Burhan Uygur, Turhan
Selçuk, Cihat Burak da katıldı. Türk kültürü ile ilişkilendirilen resim üzerine
de konuşuldu. Örneğin Erol Akyavaş’ın resimlerindeki tuğla görsellerinin
İslam Sanatı’na göndermeleri ve kaligrafik öğeleri kullanılması ki daha
sonra bunu Doğançay’da da görüyoruz, bu atölyede yapılan akademik
düzeydeki tartışmaların başlıcalarıydı. Türk Resmi’nin oluşması, karakter
kazanması, Bedri Rahmi-Eren Eyüboğlu gibi isimlerin Türk kültüründen
esinlenmiş olmaları atölyede konuşulan şeylerdi. Elif Naci’nin bu konudaki
düşünceleri çok önemliydi; “Ben kaligrafiyi kullanıyorum, bir türlü resmin
içinde yerini bulmuyor, bir türlü resim ve kaligrafi buluşamıyor,” deyişini
hatırlıyoruz. Erol Akyavaş, Ergin İnan, ben ve birçok sanatçının Anadolu
kültürü ve uygarlığından esintilerin resimlerine aksetmesinde atölyedeki
sohbetlerin tesiri olduğunu söyleyebiliriz. Bunda en büyük etken Veysel
Hoca’nın Hitit Sanatı’ndan esinlenen resimler ve gravürler yapmasıydı.

İsmail Avcı: The conversations at the studio in Söğütlüçeşme became
constant. Sometimes artists would come on their own, and sometimes
Süleyman would organize their visits. For example, I recall one day. The long
and narrow studio wouldn’t get warm enough, we were trying to warm up
with a diesel oil stove. While Master Veysel, Ali and I were working, Mahmut
Cuda, Elif Naci, Mehmet Kabaş who was one of the founders and owner at
the time of Urart Art Gallery and his director Gülnar Hanım came; it was a
good conversation.

İsmail Avcı: Söğütlüçeşme’de sohbetler sürekli olmaya başladı. Bazen
sanatçılar kendileri geliyordu bazen Süleyman onların gelişini organize
ediyordu. Mesela bir günü hatırlıyorum. Dar uzun atölye ısınmıyordu bir
türlü, mazotlu bir soba ile ısınmaya çalışıyorduk. Veysel Hoca, ben ve Ali
çalışırken, Mahmut Cuda, Elif Naci, Urart Sanat Galerisi’nin o zamanki
kurucularından Mehmet Kabaş ve yöneticisi Gülnar Hanım geldi, güzel bir
sohbet olmuştu.

Süleyman Saim Tekcan: And let’s not forget, Master Şinasi Barutçu would
stop by the studio very often, and he was a master who was quite respected
by the artists at the studio. Master Şinasi was one of the founding masters
of Turkish photographic art, and he was an instructor at Tatbiki and Gazi.

Süleyman Saim Tekcan: Bu arada unutmayalım Şinasi Barutçu Hocamız
çok sık atölyeye uğruyordu ve kendisi atölyede çalışan sanatçıların çok
saygı duyduğu bir hocaydı. Şinasi Hoca Türk fotoğraf sanatının kurucu
hocalarından biriydi, Tatbiki’de ve Gazi’de hocalık yapıyordu.

İsmail Avcı: Two names whom Atatürk sent abroad to get their art education
during the period of the Republic in 1926 would come there. One was Şinasi
Barutçu and the other was Malik Aksel. The other artists were younger than
these two masters. At the same time, Mahmut Cuda and various gallery

İsmail Avcı: 1926’da Cumhuriyet dönemiyle beraber Atatürk’ün sanat
eğitimi için yurtdışına gönderdiği iki isim geliyordu oraya. Biri Şinasi Barutçu
biri de Malik Aksel. Diğer sanatçılar bu iki hocamızdan gençti. Bu arada
Mahmut Cuda ve çeşitli galericiler de atölyeye geliyordu, bunu da özellikle
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Elif Naci, Süleyman Saim Tekcan, Zühtü Müridoğlu
Söğütlüçeşme, 1982

Avni Arbaş, İsmail Avcı, Mehmet Kabaş
Süleyman Saim Tekcan, Melis Tuncay, Elif Naci
Söğütlüçeşme, 1981
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owners also came to the studio, and I want to point this out especially
to demonstrate that the studio had an impact on the art environment in
Istanbul. Our dialogue with the owner of Urart Art Gallery, Mehmet Kabaş,
had developed very well. He would come to the studio and exhibit pieces
produced at the studio in his gallery. We had a friend who is now deceased,
Zeki Çakaloz, who was an art history teacher and painter. He would come
very often as well and write about the studio.
Süleyman Saim Tekcan: Urart Art Gallery sponsored us as well. Because
they purchased many of the pieces produced at the studio, our artists were
materially comfortable. For example, with the money he earned from the
works he sold, Zühtü Müridoğlu was able to have bronze sculptures cast to
an extent that he wouldn’t have otherwise been able to in a lifetime.
İsmail Avcı: That is to say that the studio, beyond being a place where just
printmaking was produced, became a place which contributed to the artistic
community.
Mine Küçük: Meanwhile silkscreen, lithography, etching, but mostly
silkscreen was being produced at the studio?
Nedim Günsur, Süleyman Saim Tekcan
Söğütlüçeşme, 1983

İsmail Avcı: Yes, silkscreen was dominant. While working on etching,
Süleyman’s and my now deceased master, Master Veysel, both encouraged
us with his warmth and was imparting a habit of work discipline upon the
other artists. Despite his age, he was always working, may he rest in
divine light. Due to his not monotonous but stable work discipline, I’m of
the opinion that he made a significant contribution to the development of
the studio.
Mine Küçük: I think art writer Hamit Kınaytürk was often your guest?
İsmail Avcı: Şahap Balcıoğlu established relations with the press in the first
degree. Hamit Kınaytürk visited every 15 days or so, if not every week. He
would write both about the artists and about the studio.
Süleyman Saim Tekcan: Many pieces were written about the studio.
Hamit Bey’s magazine, Sanat Çevresi [Art Scene], was one which took
on the important works in Turkish Art in that period. That magazine made
an important contribution not only to painting and sculpture, but also to
the introduction of original printmaking. As, in those years, in Europe,
printmaking was an artistic product which the middle class, the cultured
classes were able to purchase. In Turkey, many people had the opportunity
to own the works of famous artists for the first time, as a result of the
products of this studio.

Avni Arbaş, Elif Naci
Söğütlüçeşme, 1981
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atölyenin İstanbul sanat ortamına etki yaptığını belirtmek için söylemek
istiyorum. Urart Sanat Galerisi sahibi Mehmet Kabaş ile diyalogumuz çok
sağlıklı gelişmişti. Kendisi atölyeye geliyor, atölyede üretilen sanat eserlerini
galerisinde sergiliyordu. Rahmetli Zeki Çakaloz diye bir dostumuz vardı,
kendisi sanat tarihi hocası bir ressamdı. O da çok sık geliyordu atölyeye ve
hakkında yazılar yazıyordu.
Süleyman Saim Tekcan: Urart Sanat Galerisi bize sponsorluk da yapıyordu.
Atölyedeki çalışmaların birçoğunu satın aldığı için sanatçılarımız maddi olarak
rahatlıyordu. Örneğin, Zühtü Müridoğlu sattığı eserlerden kazandığı paralarla
hayatında yaptıramayacağı sayıda bronz heykel dökümleri yaptırdı.
İsmail Avcı: Yani atölye sadece baskıresim resim yapılan bir mekân olma
durumundan ziyade sanat camiasına katkısı olan bir oluşum haline geldi.
Mine Küçük: Bu sırada atölyede elek baskı, litografi, gravür ama ağırlıklı
elek baskı mi yapılıyordu?
İsmail Avcı: Evet, elek baskı baskındı. Gravür yaparken
Süleyman’la ikimizin hocası rahmetli Veysel Hocamızın
sevecen davranışı hem bizi yüreklendiriyordu hem de
diğer sanatçılara bir iş disiplini alışkanlığı veriyordu. O
yaşına rağmen devamlı çalışıyordu, nur içinde yatsın.
Monoton değil ama çok istikrarlı çalışma disiplini
sayesinde atölyenin gelişmesinde önemli katkısı olduğu
kanaatindeyim.
Mine Küçük: Sanıyorum sanat yazarı Hamit Kınaytürk
sıkça misafiriniz oluyordu?
İsmail Avcı: Basınla ilişkiyi birinci derecede Şahap
Balcıoğlu kuruyordu. Hamit Kınaytürk ise her hafta
gelmese de 15 günde bir geliyordu. Hem sanatçılarla ilgili
hem atölyeyle ilgili yazılar yazıyordu.
Süleyman Saim Tekcan: Birçok yazılar yazıldı atölye ile ilgili. Hamit Bey’in
dergisi, Sanat Çevresi, o dönemde Türk Sanatı’nın önemli işlerini yüklenen
bir dergiydi. Sadece resim, heykel değil özgün baskı resmin tanıtılmasında
o derginin önemli katkısı oldu. Zira o yıllarda Avrupa’da baskıresim genellikle
orta sınıfın, kültürlü sınıfların satın alabildiği sanatsal bir üründü. Türkiye’de
birçok insan ilk kez bu atölyenin üretimiyle, ünlü sanatçıların işlerine sahip
olma imkânına kavuştu.

İsmail Avcı: Ali would assist some artists technically when they produced
prints. We of course always took part. I remember for example the first
pieces of the deceased Mehmet Pesen and Avni Arbaş produced at the
studio. They didn’t even have the courage to start.

İsmail Avcı: Bazı sanatçıların baskıresim yapmasına Ali teknik anlamda
yardımcı oluyordu. Bizim sürekli katkımız oluyordu tabii. Rahmetli Mehmet
Pesen’in ve Avni Arbaş’ın atölyedeki ilk çalışmalarını hatırlıyorum mesela.
Cesaret bile edemiyorlardı başlamaya.

Süleyman Saim Tekcan: Artists thought, if we take an oil painting to the
studio an original print will be created from it, but they understood that this

Süleyman Saim Tekcan: Sanatçılar zannediyordu ki, atölyeye biz resmimizi
alır götürürsek orada baskıresim yapılacak ama işin öyle olmadığını anladılar.
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Süleyman Saim Tekcan, İsmail Avcı, Ali Alamaslı
Gül Derman, Veysel Erüstün
Söğütlüçeşme, 1983
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Mehmet Pesen
Kurbağalıdere, Elek Baskı / Kurbağalıdere, Screenprint
70x50 cm, 1982

was not how it works. For example, when Neşet Günal brought one of his
canvasses and said, “can you make reproductions of this for me?” we told
him that’s not how it is. Our method here is this: artists draw on the foil or
metal before them in an appropriate manner and prepare their own plate,
we provide support and technical services for the print. All of the prints
made in that period are works which were produced from their hand made
drawings, with their own color. We would remove the plate and they would
produce the color. When the work began to emerge and prints were made
with the first color to, up to the fifteenth color, I can’t begin to express to you
the excitement of the artists with the application of each color. When the
print was finished, they would sigh in relief. In fact, many of them began to
experience an aesthetic satisfaction they were unable to derive even from
canvas. Mehmet Pesen was an artist who worked with great pace and
tempo; he would experience a different exhilaration with the application of
each color. The excitement of the other artists was no less than Mehmet’s.

Mesela Neşet Günal bir tuvalini getirip “Bundan bana çoğaltır mısınız?”
dediğinde işleyişin öyle olmadığını söyledik. Bizim buradaki usulümüz şöyle;
sanatçılar uygun şekilde önüne koyulan folyoyu veya metali çiziyor, kendi
kalıbını hazırlıyordu, sonra biz baskıya destek ve teknik hizmet veriyorduk.
Yapılan tüm o dönemin baskıları, sanatçıların kendi eli ile çizdiği, her rengini
kendilerinin yaptığı işlerdir. Biz kalıplarını çekiyorduk onlar yine renklerini
oluşturuyorlardı. İş çıkmaya başlayınca birinci renkten 15. renge kadar baskılar
yapılırken sanatçıların her renk koyulduğundaki heyecanları tarif edilemezdi.
En son baskıresim bittiğinde “ooh” diyorlardı. Hatta birçoğu tuvallerinde bile
elde edemediği estetik zevkleri elde ediyorlardı. Mehmet Pesen muhteşem
bir hız ve tempoda çalışan bir sanatçıydı, her renk koyulduğunda başka bir
heyecan yaşıyordu. Diğer sanatçıların heyecanı da Mehmet’den daha az
değildi.

Mine Küçük: Ali Bey, you were also one of the closest witnesses to this
excitement, right?

Mine Küçük: Ali Bey siz de bu heyecanın en yakın tanıklarından birisiniz,
değil mi?

Ali Alamaslı: Yes, that’s true. For me, those were very exciting, very
productive years.

Ali Alamaslı: Evet, öyle. Benim için çok heyecan verici,
verimli yıllardı.

İsmail Avcı: Over the years, Ali became an expert in this field.

İsmail Avcı: Ali yıllar içinde bu işte çok uzmanlaştı.

Süleyman Saim Tekcan: Ali is one of those who witnessed the period from
the foundation of the studios through today. Many artists worked with Ali
for the application process.

Süleyman Saim Tekcan: Ali atölyelerin kuruluşundan
günümüze kadar yaşayan şahitlerinden biridir. Birçok
sanatçı ile Ali bir arada uygulamada bulundu.

İsmail Avcı: Because there are intermediate stages in the phase of transfer
to paper, artists weren’t able to imagine the result. They would either draw
or paint, because that’s what they were accustomed to doing on canvas.
When the silkscreen was multicolored, especially, its color cohesion would
necessitate being printed in several layers. Ali would assist them in the
technical application process from start to finish. After the decision was
made about trial prints, the number determined to be printed would be
produced. In general, for each edition, 50 prints were made and signed by
the artists.
Süleyman Saim Tekcan: Here, there is a period of Ali’s ascent from
apprenticeship to the level of expert. Ümit was present as well for the
application process of many of the artists who are now deceased. How
many years has it been since you’ve been working with us, Ali?
Ali Alamaslı: It’s been at least 40 years, Master. Ümit has been with us for
20 years.

Cihat Burak
Elek Baskı / Screenprint, 70x50 cm, 1981

Ali Alamaslı: En az 40 yıl oluyor hocam. Ümit de 20 yıldır bizimle çalışıyor.
Süleyman Saim Tekcan: İlk olarak Cihat Burak’la mı baskı yapmıştınız?

Ali Alamaslı: Yes, the first was Cihat Burak. In fact, we printed 100 black
and whites.

Ali Alamaslı: Evet, ilk Cihat Burak’tı. Hatta 100 tane siyah beyaz basmıştık.

Mine Küçük: Was it always easy to work with artists?
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Süleyman Saim Tekcan, Veysel Erüstün, İsmail Avcı
Çamlıca, 1983

Süleyman Saim Tekcan: Burada Ali’nin çıraklıktan ustalığa yükseldiği bir
süreç var. Yine yaşamayan sanatçılardan birçoğunun baskı uygulamalarında
Ümit de bulundu.Kaç yıl oldu Ali bizle çalışalı?

Süleyman Saim Tekcan: Was Cihat Burak the first artist you made a print with?

Süleyman Saim Tekcan: Of course, it wasn’t always that easy. Gül Derman
was an artist who knew prints, an artist who printed lithography in Salzburg
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İsmail Avcı: Sanatçılar kâğıda aktarış safhasında ara
kademeler olduğu için sonunu hayal edemiyorlardı. Ya
çiziyor ya boyuyorlardı, tuval üzerinde öyle alışmışlardı
çünkü. Özellikle elek baskı çok renkli olunca birkaç
kademe oluyordu onların renk uyumu, farklı kademelerde
basılmaları gerekiyordu. Ali onlara teknik uygulamada
başından sonuna kadar yardım ediyordu. Prova baskıları,
karar verildikten sonra kaç tane üretilecekse o kadar üretilirdi. Genelde her
baskıresimden 50 tiraj alınır ve sonra sanatçı tarafından imzalanırdı.

Mine Küçük: Sanatçılarla çalışmak her zaman kolay oldu mu?
Süleyman Saim Tekcan: Her zaman pek kolay olmuyordu tabii. Gül Derman
baskıyı bilen, Salzburg’da litografi basan bir sanatçıydı onun için bize daha
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and therefore she was able to adapt to us in an easier way, but many
artists had their first encounter with printmaking through us. Although we
came across difficulties from time to time, the point we are at today, the
works which comprise one of the most significant printmaking museums
in the world were initiated in those days.
Mine Küçük: Master Süleyman, will you please describe a bit more the
contributions of Master Veysel?
Süleyman Saim Tekcan: Master Veysel was one of our chief pillars at
the Gazi Education Institute. He was an instructor with a work discipline.
Among the things we learned from him were how to use our hands skillfully,
personal relations, or how to expose the result of a work of art. After he
retired, I visited him as he was leading a bit of a withdrawn life on his own
in Istanbul. I said, “Master, I need you, you shall come to us and continue
teaching.” Because he was managing an etching studio established in
Ankara by an American artist named Lingerin, and in fact, because he
was one of the masters who supported the artist, he truly knew etching
techniques very well. During that time, while artists like Orhan Peker, Bedri
Rahmi, Mustafa Pilevneli and Gündüz Gölönü would go to that studio and
get lessons from that American artist, Master Veysel was once again the
regular fixture of that studio. Master Veysel was the person who added
dimension to etching at our studio; he became the person who imparted
the most detailed techniques of drypoint, aquatint, mezzotint, then etching
techniques which we call glossing, upon the artists at our studio. Most
importantly, at our studio, he produced the most etchings possible in his
lifetime. It can be said that the etchings he made are premier examples of
Turkish etching today. Despite being very distinguished, he is one of the
artists who unfortunately wasn’t broadly publicized.
Süleyman Saim Tekcan, Veysel Erüstün,Gül Derman
Ali Alamaslı, İsmail Avcı
Çamlıca, 1985

İsmail Avcı: There were also other reasons why Master Veysel was invited.
Both to ensure his contribution to the studio, and to alleviate his loneliness.
He was an introverted and very humble person. He lived in Ankara. When
he came to Istanbul he joined us as a teacher, and his contribution cannot
be denied, but our being beside him was a source of motivation for him
as well. We encouraged him to produce more. He would not have been
able to produce enough in a small studio he established in his own home.
While producing in the studio he was a pioneer for us as well, and I think
he ensured that the studio took on an additional character through him.
Mine Küçük: While there was such a productive setting in Söğütlüçeşme,
why did you decide to move to Çamlıca?
Süleyman Saim Tekcan: Söğütlüçeşme was actually a place where we
worked with many artists for a long time, and it was easily accessible.
Because we were tenants there we began to encounter some difficulties,
for example the rent was increased. So, we felt it was time to buy our own
place. We bought the land in Çamlıca.
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kolay uyum sağlıyordu ama birçok sanatçı baskı sanatı ile ilk defa bizle
tanıştı. Arada bazı zorluklar yaşanmış olsa da bugün artık geldiğimiz
noktada dünyanın önemli baskıresim müzelerinden birini oluşturan
çalışmalar işte o günlerde başladı.
Mine Küçük: Süleyman Hocam, Veysel Hoca’nın katkılarından biraz
daha bahseder misiniz?
Süleyman Saim Tekcan: Veysel Hoca bizim Gazi Eğitim Enstitüsü’nün
temel direklerinden biriydi. İş terbiyesi olan bir hocaydı. Biz ondan el
becerisini, insan ilişkilerini veya bir eserin sonucunun nasıl meydana
çıkarılacağını öğrendik.Emekli olduktan sonra İstanbul’a geldiğinde
çekimser bir şekilde kendi hayatını yaşarken ziyaretine gittim ben. “Hoca
sana ihtiyacım var, bize geleceksin ve hocalığa devam edeceksin,”
dedim. Lingerin diye Amerikalı bir sanatçının Ankara’da kurduğu bir
gravür atölyesini yöneten, hatta ona destek veren hocalardan biri
olmasından ötürü gravür tekniklerini gerçekten iyi bilen bir hocaydı. O
dönemde Orhan Pekerler, Bedri Rahmiler, Mustafa Pilevneliler, Gündüz
Gülönüler de o atölyeye gidip o Amerikalı sanatçıdan ders alırken, o
atölyenin demirbaşı yine Veysel Hoca’ydı. Veysel Hoca gravürü bizim
atölyede boyutlandıran kişi oldu; tekniklerin en ince teferruatına kadar
kuru kazı, aquatint, mezzotint, ondan sonra parlatma dediğimiz gravür
tekniklerini bizim atölyede sanatçılarla paylaşan kişi oldu. En önemlisi
de kendisi hayatında yapabileceği en çok sayıda gravürü bizim atölyede
yaptı. Onun yaptığı gravürler bugün Türk gravüründeki iyi örneklerdir
diyebiliriz. Kendisi çok değerli olduğu halde maalesef pek tanınmayan
sanatçılardan biridir.
İsmail Avcı: Veysel Hoca’nın davet edilmesinde başka sebeplerde vardı.
Hem atölyeye katkısını sağlamak hem de onun yalnızlığını gidermek.
Kendisi içe dönük çok mütevazı bir insandı. Ankara’da yaşıyordu.
İstanbul’a gelince bizim aramıza hoca olarak geldi, öğretici olarak katkısı
inkâr edilemez fakat bizim onun yanında olmamız da ona motivasyon
oldu. Onun daha çok üretmesine destek olduk. Kendi evinde kendi
kuracağı ufak bir atölyede yeteri kadar üretemezdi. Atölyede üretim
yaparken bize de önderlik etti. Atölyeye ekstradan kimlik kazandırdı
diye düşünüyorum.

Gül Derman
İstanbul, Elek Baskı / İstanbul, Screenprint
70x50 cm, 1990

Mine Küçük: Söğütlüçeşme’de bu kadar verimli bir ortam varken
neden Çamlıca’ya taşınmaya karar verdiniz?
Süleyman Saim Tekcan: Söğütlüçeşme aslında uzun süre birçok
sanatçı ile çalıştığımız ulaşılması kolay da bir yerdi. Orada kirada
oturduğumuz için bazı zorluklar oluşmaya başladı, mesela kira artırımı
söz konusu oldu. Biz de artık kendi yerimizi almak zorunda hissettik.
Çamlıca’daki araziyi aldık.
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Feriha Büyükünal, Süleyman Saim Tekcan, Emel Tekcan
Çamlıca 2017

A Studio is Established in Çamlıca...

Çamlıca’da Atölye Kuruluyor...

Place: Çamlıca Süleyman Saim Tekcan’s home
Participants: Süleyman Saim Tekcan, Emel Tekcan, Eda Tekcan, Feriha Büyükünal,
Mine Küçük

Yer: Çamlıca Süleyman Saim Tekcan’ın evi
Katılımcılar: Süleyman Saim Tekcan, Emel Tekcan, Eda Tekcan, Feriha Büyükünal,
Mine Küçük

Mine Küçük: How did the move from Söğütlüçeşme to Çamlıca take
place? Can you give us the details of the purchase of land in Çamlıca and
the formation of the studio, master?

Mine Küçük: Söğütlüçeşme’den Çamlıca’ya taşınmanız nasıl oldu? Şu
Çamlıca’da arazi alma işini, atölyenin kuruluşunu detaylı anlatır mısınız
hocam?

Süleyman Saim Tekcan: First, we looked at many properties with Emel
Hanım. Ultimately, we found land in Çamlıca and embarked on the journey
with the thought that a house of art could be built there. After we bought
the land, we determined that there was another plot of land on the edge of
ours. We purchased that as well and combined the two lots. With the joining
of the land we created a project upon which the Çamlıca House of Art could
be built. One day I brought Cihat Burak to this property, it was completely
green and there were no houses on it. Cihat sat on the land and looked to
his right, then looked to his left, and we talked about the beauty of nature
here. Six months passed and one day I said, “Cihat abi, start drafting our
project.” Afterwards we got together once again and came to Çamlıca. He
said to me, “Bring me some butcher’s paper so I can get a draft going.” At
the time, butcher paper was used to draw projects. I think that Cihat Burak
drafted the Çamlıca House of Art project on that day. And Erkan Güngören
who was an instructor at the Academy edited the draft into a presentation
for the municipality. The Çamlıca House of Art was an exemplary project in
Turkey; it’s quite significant that it was an art house project and that Cihat
Burak put his signature on it.

Süleyman Saim Tekcan: İlk önce Emel Hanım’la birçok araziye baktık. En
sonunda Çamlıca’da bir arsa bulduk, burada bir sanat evi olabilir düşüncesiyle
yola çıktık. Arsayı satın aldıktan sonra bu arsanın ucunda başka bir arsa
olduğunu gördük. Onu da satın alarak iki arsayı birleştirdik. İşte bu iki arsanın
birleşiminden Çamlıca Sanat Evi’ni yapabileceğimiz bir proje oluşturduk. Bir
gün Cihat Burak’ı aldım geldim bu arsaya, yemyeşil bir arazi önde hiçbir ev
yok. Cihat oturdu arsanın içerisine sağa baktı sola baktı, arada buradaki
güzel doğadan konuştuk. Aradan altı ay geçti, bir gün,“Cihat abi artık bizim
projeyi çiz” dedim. Bunun üzerine bir gün tekrar beraber Çamlıca’ya geldik.
Bana, “Şu kasap kâğıtlarından bana biraz getir karalayayım,” dedi. Kasap
kâğıtları o zaman proje çizmek için kullanılırdı. Cihat Burak Çamlıca Sanat
Evi’nin projesini bence o gün çizdi. Projenin belediyeye sunum haline
gelmesini de Akademi’de hoca olan Erkan Güngören yaptı. Çamlıca Sanat
Evi Türkiye’de örnek bir projeydi, sanat evi projesiydi ve bu projenin de
imzasını Cihat Burak’ın atması çok önemli bir şey.

Feriha Büyükünal: I’d like to intervene with your permission, because I’m
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Çamlıca Sanat Evi Açılış
Çamlıca House of Art Opening, 1984

Çamlıca Sanat Evi / Çamlıca House of Art ,1984

Feriha Büyükünal: Merak ettiğim için araya girmek istiyorum izninizle.
Çamlıca Sanat Evi kuruldu ve ben geldiğim zaman aşağıda elek baskı
atölyesi, yukarıda da gravür atölyemiz vardı ve bu atölyedeki teknik

25

Imoga’nın Ölümsüz İzleri

curious. The Çamlıca House of Art was established and when I came, we
had a silkscreen studio downstairs and an etching studio upstairs and the
technical equipment at this studio was more valuable than those which
were available at any educational institution. Süleyman, from where did you
procure the equipment and how did you bring them here, can you tell us?
Süleyman Saim Tekcan: During those times bringing machinery to Turkey
from abroad was prohibited. At the same time, it wasn’t possible for us to
find them in the appropriate lengths needed for the technique. When Emel
Hanım and I travelled abroad we would bring back suitcases filled with paint.
In fact, on a trip back from Munich once, the trunk of the car was filled only
with Hahnemühle paper and paint.
Feriha Büyükünal: What about the machines, how were they procured?
Süleyman Saim Tekcan: We made the printmaking machines here
ourselves. Upon this, many people wanted these machines and I had up to
ten or so machines made for these requests.
Feriha Büyükünal: Those machines were quite industrial, we would turn
huge wheels with a gear using manpower.
Süleyman Saim Tekcan: There was a sample machine at the faculty, first we
took photographs of that machine and took them to a few machine shops.
The machine shops created models for us based on measurements from
the photos and drawings, and the first machines were created that way.
ELif Naci, Süleyman Saim Tekcan
Elif Naci’nin Evi / House of Elif Naci
Kadıköy 1981

Cihat Burak, Emel Tekcan, Ali Alamaslı
Çamlıca 1985

Süleyman Saim Tekcan: Türkiye’ye o zamanlar dışarıdan makine getirmek
yasaktı. Aynı şekilde tekniğe uygun boyaları da bulmamız mümkün
olmuyordu. Emel Hanım’la yurtdışına gittiğimizde bavullar dolusu boya
alıp geliyorduk. Hatta bir keresinde Münih’ten gelirken arabanın arkası sırf
Hahnemühle kâğıt ve boya doluydu.
Feriha Büyükünal: Peki ya makineler nasıl temin edildi?
Süleyman Saim Tekcan: Baskı makinelerini biz kendimiz burada yaptık.
Bunun üzerine birçok kişi bu makinelerden istedi ve isteyenlere neredeyse
on kadar makine yaptırdım.
Feriha Büyükünal: O makineler bayağı bir sanayi işiydi, kocaman çark
şeklinde kolu çeviriyorduk insan gücü ile.
Süleyman Saim Tekcan: Fakültede örnek bir makine vardı, önce o örnek
makineden fotoğraflar çektik, birkaç tane tornacıya götürdük. Tornacılar
çekilen fotoğraflardan yapılan ölçümlerden, çizimlerden bize modeller
oluşturdu ve ilk makineler öyle yapıldı.

Feriha Büyükünal: In the meantime, you were travelling overseas and visiting
the etching/silkscreen studios, as well as producing there. Was the technical
apparatus you saw there and the ones you provided to us the same?

Feriha Büyükünal: Sen bu arada yurtdışına da gidip gravür/elek baskı
atölyelerini geziyordun, hatta orada üretiyordun da. Orada gördüğün teknik
donanımla senin burada bize sunduğun teknik donanım aynı mıydı?

Süleyman Saim Tekcan: I examined German, French and Japanese
printmaking machines. The Japanese were the most sophisticated of all
those that we had seen. I took samples from the printmaking machines
they were selling in Europe. With the experience of the visits that I made to
the printmaking studios in Europe and the notes that I took during my work
at the Academy and private studios, I prepared a project for the National
Education Ministry for the establishment of printmaking studios at Fine Arts
High Schools and Education Faculties in Turkey.

Süleyman Saim Tekcan: Alman, Fransız ve Japon baskı makinelerini
inceledim. Japonlar bu konuda tüm gördüklerimizden daha gelişmişti.
Onların Avrupa’da satılan baskı makinelerinden örnekler aldım. Benim
Avrupa’daki baskıresim atölyelerine yaptığım ziyaretler, Akademi ve özel
atölyelerde yaptığım çalışmalarda aldığım notlar üzerine, Türkiye’de Güzel
Sanatlar Liseleri ve Eğitim Fakülteleri’ndeki baskı resim atölyelerinin
kurulması için Milli Eğitim Bakanlığı’na proje hazırladım.

Feriha Büyükünal: I know these initiatives were very important for you.

Feriha Büyükünal: Biliyorum bu girişimler senin için çok önemliydi.

Süleyman Saim Tekcan: With these projects, we initiated many etching and
lithography studios in many places. Meanwhile, there was a printmaking
machine which I had brought over from Germany during my years at the
academy, and we imported that as an example. The fact that there are
nearly 100 printmaking machines in Turkey today are a result of the work
we did back then.

Süleyman Saim Tekcan: Bu projelerle birlikte birçok yerde gravür ve
litografi atölyeleri başlatmış olduk. Bu arada yine Akademi’de olduğum
yıllarda Almanya’dan getirdiğim bir baskı makinesi vardı onu örnek olarak
ithal ettik. Bugün Türkiye’de neredeyse 100 tane baskı makinesinin olması
o zamanlar yaptığımız çalışmaların sonucudur.

Mine Küçük: Master, let’s continue then with the more technical subjects
in our discussion. You have a technique which is cited with your own
name: the “Tekcan Technique”. Can you discuss this as well?

Mine Küçük: Hocam o halde biraz daha teknik konulardan bahsetmeye
devam edelim. Kendi adınızla anılan bir tekniğiniz var: “Tekcan Tekniği”
Onu da biraz anlatır mısınız?

Süleyman Saim Tekcan: I can describe the Tekcan Technique in the following
way: Silkscreen is a technique which I had worked on for a long time, and for
that reason, I studied many places in the world where silkscreen is produced.
With a stencilling technique we learned from a French silkscreening book,
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donanım hiçbir eğitim kurumunda olmayacak kıymetteydi. Süleyman sen
onları nereden tedarik edip, nasıl bulup buraya kurdun, anlatır mısın?
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İsmail Avcı, Tahir Salahov, Süleyman Saim Tekcan
Boris Ugarov, Emel Tekcan, Gül Derman
Veysel Erüstün
Çamlıca 1985

Süleyman Saim Tekcan: Tekcan Tekniği’ni şöyle anlatabilirim, elek baskı
benim üzerinde çok çalıştığım bir teknikti ve bu sebeple dünyada elek baskı
yapan birçok yeri inceledim. 1960’lardan itibaren en basit elek baskı tekniği
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Süleyman Saim Tekcan, Adnan Turani, Elvan Tekcan
Çamlıca 1999

which was from the 1960’s onward one of the simplest silkscreen techniques
used, and with that technical knowledge, for the first time we had printed
cards of Trabzon folklore. At that time, even at the Gazi Education Institute,
these techniques weren’t being used in many places. With a single plate,
it was a technique that had a separate plate prepared for each color and
the product would be created with the colors being printed one by one. I
always thought of what I could do differently. I had five machines made and
in the plate upon each machine I placed mostly different colored transparent
paints. I thought that rather than mixing the paint in a jar to achieve a middle
tone, I could achieve the middle tone by bringing the prints together one on
top of the other and I did this successfully during the print stage. What we
refer to as the wet print technique was used for the first time, and it is the
one I discovered, and it is cited as the “Tekcan Technique”. Many artists from
Canada and Europe worked at our studio to learn the “Tekcan Technique”.
Feriha Büyükünal: There was a suite designated for foreign guests on the
second floor of the Çamlıca studio. Foreign artists who came in the summer
months would be hosted gloriously by the Süleyman and Emel Tekcan
couple. The Çamlıca House of Art was a true educational institution and we
can say that it carried out an honorary task as a summer academy in Turkey
for the first time.
Süleyman Saim Tekcan: For a long while the bottom two floors at the
Çamlıca House of Art were used as studios, the next floor was used as a
gallery, and next level was our residence with Emel Hanım. In the loft level
was a space where guests would stay. We hosted many guests there,
and one of those who most frequently stayed there was Adnan Turani,
and another was our friend Abdurrahman Kaplan. Ali was again the head
technician and together they produced many works there.

Eda Tekcan, Hamit Kınaytürk, Elvan Tekcan
Çamlıca 2000

Feriha Büyükünal: I want to return to the years when Süleyman opened this
building as a house of art. In the 1980’s there were only three educational
institutes in Istanbul. Tatbiki Fine Arts Academy (Marmara University School
of Fine Arts), the Istanbul University Fine Arts Academy, which in later years
the name became Mimar Sinan University, and Atatürk Education Faculty.
There was one printmaking machine at each of these institutions. At these
instutions the instructor-artists and famous students they trained wanted to
produce printmaking, but the accommodations were limited. I experienced
that as well. To get a reel of paper I would go to Sirkeci, I had carried the
necessary paper for kilos of printmaking myself, that is to say, it was hard to
find materials as well. Therefore, when Süleyman Saim Tekcan opened the
Çamlıca House of Art, which was a very modern facility, believe me, not only
artists from Istanbul, but artists from all over Turkey had a great desire for an
opportunity to work in the studio there.
Mine Küçük: Feriha Hanım, how was it that you came to the Çamlıca studio?

Eda Tekcan, Adnan Turani
IMOGA 2014
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Feriha Büyükünal: I was studying at Tatbiki Fine Arts. I was approaching
the end of a four-year education but printmaking classes were only given
for one year. There was only one 10x10 cm print I made on zinc and frankly
the pleasure of producing printmaking was cut short for me. Tatbiki Fine Arts
very close to the Çamlıca studio, the masters would go to the Çamlıca House
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dediğimiz kesme filim ile yapılan tekniği, bir Fransız elek baskı kitabından
öğrendik ve bu teknik bilgi ile ilk olarak Trabzon folkloruna ait kartlar
bastık. O zaman Gazi Eğitim Enstitüsü dahil birçok yerde bile bu teknikler
kullanılmıyordu. Tek kalıpla, her renk için bir kalıp hazırlanarak basılan bir
teknikti ve makinede renkler tek tek basılarak elde edilirdi. Ben hep farklı ne
yapabilirim diye düşünüyordum.Beş tane makine yaptırdım ve her makinenin
üzerindeki kalıbın içine değişik çoğu şeffaf olan renkli boyalar koydum.
Boyayı bir kavanozda karıştırıp ara ton elde etmek yerine bu baskıları üst
üste getirdiğim zaman ara tonları elde edeceğimi düşünüyordum ve bunu
başarıyla baskı sırasında gerçekleştirdim. Yaş baskı tekniği dediğimiz
dünyada ilk defa kullanılan teknik benim bulduğum bu tekniktir ve “Tekcan
Tekniği” olarak anılır. Kanada’dan ve Avrupa’dan birçok sanatçı “Tekcan
Tekniği”ni öğrenmek için atölyemizde çalıştı.
Feriha Büyükünal: Çamlıca atölyesinin ikinci katında
yabancı misafirler için ayrılmış bir süit vardı. Yaz aylarında
gelen yabancı sanatçıları Süleyman-Emel Tekcan
mükemmel bir şekilde ağırlardı. Çamlıca Sanat Evi gerçek
bir eğitim kurumuydu ve bir ilk olarak Türkiye’de fahri
olarak yaz akademisi görevini de yaptığını söyleyebiliriz.
Süleyman Saim Tekcan: Çamlıca Sanat Evi’nde uzun
süre alttaki iki kat atölye, onun üstü galeri ve onun
üzerindeki kat da bizim Emel Hanım’la yaşam alanımızdı.
Çatı katı dediğimiz bir yerde misafirler kalıyordu. Birçok
sanatçıyı ağırladık orada, en çok kalanlardan biri Adnan
Turani ve arkadaşımız Abdurrahman Kaplan’dır. Ali yine
ustabaşıydı ve birlikte çok iş ürettiler.
Feriha Büyükünal: Süleyman’ın burayı sanat evi olarak
açtığı yıllara geri dönmek istiyorum. 1980’li yıllarda
İstanbul’da sadece üç tane eğitim kurumu vardı: Tatbiki Güzel Sanatlar
Akademisi (Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi), İstanbul Devlet
Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) ve
Atatürk Eğitim Fakültesi. Bu üç kurumda birer tane baskı makinesi vardı.
Bu kurumlarda öğretim görevlisi hoca sanatçılar ve yetiştirdikleri talebeleri
baskı resim yapmak istiyordu ama imkânlar kısıtlıydı, ben de yaşadım. Bir
top kâğıt almak için Sirkeci’ye gidiyordum, kilolarca baskı resim için gerekli
kâğıtları kendim taşımıştım, yani malzeme bulmak da zordu. Dolayısıyla
Süleyman Saim Tekcan çok modern bir tesis olan Çamlıca Sanat Evi’ni açtığı
zaman, inanın sadece İstanbul değil tüm Türkiye’deki sanatçılar atölyede
çalışabilmeyi çok arzuluyorlardı.

Adnan Turani, Süleyman Saim Tekcan
Mustafa Tömekçe
Çamlıca 1999

Mine Küçük: Feriha Hanım sizin Çamlıca atölyesine gelmeniz nasıl oldu?
Feriha Büyükünal: Tatbiki Güzel Sanatlar’da okuyordum. Dört yıllık eğitimin
sonuna geliyordum ama baskıresim dersi sadece bir yıl veriliyordu. Okulda
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of Art and when they came back to the school they would describe it as if
they’d just been to the Louvre. I wanted so much to go there and do etching
but as I was thinking “it was difficult for my teachers to get in, how would I
ever go”, my friend Gül Derman had started working at the studio. Gül was
a very good friend of mine who produced etching and silkscreen in Salzburg.
I asked her, “please, I really want to work at the studio, can you introduce
me?” She would call Süleyman “the boss”. She said, “I’ll talk to the boss.”
Gül Derman was the most social, energetic, superhuman artist and one day
she said, “Come on, we’re going.” I took the etchings and watercolors I made
in school and with a bit of hesitation went to meet Süleyman Saim Tekcan,
whom Gül had described as a divine artist from afar.

Feriha Büyükünal, Burhan Doğançay
Gül Derman, 1993

Master Veysel had trained artists for years, but towards the end of his life he
was working with a greater passion at the peak of his eagerness to train even
more artists. I glanced to my left, to a small area where the tiles were, and this
beautiful, blonde, blue-eyed woman was painting the tiles; then I discover that
she is Süleyman’s wife Emel Tekcan. She’s my age, and becomes my dear
friend. We would come to the studio with Gül; Gül produced silkscreen on
the lower floor and we were upstairs, “scraping, Mehmet, scraping” as Master
Veysel would say, scraping away at our zinc, trying to produce etchings.
Meanwhile there would be frequent knocks on the door, and each time, either
an instructor I knew from the university, an artist from Ankara, a journalist, or
Hamit Kınaytürk would appear. Those who came here became awe-struck,
fulfilled, learned something, then left. Gül would sing songs and folk music
from downstairs and if Süleyman came then the jokes would fly all over the
place; he would say, “come here, boss, bring me this, boss, do this boss,
to that, boss”, while Emel would always brew tea in the late afternoon, and
her dear mother Hacer teyze would always stop by to visit us, and give us
hugs and kisses. When the time approached 4:00 p.m., Eda would arrive
home from the Galatasaray Lise, and Elvan from Kadıköy Maarif Koleji, and we
would give our girls hugs, then drink tea. I would leave the studio with Master
Veysel and we would sing songs together as we walked to the bus stop,
where we parted. The studio setting remains in my memory as a place where
I was happy. Thirty years have passed but I still recall the Çamlıca House of
Art with the same fondness and longing.
Süleyman Saim Tekcan: The fact that Feriha Hanım lived an intermingled life
with the Çamlıca House of Art and came to a point where she could no longer
be disconnected from art, and subsequently managed galleries which hold a
very significant place for Turkish Art were all very important phases in her life.
If there is to be a text written about gallery directors in Turkey today, and if a
collective memory were to be compiled, Feriha’s place should be emphasized.
I had been producing silkscreen since my years at the Education Faculty and
I shared this knowledge with artists. When I married Emel Hanım, she knew
silkscreen very well. Emel Hanım and her elder sister Vacide Hanım were
important pattern masters at Vakko. Emel Hanım was at the fore in terms of
instructors here who corrected the errors in the works of many artists, and
trained them. Vacide Aksoy’s contributions to production in the studio were
significannt.
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sadece 10x10 cm bir çinko üzerine yaptığım bir baskı vardı ve açıkçası
baskıresim yapmanın tadı damağımda kalmıştı. Tatbiki Güzel Sanatlar
Çamlıca’daki atölyeye çok yakındı, hocalar Çamlıca Sanat Evi’ne geliyorlar
ve okula döndüklerinde sanki Louvre’a gitmiş gibi anlatıyorlardı. Benim de içim
gidiyordu orada gravür yapmak için ama “Benim hocalarım giremiyor” ben
nasıl gireceğim diye düşünürken arkadaşım Gül Derman atölyede çalışmaya
başlamıştı. Gül Salzburg’da gravür ve elek baskı üreten çok değerli bir
arkadaşımdı. Ona, “Ne olur ben atölyede çok çalışmak istiyorum, beni tanıştırır
mısın?” dedim. “Ben bir konuşurum patronla,” dedi. Süleyman patron derdi.
Dünyanın en sosyal, en enerjik, en insanüstü sanatçısıydı Gül Derman ve bir
gün bana,“Hadi yürü gidiyoruz,” dedi. Okulda yaptığım gravür ve suluboyaları
aldım ve Gül’ün bana uzaktan bir sanatçı ilahı olarak anlattığı Süleyman Saim
Tekcan’ın yanına çekinerek geldim.
Veysel Hoca yıllarca sanatçı yetiştirmiş, ama ömrünün sonuna yaklaşmış
olmasına rağmen daha çok insanı yetiştirmek için tutku dolu çalışıyor. Bir
bakıyorum sol tarafta çinilerin olduğu küçük bir alanda
dünya güzeli sarışın mavi gözlü bir hanım çinileri boyuyor.
Sonra bir bakıyorum o kişi Süleyman’ın eşi Emel Tekcan
çıkıyor. Benim yaşıtım, benim sevgili arkadaşım oluyor.
Atölyeye Gül ile geliyoruz, Gül alt katta elek baskı yapıyor
biz yukarıda Veysel Hoca’nın tabiriyle “kazı Mehmet kazı”
çinkomuzu kazıyoruz, gravür üretmeye çalışıyoruz. Bu
arada sık sık kapı çalınır ve her kapı çalındığında buraya
mutlaka tanıdığım üniversiteden bir hoca, Ankara’dan bir
sanatçı, bir gazeteci ya da Hamit Kınaytürk gelirdi. Yani
burası tekke gibiydi. Buraya gelen huşu bulur, tatmin olur,
bir şey öğrenir öyle çıkardı. Gül aşağıda şarkılar, türküler her
şey söyler, Süleyman gelirse artık şakalar havada, “patron
gel, patron getir, patron şunu yap, patron bunu yap”
derdi, Emel akşamüstü mutlaka çay demler, Emelciğimin
annesi Hacer teyze her zaman bize bir uğrar öper koklar.
Saat 16.00’ya doğru Eda Galatasaray Lisesi’nden, Elvan
Kadiköy Maarif Koleji’nden gelir, biz kızlarımıza sarılırdık,
sonra çaylar içilirdi. Ben Veysel Hoca’yla atölyeden beraber çıkardım ve şarkı
söyleyerek otobüs durağına kadar gider ve orada ayrılırdık. Atölye ortamı işte
böyle mutlu olduğum bir yer olarak kaldı benim hafızamda. Aradan 30 yıl geçti
ama hâlâ aynı sevgi ve özlemle anarım Çamlıca Sanat Evi’ni.

Üçler Aksoy, Vacide Aksoy, Elvan Tekcan
Süleyman Saim Tekcan, Emel Tekcan, 1979

Süleyman Saim Tekcan: Feriha Hanım’ın Çamlıca Sanat Evi’nde sanatla iç
içe yaşaması ve sanattan artık kopmayacak bir noktaya gelmesi, sonrasında
da Türk Sanatı için en önemli galerilerin yöneticiliğini yapması onun sanatı
nasıl tutkuyla sevdiğini gösterir.. Türkiye’de bugün galericilerle ilgili bir yazı
yazılacak ve kalıcı bellek oluşturulacaksa Feriha’nın yerini belirtmek lazım.
Ben elek baskıyi Eğitim Fakültesi yıllarından beri yapıyordum ve bu bilgimi
sanatçılarla paylaştım. Emel Hanım’la evlendiğimde kendisi elek baskıyi çok
iyi bilen bir hanımdı. Emel Hanım ve ablası Vacide Hanım Vakko’nun önemli
desen ustalarıydı. Buradaki birçok sanatçının desen işlerinin hatalarını düzeltip
onlara hocalık yapan kişilerin başında Emel Hanım geliyor. Vacide Aksoy’un da
atölyedeki üretime önemli katkıları olmuştur.
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Mine Küçük: Emel teyze, you became a very significant part of this joyful
setting. Can you tell us a little about what it was like, here? I’m sure your
memories are abundant, and perhaps you can share one of your important
recollections with us.
Emel Tekcan: Indeed, the memories are abundant, and they were very
blissful years, as Feriha said. We met esteemed artists here, and we not
only produced art with them but had discussions on art as well. We listened
mutually to concerns and shared our joys; we became a big family. We have
lots of memories with all of those who came to the studio. I’m someone who
loves art very much, and as Süleyman said, I started my career with art then
assisted in the studios.
Eda Tekcan: The days of the Çamlıca House of Art were times when my
mother personally worked here and produced with, and engaged with
the artists; when she hosted them. My father would go to the university or
would be elsewhere for his work, but my mother was always here, in a very
important position hosting the artists.
Turhan Selçuk
Dünyaşka, Elek Baskı / Dünyaşka, Screenprint
70x50 cm, 1985

Süleyman Saim Tekcan, Suna Gönen, Emel Tekcan
Semih Balcıoğlu, 1988

Eda Tekcan: Çamlıca Sanat Evi günleri annemin bizzat burada çalıştığı
ve ürettiği, sanatçıyla iletişime girdiği, sanatçıyı ağırladığı, misafir ettiği
zamanlardı. Babam üniversiteye gidiyordu ya da işleri için dışarıda
oluyordu ama annem hep burada o sanatçılara ev sahipliği yapan çok
önemli bir konumdaydı.

Emel Tekcan: We weren’t only producing art. We were also operating as a
gallery and doing sales.
Feriha Büyükünal: Many buyers would come to the gallery. Of course, we
would be working downstairs and dear Emel would take care of the gallery.
She would host visitors and show them all of the works they were interested
in. Emel was incredibly hospitable towards the artists and provided them
with all of the information they wanted. We would talk about the studio
as much as possible, everywhere; but at the time, they didn’t know that
silkscreen, etching and other printmaking techniques, as well as the fact that
works produced with printmaking techniques would gain even more value in
the future. This was learned along the way.

Feriha Büyükünal: Galeriye çok alıcı gelirdi. Biz aşağıda çalışıyoruz
tabii ki galeriye sevgili Emel Tekcan bakardı. Onları misafir ederdi,
görmek istedikleri bütün eserleri gösterirdi. Emel onları inanılmaz bir
misafirperverlikle ağırlardı, istedikleri tüm bilgileri verirdi. Biz de dilimiz
döndüğünce her yerde atölyeyi anlatırdık; ama Türkiye’de henüz elek
baskı, gravür ve başka baskı tekniklerini, baskı tekniğinden alınacak
sanat eserinin ileride tekrar değer kazanacağını bilmiyorlardı o tarihlerde,
giderek öğrenildi.

Süleyman Saim Tekcan: It was very important that the Çamlıca studio
functioned as a gallery. Very significant exhibits were opened here, and even
its grand opening exhibit was comprised of the works a prominent mix of
artists. From Eren Eyüboğlu to Cihat Burak to Mustafa Pilevneli, whoever one
can think of would come to the exhibit openings. One of the most prestigious
exhibit openings which I’ve never forgotten was a printmaking exhibit which
consisted of the caricatures of Turhan Selçuk and Semih Balcıoğlu. Many
figures such as İlhan Selçuk, Turhan Selçuk, Semih Balcıoğlu, Mengü
Ertel and his wife, and many writers from Cumhuriyet newspaper came
for the opening. Later, Aziz Nesin, Mehmet Ali Aybar, Behice Boran and
businessmen like İshak Alaton came as well. I don’t think there were any
other exhibit openings like that in Turkey. Even the meadows around the
studio were full of people. Artists, viewers, art connoisseurs, writers, people
from every field…

Süleyman Saim Tekcan: Çamlıca atölyesinin galeri olarak çalışması çok
önemliydi. Burada önemli sergiler açıldı, açılış sergisi bile muhteşem bir
karma sergiydi. Yani Eren Eyüboğlu’lardan, Cihat Burak’lardan, Mustafa
Pilevneli’lerden aklınıza gelen sanat dünyasından herkes o açılışlara geliyordu.
Hiç unutamadığım en görkemli açılışlardan biri Turhan Selçuk ve Semih
Balcıoğlu’nun karikatürlerinden oluşan baskıresim sergisiydi. İlhan Selçuk,
Turhan Selçuk, Semih Balcıoğlu, Mengü Ertel ve onun eşi, Cumhuriyet
Gazetesi’nin birçok yazarı açılış için buraya geldi. Daha sonra o sergiyi
görmek üzere Aziz Nesin, Mehmet Ali Aybar, Behice Boran, İshak Alaton
gibi iş adamları da geldi. Türkiye’de öyle bir açılış olduğunu düşünmüyorum.
Atölyenin etrafındaki çayırlar dahil her yer doluydu. Hem sanatçı, hem izleyici,
hem sanat alıcısı, hem sanat yazarı, her alandan insan...

Süleyman Saim Tekcan: Milliyet Sanat also gave us a lot of support.
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Emel Tekcan: Anılar çok fazla tabi ve çok mutlu yıllardı Feriha’nın söylediği
gibi. Çok değerli sanatçılarla tanıştık burada, o sanatçılarla sadece sanat
değil sanat sohbetleri de yaptık. Dertlerimizi dinledik, mutluluklarımızı
paylaştık, kocaman bir aile olduk. Atölye sakinlerimizin hepsiyle çok
anılarımız var. Ben sanatı çok seven bir insanım, Süleyman’ın dediği gibi
sanatla başladım meslek hayatıma sonra atölyelerde yardımcı oldum.

Emel Tekcan: Sadece sanat üretilmiyordu. Hem galericilik, hem de satış
yapıyorduk.

Feriha Büyükünal: During one period, Sanat Çevresi [Art Scene] which
was prepared by Hamit Kınaytürk, was the only art magazine. Then there
was Argos for some time, and Gergedan and Milliyet Sanat magazines.

Semih Balcıoğlu
Elek Baskı / Screenprint, 70x50 cm, 1984

Mine Küçük: Emel Teyze siz bu mutlu ortamın çok önemli bir parçası
oldunuz. Biraz da siz anlatır mısınız, burada nasıl bir ortam vardı? Eminim
anınız çoktur, belki sizin için önemli bir anınızı paylaşabilirsiniz bizimle.

Feriha Büyükünal: Many artists produced work here, didn’t they? Like Ergin
Inan, Devrim Erbil and Mustafa Pilevneli…
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Eren Eyüboğlu
Şerbetçi, Elek Baskı / Tureng Saler, Screenprint
50x35 cm, 1980

Can Göknil, Gül Derman, Feriha Büyükünal, Emel Tekcan,
Emel Vardar, Belma Türemen, Hamit Kınaytürk, 1993

Feriha Büyükünal: Bir ara Hamit Kınaytürk’ün çıkardığı Sanat Çevresi tek
sanat dergisiydi. Sonra Argos vardı arada bir çıkan, Gergedan ve Milliyet
Sanat gibi dergiler çıkıyordu.
Süleyman Saim Tekcan: Milliyet Sanat da bize çok destek verdi.
Feriha Büyükünal: Birçok sanatçı burada çok iş üretti, değil mi? Ergin
İnan, Devrim Erbil, Mustafa Pilevneli gibi…
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Cihat Burak
Tüketim Toplumu, Elek Baskı
Consumption Society, Screenprint, 70x50 cm, 1981
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Süleyman Saim Tekcan: Yes, both Ergin and Devrim produced here. In
fact, Devrim made his first prints here. In fact, my dear friend and one of
the co-founders of Urart, Özer Kabaş, also produced at the studio. And
many artists from Ankara came to visit the studio and produce here. For
example, Kaya Özsezgin and Zahit Büyükişleyen, Halil Akdeniz and his
wife stayed at the studio often.
Feriha Büyükünal: Adnan Turani and Turan Erol also produced here, right?
Süleyman Saim Tekcan: Yes. Adnan Turani came and stayed for quite a
while, he produced a series of works consisting of ten variations. Master
Turan came to visit us, but he didn’t work here. And we shouldn’t forget
master Eşref Üren who visited many times.
Burhan Uygur
Çamlıca 1982

Ali Alamslı, Adnan Turani
Çamlıca 1999

Burhan Doğançay
Çamlıca 1991
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Feriha Büyükünal: There is nobody who didn’t come, this place is an
historical period. It is an historical period in plastic arts. In fact, it is an
École. I think one of the most important reasons for the acceptance of
artists at the Çamlıca House of Art under the leadership of Süleyman Saim
Tekcan in the initial period, and their production here was because of its
reliability. When an artist came here and produced they had to adhere by
the rules. According to the rules, an artist would take a certain number
of the works they produced for themselves, and leave a certain number
of them here. In return, the plates which were created, that is, all of the
documents used to prepare and draft were marked with a strike at the
end of production, and left inoperative. This was a significant assurance
and believe me, such assurances were hard to come by not only in art
institutions but at any facility; perhaps the same could be said even today.

Süleyman Saim Tekcan: Evet, hem Ergin hem Devrim çalıştı. Hatta Devrim
ilk baskılarını bizde yaptı. Çok sevdiğim dostum, aynı zamanda Urart’ın
kurucularından Özer Kabaş da atölyede eserler üretti. Ankara’dan da
atölyeyi gezmeye ve üretmeye çok sanatçı geldi. Mesela Kaya Özsezgin,
Zahit Büyükişleyen, Halil Akdeniz ve eşi atölyede çok kaldılar.
Feriha Büyükünal: Adnan Turani, Turan Erol da çalıştılar değil mi?
Süleyman Saim Tekcan: Evet Adnan Turani geldi, uzun süre kaldı, 10
farklı seri iş üretti. Turan Hoca ziyaretimize geldi ama çalışmadı. Eşref
Üren hocamızı da unutmamak lazım. Birçok defa ziyarete geldi.
Feriha Büyükünal: Gelmeyen yoktur, bir tarihi dönemdir burası. Plastik
sanatlar tarihinde bir dönemdir. Bir ekoldür hatta. İlk dönemde Çamlıca
Sanat Evi’nin Süleyman Saim Tekcan liderliğinde sanatçıları kabul
etmesi ve üretim yapmasının bence o kadar önemli nedenlerinden bir
tanesi güvenilirliği idi. Bir sanatçı buraya gelip üretim
yaptığı zaman kurallara uymak zorundaydı. Kurallara
göre sanatçı ürettiği eserlerin belli bir sayısını kendi
alır, belli bir sayısını buraya bırakırdı. Buna karşılık
yapılan plakalar, yani hazırlanmış olan çizdiğimiz her
türlü belge, iş bitiminde üzerine çarpı konur iptal edilir,
bir daha kullanılamaz halde bırakılırdı. Bu büyük bir
güvendi ve inanın yalnız sanat kurumlarında değil
herhangi bir işletmede de bu kadar güvenilirlik az
bulunurdu, şimdi de aynı şey geçerlidir belki.

Süleyman Saim Tekcan: Had it not been for this trust, we wouldn’t have
been able to work comfortably with the artists. Today, a duplicate of a
print numbered between 1/50 and 50/50 cannot be found here. This is
a very important issue. We never discussed monetary issues with artists,
but in return for production, we took works. These works accumulated so
much so that the infrastructure for a museum which included the works
of these artists had been created. We must also point out that this is
unprecedented in the world; because when we tell our foreign friends
and artists about this 40-year story which includes the studios and the
museum, they’re stunned. In addition, there is a family behind this 40year story who didn’t really have a lot of economic capability. However,
in the West, such ventures are carried out by those who are economically
advantageous, but we did all of it with our own power and labor. And for
artists to come to the studios and work together in cooperation, such unity
doesn’t take place anywhere else in the world.

Süleyman Saim Tekcan: Bu güvenilirlik olmasaydı
sanatçılarla rahat çalışamazdık. Bugün burada
numaralandırılmış 1 /50’den 50/50’ye kadar
işaretlenmiş bir baskının mükerrer sayısı yoktur. Bu
çok önemli bir konudur. Biz sanatçılarla hiç para
görüşmesi yapmadık ama çalışma karşılığında iş
aldık. Bu işler o kadar çok birikti ki artık bu sanatçıların
da içinde olduğu bir müzenin alt yapısını oluşturdu. Dünyada böyle bir
örneğin olmadığını da belirtmemiz lazım; çünkü yabancı dostlarımıza
ve sanatçılara atölyeleri ve müzenin içinde olduğu bu 40 yıllık hikâyeyi
anlatınca hayrete düşüyorlar. Üstelik bu 40 yıllık hikâyenin arkasında
ekonomik imkânları öyle çok büyük olmayan bir aile var. Oysaki Batı’da
bu tür girişimleri, imkânları olan kişiler yapıyordu ama biz her şeyi kendi
gücümüzle emeğimizle yaptık. Sanatçıların da atölyelere gelip birlikte
ortaklaşa çalışmaları, böyle bir beraberlik dünyanın hiçbir yerinde olan
bir durum değil.

Mine Küçük: At this point the collection at the Çamlıca studio had
grown significantly, right?

Mine Küçük: Artık Çamlıca atölyesindeki koleksiyon iyice büyümüştü,
değil mi?

Süleyman Saim Tekcan: Yes, a large collection had accrued. This
collection is still held in the highest esteem at our museum.

Süleyman Saim Tekcan: Evet, büyük bir koleksiyon oluşmuştu. Bu
koleksiyon bugün hâlâ müzemizde baş tacıdır.
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Süleyman Saim Tekcan, Özer Kabaş, Aloş
Fındıklı 1980
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Mine Küçük: How did you decide on the number of prints an artist
would produce?
Süleyman Saim Tekcan: We would make that decision together with the
artist. Some artists asked for more prints than others. We would print
100 at most, but generally 50, and in fact for some there were situations
where we printed 30. Thus, we would print in limited numbers, then they
would be signed and we would destroy the plates so that they couldn’t
be reprinted.
Feriha Büyükünal: At the gallery, buyers would see the works of the
artists with a very nice presentation. There were tables with drawers
which Süleyman had constructed. When you opened one drawer Burhan
Doğançay would emerge, when you opened another, Burhan Uygur or
Mehmet Pesen would emerge. The buyer had no other choice but to buy
with such a presentation.
Emel Tekcan: Süleyman Bey would select the artists to be worked with;
that is to say that not just anyone could enter the studio. This person had
to be deemed valuable not only in terms of their art, but they had to be
esteemed as a person as well.
Süleyman Saim Tekcan: We can say that the artists we selected are the
greatest masters, living and deceased, of Turkish Art today. If we were to
count the foreign artists who weren’t accepted, they would easily number
up to 100. Artists worked, produced, and talked about us in the places
they went.
Burhan Doğançay, Süleyman Saim Tekcan
Çamlıca 1990

Mine Küçük: Master, as you know last August I went to South Korea
to represent the İstanbul Museum of Graphic Arts. At the conference,
I made remarks and showed a film about the museum. When they
learned about how the museum was established, my foreign colleagues
at the conference congratulated me.
Emel Tekcan: What we did was like creating something from nothing.
Each artist wasn’t as sweet and warm as Feriha. There were artists who
made things quite difficult and tiring for us as well.
Feriha Büyükünal: Of course, with a great deal of sacrifice, incredible
friendships emerged in this setting, and we strengthened this
friendship with our families over the years. They were delightful times,
we opened exhibits together and celebrated them, and we began
living in Istanbul’s social scene as well. The environment of love
and the meeting of the minds which originated here, we turned into
entertainment in our social lives.

Burhan Doğançay
Kurdeleler, Elek Baskı / Ribbons, Screenprint
100x70 cm, 1991
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Mine Küçük: Bir sanatçının basacağı iş sayısına nasıl karar veriyordunuz?
Süleyman Saim Tekcan: Ona sanatçıyla beraber karar veriyorduk. Bazı
sanatçıların sayıca fazla talebi olabiliyordu. En çok 100 basıyorduk ama
genelde 50, hatta bazı sanatçılara 30 tane bastığımız oldu. Böylece limitli
sayılarda basıp, sonra imzalarını atıp, kalıpları da tekrar basılmaması için
imha ediyorduk.
Feriha Büyükünal: Galeride alıcılar sanatçıların işlerini çok güzel bir
sunumla görüyorlardı. Süleyman’ın yaptırdığı çekmeceli masaları vardı.
Bir çekmeceyi açtığınızda Burhan Doğançay diğerinden Burhan Uygur
ya da Mehmet Pesen çıkardı. Alıcının bu güzel sunum karşısında
almamasına imkân yoktu.
Emel Tekcan: Süleyman Bey çalışacak sanatçıları seçerdi, yani herhangi
birisi istediği gibi atölyeye giremezdi. Bu kişinin hem sanat değeri hem
de insan olarak değeri olacaktı.
Süleyman Saim Tekcan: Seçtiğimiz sanatçılara
bugün Türk Sanatı’nın, yani yaşayan/ yaşamayan en
büyük ustaları diyebiliriz. Kabul edemediğimiz yabancı
sanatçıları saysak herhalde sayısı 100’ü bulur.
Sanatçılar çalıştılar, iş ürettiler ve gittikleri yerde bizi
anlattılar.
Mine Küçük: Hocam biliyorsunuz geçtiğimiz ağustos
ayında İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi’ni temsil
etmek üzere Güney Kore’ye gittim. Konferansta
hem konuşma yaptım hem de müzeyi anlatan bir
film gösterdim. Müzenin nasıl kurulduğunu
öğrenince konferansa katılmış olan yabancı
meslektaşlarım beni tebrik ettiler.
Emel Tekcan: Yoktan var olmak gibi bir şeydi bizim
yaptığımız. Her sanatçı Feriha gibi tatlı ve yumuşak
değildi. Bizi çok uğraştıran, yoran sanatçılar da oldu.
Feriha Büyükünal: Tabii büyük fedakârlıklarla bu ortamda inanılmaz
dostluklar doğdu, biz ailelerimizle bu dostluğu pekiştirdik yıllar içerisinde.
Çok keyifli zamanlardı, beraber sergiler açtık, sergiler kutladık, İstanbul’un
sosyal hayatında da yaşamaya başladık. Burada doğan o sevgi ortamını,
kafa denkliliğini sosyal hayatımızda eğlenceye dönüştürdük.

Süleyman Saim Tekcan: The Çamlıca House of Art wasn’t the Emel
Hanım and Süleyman Saim house of art. It was the house of art for all
artists, everyone who knocked on the door and came here would have
their coffee and tea, and eat their meals here.

Süleyman Saim Tekcan: Çamlıca Sanat Evi, Emel Hanım ve Süleyman
Saim’in sanat evi değildi. Bütün sanatçıların sanat eviydi, buraya kapıyı
çalıp gelen herkes çayını kahvesini içer, yemeğini yerdi.

Feriha Büyükünal: As the thought just crossed my mind, I’d like to share
it immediately. In the 1980’s the number of galleries in Istanbul was very
limited, but those with high incomes had started to purchase works of art.

Feriha Büyükünal: Bu arada aklıma gelmişken hemen paylaşmak
isterim. 1980’lerde İstanbul’da galeri sayısı çok azdı ama yüksek gelir
seviyesine sahip insanlar eser alımına başlamışlardı.
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Adnan Turani,
Dansöz, Elek Baskı / Belly Dancer, Screenprint
70x100 cm, 1999
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Adnan Turani, IMOGA 2014

Süleyman Saim Tekcan, Adnan Turani
IMOGA 2014
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The Transition from the Çamlıca Studio to
the Museum...
Place: Çamlıca, Süleyman Saim Tekcan’s home
Participants: Süleyman Saim Tekcan, Elvan Tekcan, Eda Tekcan, Mine Küçük

IMOGA, İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi
IMOGA, İstanbul Museum of Graphic Arts
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Çamlıca Atölye’den Müzeye Geçiş...
Yer: Çamlıca Süleyman Saim Tekcan’ın evi
Katılımcılar: Süleyman Saim Tekcan, Elvan Tekcan, Eda Tekcan, Mine Küçük

Mine Küçük: How did the story of the transition from the Çamlıca House
of Art to IMOGA, the Istanbul Museum of Graphic Arts, develop?

Mine Küçük: Çamlıca Sanat Evi’nden IMOGA, İstanbul Grafik
Sanatlar Müzesi’ne geçme öykünüz nasıl oldu?

Elvan Tekcan: Actually, when the need for this emerged at the outset,
we weren’t mentioning the word, museum, and we didn’t have a specific
purpose like building something under the concept of a museum. It was
more something which came about as a result of a need, and I think that’s
very important and should be emphasized. It’s not something that was done
to fulfill a fantasy, rather it is a structure developing from and being formed
out of its own practice and experience. After the Çamlıca House of Art settled
in an organized manner in 1984, there was a serious accumulation of works
because of the continuous production taking place at the studio. This was a
quite favorable situation but on the other hand, because this accumulation
involved paper, storage conditions, the quality of archiving and so forth were
issues of great importance for us and in this sense, the difficulty of classifying
the works presented itself.

Elvan Tekcan: Aslında başta bu ihtiyaç doğduğunda müze kelimesini
telaffuz etmiyorduk, özellikle müze kavramı altında bir şey olsun diye
bir amacımız da yoktu. Daha çok ihtiyaçtan doğan bir durum oldu ki;
bence bu çok mühim, altını çizmek isterim. Bir fantezi için yapılmış bir
şey değil, kendi deneyimi ve kendi yaşanmışlığı içinde gelişen ve oluşan
bir yapı. Çamlıca Sanat Evi 1984 yılında yerleşik düzene geçtikten
sonra zaman içinde bütün atölye çalışmaları durmaksızın devam ettiği
için çok fazla eser birikimi oldu. Bu çok iyi bir durumdu ama diğer
yandan da kâğıtla uğraştığımız için saklama koşulları, arşivleme niteliği
vesaire bizim için son derece önemliydi ve bu anlamda tasnif zorluğu
başladı.

Eda Tekcan: There is an enormous difference between the production which
started in 1973 through the period of moving to the Çamlıca House of Art, and
that of the period between 1984-2004. Technology advanced, the number of
those working increased. More artists were making requests and production
increased 3-4-fold.

Eda Tekcan: 1973 yılında başlayan ve Çamlıca Sanat Evi’ne taşınma
sürecine kadar olan üretimle, 1984-2004 yılları arası üretim arasında
dağlar kadar fark var. Teknoloji ilerledi, çalışan sayısı arttı. Daha çok
sanatçı talepte bulunmaya başladı ve üretim3-4 katına ulaştı.
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Eda Tekcan, Süleyman Saim Tekcan, Elvan Tekcan
IMOGA 2010
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Elvan Tekcan: Of course, there was both a systematic change as well as
more technical possibilities. For example, if the etching studio was on one
floor, the silkscreen and lithography studio was on another floor. So, just as
Eda said, more people in Turkey had learned, “What is Original Print?” In the
initial period while it was Süleyman Saim Tekcan who convinced artists about
this kind of work, by the 1980’s we were the ones getting requests from artists
and therefore embarked on a period where artists were selected.

Elvan Tekcan: Tabii hem sistematik olarak değişiklik oldu hem de daha fazla
teknik imkânlar oluştu. Örneğin, gravür atölyesi bir katta ise elek baskı ve
litografi atölyesi başka bir kattaydı. Dolayısıyla aynen Eda’nın da dediği gibi
daha fazla insan Türkiye’de “Baskıresim nedir?”i öğrenmişti. İlk zamanlarda
Süleyman Saim Tekcan sanatçıları bu işe ikna ederken, 1980’li yıllarda artık
biz sanatçıların taleplerini alır olduk ve sanatçı seçimlerine geçtiğimiz bir süreci
yaşadık.

Eda Tekcan: We would give all of these artists dates by appointment and
unfortunately were not able to take most of them in for production.

Eda Tekcan: Bütün bu sanatçılara randevuyla tarih veriyorduk ve çoğunu
maalesef üretime alamıyorduk.

Elvan Tekcan: There is another important point here. After moving to Çamlıca,
joint work was initiated with institutions and the acceptance of artists from
abroad. Thus, our archive expanded in the international aspect as well.
Further, in time, not just production but also the issue of sales and marketing
of these works became more institutionalized and took on a more professional
dimension. In the initial period artists would come to the studio, produce their
works and take their own works and leave. And the ones which remained
for the studio or the art house would diminish over time. However as of the
1980’s, along with our more active involvement, many of the artists began
to request that we market the share of works which remained with them
while still in the production stage, or these works would find buyers as part of
some large projects before production was completed. So, some large-scale
projects were undertaken. Printmaking was just newly becoming known, and
demand increased in the institutional sense. The construction sector was just
developing and larger buildings for holding companies or corporations were
increasing in number in that period. The qualities of the tourism industry were
changing, et cetera.

Elvan Tekcan: Burada bir önemli nokta daha var. Çamlıca’ya geçtikten sonra
yurtdışından sanatçı kabulü ve kurumlarla ortak çalışmalar başladı. Dolayısıyla
uluslararası boyutta da arşivimiz büyüdü. Diğer yandan zaman içinde sadece
üretim değil, bu eserlerin satışı ve pazarlanması meselesi de daha kurumsal,
daha profesyonel bir boyuta geldi. İlk dönem sanatçılar atölyeye gelip işlerini
üretiyorlar ve kendi eserlerini alıp gidiyorlardı. Atölyeye ya da sanat evine kalan
kısmı da zaman içinde eriyordu. Fakat 1980’li yıllardan itibaren bizim de daha
aktif biçimde devreye girişimizle üretim kadar pazarlama odağı da genişledi.
Ve 1980’li yıllardan itibaren birçok sanatçı
eserlerin üretim aşamasında kendi hak
edişlerini de bizim pazarlamamızı istedikleri
oldu ya da henüz üretim tamamlanmadan
bazı büyük projeler kapsamında bu eserler
alıcı buldu. Böyle büyük çaplı projelere girildi.
Baskıresim daha yeni tanınıyordu, kurumsal
anlamda da talep arttı. İnşaat sektörü daha
yeni gelişiyor, büyük holdingler ya da büyük
işyerlerinin büyük binaları o dönemde
çoğalıyordu. Turizm sektöründe nitelik
değişiyordu, vesaire.

Eda Tekcan: The 1990’s is also a period where gallery ownership had fully
settled in, in Turkey, and sales had increased. Our largest client base here was
comprised of galleries. They would buy works from us in bulk and present
them for sale in galleries.
Elvan Tekcan: Yes, we had become like wholesalers in this business. And
there were no other sources with these means available. Actually, it can be
said that this is still the case.
Eda Tekcan: However, what was nice was that, in an ethical sense, all of the
works which were sold were done so as a result of a pricing policy through us,
from decisions reached mutually with the artist. The sale price at the gallery
and the sale price here were always the same. The Çamlıca House of Art was
an institute determining pricing as well.
Elvan Tekcan: This is a very important point, as during those years when such
issues weren’t yet being discussed, we were working in this manner, and in
fact pricing for Turkey and abroad were discussed in advance. Both parties
would put their signature on it, and would remain loyal to it. We moved forward
within a very ethical framework.

IMOGA 2017
Sergi Alanları / Galleries
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Eda Tekcan: Once again, in the 1990’s we undertook joint projects with
galleries for the first time. Galleries would bring their own artists to our studio
and we would facilitate the production of a series of work from that artist at
the studio.
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Eda Tekcan: 1990’lı yıllar ayrıca galericiliğin de Türkiye’de iyice oturduğu,
galerilerde artık resim satışının daha arttığı bir dönem. Bizim burada en büyük
müşteri kalemimizi galeriler oluşturuyordu. Galeriler bizden aldığı eserleri
toptan alıyor, galeride satışa sunuyorlardı.
Elvan Tekcan: Evet, bu işin toptancısı gibi olmuştuk. Böyle imkânları olan bir
başka kaynak da yoktu. Aslında hâlâ bu böyle denebilir.
Eda Tekcan: Fakat güzel olan şey şuydu ki, etik anlamda, bütün satılan
eserlerin, çalışan sanatçılarla ortak alınan kararlar sonucu fiyat politikası bizim
üzerimizden geçiyordu. Galerilerdeki fiyatla, bizim buradaki satış fiyatımız
hep aynıydı. Çamlıca Sanat Evi fiyatı belirleyen bir kurumdu aynı zamanda.
Elvan Tekcan: Bu çok önemli bir nokta, daha henüz o yıllarda bunlar
konuşulmazken biz bu şekilde çalışıyorduk, hatta Türkiye ve yurtdışı fiyatları
da baştan konuşuluyordu. Altına her iki taraf imza atıyordu ve bunlara
sadık kalınıyordu. Son derece etik kurallar çerçevesinde yürüyorduk.
Eda Tekcan: 1990’lı yıllarda yine ilk defa galerilerle ortak projeler yaptık,
galeriler kendi sanatçısını atölyemize getirdi ve o sanatçısının bir seri iş
üretmesini bizim atölyelerde sağladık.
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Elvan Tekcan: But we never made concessions from our own principles.
Even with such works, the share of Çamlıca House of Art always remained.
That is to say that not everything was transferred, this was never a studio
which provided services externally in return for a fee. Therefore, in this
sense from a commercial perspective this dimension of the work was very
important. I will explain why it was important from an international perspective
in a little bit. This building was designed in consideration for its purpose, and
built to suit it. One floor of it was used completely as a gallery. The other two
floors served as a studio. The three floors became insufficient for us in this
scope. By the end of the 1990’s, we began to consider what we could do.
Master Süleyman started to look for another space.
Eda Tekcan: If you’d like, let me tell that story; because Elvan and I were
together during that period. I had returned from England and completed
my education at Mimar Sinan. Elvan had a very intense period where she
undertook the management of the 6 year-old studio. During that period,
Elvan took on a very important task, she carried out the inventory and
itemization of the archive here. We had a space we can call a depot in the
back room of the gallery level. There, the works of each artist, how many, the
description, it was all archived and it needed to be updated. One of the days
when we sisters were busy at work, we entered the back room and opened
the drawers, and the situation was such that it was too overwhelming for
Elvan and me. When the gallery and studios were such that they sufficed
for us, the retention, archiving and storing space had become insufficient.
It was very important for us to store and archive that which was produced.
Mine, you know this very well, a museum’s responsibility to store and archive
is greater than that of its task to exhibit.
Elvan Tekcan: And the period we’re referring to isn’t the digital age, either.
Eda Tekcan: Elvan had started recording it on the computer, but it seemed
impossible, it was very difficult. There were nearly 15,000 works, and of
course this is in the sense of editions so we can think of the number as close
to 1000 works, numbering 15,000 in terms of their state when you consider
editions. Elvan and I looked at each other and decided that it couldn’t work
this way. There should be a museum and these works should be exhibited
there. We had this idea as siblings, but our father had long ago already
considered, planned and started to assess some alternative places. When
we went to our father to share the thought that that this wouldn’t work as
it was, and that we needed a larger space to store, archive and document
the works such that visitors could take advantage of them as well, he
responded, “I’m thinking about this,” and two days later he came and told
us he bought a piece of property. The year was 2002.
IMOGA 2017
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Elvan Tekcan: We definitely wanted there to be a studio in the new space,
because we didn’t want to make any concessions in that regard. In fact,
we wanted it to be broader than the existing space. A gallery where
presentations could be made, an area for exhibits, rooms where we could
accommodate guests from abroad; when we started listing such things one
beneath the other, a need for significant space emerged. But on one hand
we also wanted it to be centrally located.
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Elvan Tekcan: Ama hiçbir zaman kendi prensiplerimizden ödün vermedik.
O tür işlerde dahi Çamlıca Sanat Evi’nin payı hep baki kaldı. Yani hepsi
devir olmadı, burası hiçbir zaman dışarıya bir ücret karşılığında hizmet veren
bir atölye olmadı. Dolayısıyla bu anlamda ticari açıdan işin bu boyutu çok
önemliydi. Neden önemli olduğunu uluslararası bakış açısından biraz sonra
açıklayacağım. Bu bina da amacına uygun projelendirilip, inşa edilmiş bir
binaydı. İşte bir katı tamamen galeri olarak kullanıyordu. Diğer iki kat atölye
olarak hizmet veriyordu. Üç kat bizim için bu ölçülerde yeterli olmamaya
başladı. 1990’lı yılların sonlarına doğru, ne yapabiliriz diye düşünmeye başladık.
Süleyman Hoca başka bir yer bakmaya başladı.
Eda Tekcan: O hikâyeyi ben anlatayım isterseniz; çünkü beraberdik biz
Elvan’la o süreçte. Ben İngiltere’den dönmüştüm, Mimar Sinan’daki eğitimimi
tamamlamıştım. Elvan’ın altı yıllık atölyenin yönetimini üstlendiği çok yoğun
bir dönemi vardı. O süreçte Elvan çok önemli bir görev üstlendi, buradaki
arşivin sayımını ve dökümünü yaptı. Bizim galeri katının arka odasında büyük
bir depo diyebileceğimiz bir yerimiz
vardı. Orada her sanatçının eseri,
kaç adet, nedir, ne değildir arşivi
yapılmıştı ve bunu güncellemek
gerekiyordu. Biz yine abla kardeş bu
işe koyulduğumuz bir gün arka odaya
girdik, çekmeceleri açtık, durum artık
Elvan’la işin içinden çıkamayacağımız
bir boyuttaydı. Aslında galeri ve
atölyeler bize yetebilecek boyuttayken
bizim saklama, arşivleme ve
depolama bölümümüz yetmez hale
gelmişti. Bizim için üretileni saklamak,
arşivlemek çok önemliydi. Mine sen
bunu çok iyi bilirsin, bir müzenin
sergilemekten daha önemli görevi
saklamak ve arşivlemektir.
IMOGA 2017
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Elvan Tekcan: Konuştuğumuz dönem dijital çağ da değil.
Eda Tekcan: Elvan bilgisayarda yazmaya başlamıştı ama yazılacak gibi değil
çok zordu, 15.000’e yakın eser vardı. Tabii bu tirajlı şekilde ama 1000’e yakın
eser, 15.000’i tirajlı hali gibi düşünebiliriz. Biz de Elvan’la birbirimize baktık, “bu
böyle olmaz” dedik. Müze olmalı ve bunlar müzede sergilenmeli. Biz bunu abla
kardeş düşündük ama babamız bunu çok önceden düşünmüş, planlamış ve
bazı alternatif yerler bakmaya başlamıştı bile. Biz de ona bu böyle olmaz daha
büyük bir mekân olmalı, eserleri daha iyi, daha sağlıklı şartlarda depolamalıyız,
arşivlemeliyiz, belgelemeliyiz ve ziyaretçiler de bundan faydalanmalı
düşüncesiyle babamıza gittiğimizde babam, “Ben bunu düşünüyorum,” dedi
ve iki gün sonra “bir arsa aldım” diye geldi. Yıl 2002.
Elvan Tekcan: Yeni mekânda muhakkak atölye olmasını istiyoruz; çünkü
ondan hiçbir şekilde ödün vermek istemiyoruz, hatta mevcut mekândan
daha geniş olsun istiyoruz. Mutlaka sunum yapılacak galeri, sergileme
alanımız, yurtdışından gelen misafirleri konaklatabileceğimiz odalarımız olmalı
gibi alt alta ekleyince ortaya çok ciddi bir m2 çıkıyordu. Ama bir yandan da
istiyoruz ki merkezi bir yer olsun.
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Eda Tekcan: Süleyman Saim Tekcan never had an idea for transforming an
existing space into a museum or studio. He wanted to build from the ground
up, a structure suiting the purpose.

Eda Tekcan: Süleyman Saim Tekcan’ın yapılmış bir mekânı bir müzeye ya da
atölyeye dönüştürme gibi bir düşüncesi hiç olmadı. Amaca uygun yeniden
sıfırdan bina yapmak istiyordu.

Elvan Tekcan: There were always locations in Master Süleyman’s mind, but
at the same time we looked at properties in the Tünel region, which was
just becoming popular at the time. Even the best buildings we found there
were at most 200-300m2 in terms of their base, and they were very old. In
short, we weren’t able to find a building which would readily satisfy all of the
functionality we desired within our budget.

Elvan Tekcan: Süleyman Hoca’nın kafasında hep bir yerler vardı ama
bir yandan da yeni popülerleşen Tünel bölgesi gibi pek çok yere baktık o
zaman. Bulduğumuz binaların en iyisi bile 200-300 m2taban alanlı ve çok
eski binalardı. Kısaca hiçbir şekilde bizim bütün bu istediğimiz fonksiyonlara
cevap verecek, bizim bütçemize uygun bir bina bulamadık.

Eda Tekcan: Because in our minds we were thinking that we need a
minimum base area of 1200 m2.
Elvan Tekcan: Ultimately a few months later, in typical Süleyman Saim
Tekcan fashion, he came and said, “I bought a piece of land.” He took us
to see it, and it was a place which didn’t resemble anything we had
thought of. Actually, when you look at it from one end, it was wedged
between two developed regions, easily accessible but in a location
where we began to think about how an art center would exist here,
from the perspective of development of the area.
Eda Tekcan: It’s not like that now, but in that period, Ünalan was a
shantytown. The number of buildings which were designed, planned,
even built by professional contractors was very few. We said, “it won’t
work, here.”

IMOGA 2017
Baskı Atölyesi / Printmaking Studio

Elvan Tekcan: We all reacted. But we had shown the same reaction
when the land for the building in Çamlıca was first purchased as well;
because at the time, wolves would roam around here. And without
exception, everyone who came would say, “Master, how can there be
an art center in the middle of nowhere?” to which Master Süleyman
would respond, “If you do the right thing, everyone will come.” And
really, in a very short time, we saw the results, and he said the same
thing about the Ünalan neighborhood. He has a saying, “the center of
the world is wherever you place the plummet.”
Eda Tekcan: And there’s one thing that I never forget. He said, “You can’t
bring people on the periphery to a place in the center, but by constructing an
art center, a museum in a shantytown, you can at least transform the people
there.”
Elvan Tekcan: This is the actual reason why the Master chose the area of
printmaking. In Turkey, it is an understanding which first is that of my father,
and then of our entire family in terms of our life mission. It is not a mission
we selected, but which has been given to us. Of course, there were also
thoughts as a result of a very social-democratic outlook that art should
enter each home, deliberations on how culture can be disseminated, if I’m
performing art then I must certainly do this in a manner which serves society.
The Master’s attitude was never elitist. We formed this structure under the
concept of a museum because Master Süleyman believes that museums are
the most important leg of cultural education for a society. And if we are to get
back to our subject, the land was purchased and work on the project was
initiated as of that day.
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Eda Tekcan: Çünkü kafamızda hep 1200 m2 minimum alan olması gerekiyor
diyorduk.
Elvan Tekcan: Sonuç olarak birkaç ay sonra tipik bir Süleyman Saim
Tekcan davranış biçimi olarak hoca, “Ben bir arsa aldım,” diyerek geldi. Aldı
bizi götürdü, hakikaten bizim hiç aklımızda olmayan, benzeşmeyen bir yer.
Aslında bir yandan baktığınızda gelişmiş olan
iki bölgenin arasında sıkışmış, ulaşım açısından
kolay ama gelişmişlik açısından “bir sanat
merkezi burada nasıl olur” diye düşündüğümüz
bir nokta.

IMOGA, Gravür Atölyesi / Printmaking Studios, 2007

Eda Tekcan: Şu an öyle değil ama o dönemde
bir gecekondu mahallesiydi Ünalan. Tasarlanmış,
kurgulanmış müteahhidin yaptığı bina sayısı bile
çok azdı. Biz “burada olmaz” dedik.
Elvan Tekcan: Hepimiz tepki gösterdik. Ama
Çamlıca’daki binanın da arsası ilk alındığı zaman
aynı tepkiyi göstermiştik; çünkü o zaman buraya
kurtlar iniyordu. Ve istisnasız herkes geldiği
zaman, “Hocam hiç burada dağ başında sanat
merkezi olur mu?” dediklerinde, Süleyman
Hoca, “Siz doğru şeyi yaparsanız herkes gelir,”
gibi bir söylemle cevap verirdi. Hakikaten de
çok kısa bir süre içinde sonucunu gördük, aynı
şeyi Ünalan semti için de söyledi. Onun bir lafı vardır: “Siz şakulü nereye
koyarsanız dünyanın merkezi orasıdır,”diye.

Eda Tekcan, Süleyman Saim Tekcan, Elvan Tekcan
MOGA, Gravür Atölyesi / Printmaking Studios, 2007

Eda Tekcan: Bir de şeyi hiç unutmuyorum. “Merkezdeki bir yere periferideki
insanları getiremezsiniz ama bir gecekondu mahallesinde bir sanat merkezi,
bir müze yaparak en azından oradaki insanları dönüştürebilirsiniz,” dedi.
Elvan Tekcan: Hoca’nın baskıresim alanını seçmesinin de asli sebebi bu.
Türkiye’de, bizim önce babamızın sonra bütün ailenin yaşam misyonu olan
bir anlayış. Bizim seçtiğimiz değil bize yüklenmiş bir misyon. Tabii çok sosyal
demokrat bir görüşün de sonucu olarak her eve sanat girsin, kültürü nasıl
yayabiliriz, ben sanat yapıyorsam muhakkak topluma hizmet etmiş şekilde
bunu yapmam gerekiyor gibi düşünceler de vardı. Hoca’nın tavrı hiçbir
zaman elitist olmadı. Süleyman Hoca müzelerin toplumun kültür eğitiminin
en önemli ayağı olduğunu düşündüğü için biz müze kavramı altında bu yapıyı
oluşturduk. Ve tekrar konumuza geri dönersek arsa alındı ve alındığı günden
itibaren proje çalışmaları başladı.
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Eda Tekcan: It was 2002, and the construction of the museum building was
completed within two years. It was opened in 2004.

Eda Tekcan: 2002 yılıydı, iki yıl gibi bir süreçte müze binası tamamlandı.
2004 yılında da açıldı.

Elvan Tekcan: In terms of the location, it was a difficult process, the zoning
status, legally. Taking care of the work in this regard took up a lot of our
time, and while it was under construction, we learned that for the first time in
Turkey, a museum was being built from a project designed specifically for this
purpose. There were museums built after ours though. Like the Ayaz Museum
and Baksı Museum.

Elvan Tekcan: Aslında zor bir süreçti bölge olarak, imar durumu,
legal olarak. Bu işlerin yapılması vesaire bir hayli zamanımızı aldı ve
inşaatın yapıldığı esnada öğrendik ki Türkiye’de ilk kez bir müze binası
projelendirilip inşa ediliyor. Bizden sonra yapıldı ama. Ayaz Müzesi,
Baksı Müzesi gibi.

Eda Tekcan: Still there are none in Istanbul but Koç is building one now, Mine,
you would know this better.
Elvan Tekcan: This is very important for the following reasons: One, we know
of the precedents of this throughout the world. The issue of a museum
building is very significant. And the second issue is, just as we mentioned
previously, it is important from the standpoint of functions; because when you
purchase an existing building and try to transform it, you’re not able to obtain
the right spaces, whereas art is very much associated with space.
Mine Küçük: Who is the museum’s architect?
Elvan Tekcan: Actually, everything took place under Master Süleyman’s
coordination, a team from the municipality came to facilitate the processes
and carry out the technical part. Gökhan Şahinoğlu and Süleyman Saim
Tekcan worked together.
Eda Tekcan: Let’s not forget İnci Güngör. She provided support with the
first project, but of course Master Süleyman knew what was needed and
did everything in accordance to that. As a result, with its studios, galleries,
archive space, guest suites and sculpture studios, it resulted in the 2000m2
museum building it is today.

IMOGA 2017
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Eda Tekcan: İstanbul’da yine yok ama şimdi Koç yapıyor, Mine sen
daha iyi bilirsin.
Elvan Tekcan: Bu şunun için çok önemli. Bir, dünyadaki örneklerini
biliyoruz. Çok önemli bir konu müze binası. İkincisi de, bu biraz önce
hep bahsettiğimiz fonksiyonlar açısından önemli; çünkü mevcut bir
binayı aldığınız zaman dönüştürmeye çalıştığınızda doğru mekânları
elde edemiyorsunuz, oysaki sanat mekânla çok ilişkili bir şey.
Mine Küçük: Müzenin mimarı kim?
Elvan Tekcan: Aslında Süleyman Hoca’nın koordinatörlüğünde oldu
her şey, belediyeden bir ekip işlemlerin kolaylaşması açısından teknik
kısmını yürüttü. Gökhan Şahinoğlu ve Süleyman Saim Tekcan ortak
çalıştılar.
Eda Tekcan: İnci Güngör’ü unutmayalım. İlk projede destek verdi ama
tabii ki Süleyman Hoca ne istendiğini biliyordu ve her şeyi ona uygun
biçimde yaptı. Sonuç olarak 2000 m2 atölyeleriyle, galerileriyle, arşiv
odamızla, misafir odalarıyla, heykel atölyeleriyle bugünkü müze binası
oldu.

Elvan Tekcan: Not just Master Süleyman, but as a family we have seen many
museums and studied many projects. I went to America in 2003 within the
scope of a museum program. We visited nearly 50 museums, and not only
did we visit them, but had the opportunity to see all of their different sections
and watch their presentations for us. Therefore, while the museum was still in
the architectural stage we were able to plan and program on paper and draft
the most intricate details of it such as the ideal ceiling height, temperature and
humidity level of the archive room, how many centimeters the labels on the
works should be from the floor, what is necessary for restoration, what kind of
space would be needed for photo shoots, and so on. When we discuss this
issue today, one may think of course these are all necessary, but in Turkey,
some things came into existence very rapidly. When we were discussing
these issues at the time, there weren’t many private museums in Turkey. In
fact, we can say that there were no private art museums.

Elvan Tekcan: Sadece Süleyman Hoca değil, ailece dünyada çok müze
görmüş, çok proje incelemiştik.2003 yılında müzecilikle ilgili bir program
çerçevesinde Amerika’ya gittim. 50’ye yakın müze ziyaret ettik, sadece
ziyaretle kalmayıp müzelerin bütün farklı bölümlerini görme imkânı
oldu ve bize yaptıkları sunumları izledik. Dolayısıyla müze daha mimari
aşamadayken, ideal tavan yüksekliğinin ne olması gerektiğinden,
arşivlenecek odanın ısısının ve nem oranının ne olması gerektiğine,
eserlerin etiketlerinin yerden kaç cm yukarıda olması gerektiği,
restorasyon için ne gerekli, fotoğraf çekimleri için nasıl bir mekân
gerektiği gibi bir müzede olabilecek bütün detayları kâğıt üzerinde en
ince ayrıntısına kadar yazarak ve çizerek bir plan ve program yaptık.
Bugün aslında bunları konuştuğumuz zaman tabii bunların olması
gerekiyor gibi düşünebilirsiniz ama Türkiye’de bazı şeyler çok hızlı vücut
buldu. Biz o zaman bunları konuşurken Türkiye’de özel müze sayısı çok
fazla değildi. Hatta özel sanat müzesi yoktu diyebiliriz.

Eda Tekcan: Let’s come to our moving process. It was April of 2004. The
entire building and everything was ready. The most important thing in the
moving process was the studios; first the studios moved, the machines, all of
the paints, studio materials, our tables… After everything had been moved we
left the archive for last. That was a very intense process because it was more
appropriate for everything to be archived here and moved there, and that’s

Eda Tekcan: Gelelim taşınma sürecimize. 2004 yılı Nisan’dı. Bütün bina
ve her şey hazırdı. Taşınma süresindeki en önemli şey atölyelerdi; ilk
önce atölyeler taşındı, makineler, bütün boyalar, atölye malzemeleri,
masalarımız... Her şey gittikten sonra biz en sona arşivi bıraktık. O da
çok yoğun bir çalışmaydı; çünkü burada arşivlenip oraya taşınması daha
doğruydu ve biz onu yaptık. Ben hiç unutmuyorum, 2004 yılında 1,5 ay
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Süleyman Saim Tekcan açılış konuşması
Süleyman Saim Tekcan opening speach
IMOGA 2004

what we did. I never forget, in 2004 for a month and a half all of the works
were updated once again on the lists that Elvan had made. This time we had
a little more technology available to us and we inventoried the entire system
on computers and carefully packaged the prints.

süresince burada bütün eserler daha önce Elvan’ın oluşturmuş olduğu
liste üzerinde yeniden güncellendi. Bu sefer birazcık daha teknoloji vardı
elimizin altında ve bilgisayar ortamında envanterledik bütün sistemi,
baskıları adediyle özenle paketledik.

Elvan Tekcan: While the works were being archived, as we said, at the same
time sales continued, and the works which were for sale were separated;
those works which were exhausted as part of the museum collection and
those which remained part of the collection were separated, as was the family
collection. So, there was a tremendous amount of detailed work done.

Elvan Tekcan: Eserler arşivlenirken, bir yandan da dediğimiz gibi
satış devam ediyordu, satışa konan eserler ayrıldı, müzenin tamamen
koleksiyonunda tükenen eserler ve müzenin koleksiyonu olan eserler ayrıldı
ve aile koleksiyonu ayrıldı. Dolayısıyla çok ciddi detaylı bir iş yapılmış oldu.

Eda Tekcan: This museum is one which emerged under the leadership of
Süleyman Saim Tekcan by a family, but we also created an archive for a
potential future foundation. We don’t touch the foundation archive at all.

Eda Tekcan: Bu müze bir aile tarafından Süleyman Saim Tekcan
öncülüğünde bizim meydana çıkardığımız bir müze ama gelecekte olası bir
vakıf için de bir arşiv oluşturduk. Vakıf arşivine hiç dokunmuyoruz.

Elvan Tekcan: Let me put it this way, 80% of the works are exhausted and
despite the fact that there is a lot of demand, we never make sales from the
collections.

Elvan Tekcan: Şöyle söyleyeyim %80 eser tükenmiş durumda ve çok talep
olduğu halde biz bu koleksiyonlardan asla satış yapmıyoruz.

Eda Tekcan: And there’s an archive which we call the family archive. There,
two productions each of every edition exist. That is, for each work, two are
put in the family archive, and we don’t touch them. For us, these are very
important as documentation and memory. Much of what comprises the sales
archive belonging to the Museum has been exhausted. All of the works from
the end of the 1970’s and the beginning of the 1980’s have been exhausted.
Elvan Tekcan: Let’s talk about the opening of IMOGA. It was opened ten days
before the opening of Istanbul Modern, but we were the first museum to open.
(laughter). It was a very nice, historical day.
Eda Tekcan: It was a magnificent opening. We did this opening in the year
2004, and all of the artists, all of the living art writers and journalists, many of the
artists we’ve mentioned here today in this book attended the opening as well.

Mustafa İsen açılış konuşması
Mustafa İsen opening speach
Süleyman Saim Tekcan, Elvan Tekcan, Eda Tekcan
IMOGA 2004

Kenan Işık açılış konuşması
Kenan Işık opening speach
IMOGA 2004

Imoga’nın Ölümsüz İzleri

Mine Küçük: In fact, you had mentioned that Süleyman Saim Tekcan had
thanked all of the artists at the opening.

Eda Tekcan: Bir de aile arşivi dediğimiz bir arşiv var. Orada tirajlanmış her
işten ikişer adet var. Yani her işin iki tanesi aile arşivine koyuluyor ve onlara
da dokunmuyoruz. Bu bizim için belge ve bellek olarak çok önemlidir.
Müzede satış arşivinin birçoğu tükendi. 1970’lerin sonu 1980’lerin
başındaki bütün eserler tükendi.
Elvan Tekcan: IMOGA’nın açılışından bahsedelim. İstanbul Modern’in
açılışından on gün önceydi, ilk açılan müze biz olmuştuk. Güzel tarihi bir
gündü.
Eda Tekcan: Çok görkemli bir açılış oldu. Bütün sanatçıların, yaşayan
bütün sanat yazarlarının, gazetecilerin, bugün bu kitapta andığımız birçok
sanatçının da katılımıyla biz 2004 yılında bu açılışı yaptık.
Mine Küçük: Hatta Süleyman Saim Tekcan’ın açılışta sanatçılara
teşekkür ettiğini söylemiştiniz.

Eda Tekcan: In his remarks at the opening, my father said, “I didn’t build this
museum, this museum was built by Turkish artists.” Of course, it was a very
humble approach; because he exerted a lot of effort on this, he devoted an
entire lifetime. Along with him, Emel Tekcan, Elvan and I worked very hard as
well, but we stand behind what my father said. Had it not been for our artists,
there wouldn’t have been such an archive, nor would there be our museum or
any art museum in Turkey, and this should be underscored.

Eda Tekcan: Babam açılış konuşmasında, “Bu müzeyi ben yapmadım,
bu müzeyi Türk sanatçıları yaptı,” dedi. Tabii çok mütevazı bir yaklaşım;
çünkü bunun için çok emek sarf etti, bir ömür verdi. Onunla birlikte Emel
Tekcan, Elvan ve ben de çok emek sarf ettik ama babamızın söylediği
sözün arkasında duruyoruz. Tabii ki sanatçılarımız olmasaydı öyle bir arşiv
de olmazdı, bizim müze, Türkiye’de hiçbir sanat müzesi olamazdı, bunun
da altını çizmek lazım.

Elvan Tekcan: Actually, we should elaborate on two things here; we’ve come
to the point I previously mentioned I would discuss a little later. In 2004, before
the opening of the museum here had taken place, we exhibited IMOGA’s first
collection in America upon invitation from a very important foundation. We
opened the exhibit in October 2004 in Washington, and we simultaneously
visited some artist organizations in Washington and participated in
presentations and exchange programs. There, throughout the conversations,
the following was raised: They had established an artist’s collective, an
association of sorts for original print, and they said our goal is for artists who
live in this city to come and donate one of their works from an edition, and let’s
accumulate a collection. And when we told them about the system we had in

Elvan Tekcan: Aslında burada iki şeyi açalım; biraz önce bahsedeceğim
dediğim noktaya geldik. 2004 yılında henüz müzenin buradaki açılışı olmadan
Amerika’daki çok önemli bir vakfın daveti üzerine ilk IMOGA koleksiyonunu
Amerika’da sergiledik. Ekim 2004’de biz Washington’da sergi açtık, sergiyle
eş zamanlı olarak Washington’da bazı sanatçı kuruluşlarını da ziyaret ederek
konuşmalar ve deneyim değişim programlarına katıldık. Orada sohbetler
sırasında şuna değinildi: Washington’da bir sanatçı topluluğu kolektif
baskıresim derneği gibi bir yapı kurmuşlar ve dediler ki bizim amacımız
bu şehirde yaşayan sanatçılar gelsinler buraya tirajlı işlerinden bir tanesini
bağışlasınlar, ki biz bir bellek oluşturalım, bir koleksiyon oluşturalım. Biz de
onlara 1974 yılından itibaren yapmış olduğumuz ve yürütmekte olduğumuz
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Ruhan Selçuk, Kenan Işık, Turhan Selçuk, Elvan Tekcan
IMOGA Açılış / IMOGA Opening, 2004

Metin Erksan, Hamit Kınaytürk
Mehmet Pesen, Rahman Altın
IMOGA Açılış / IMOGA Opening, 2004
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place since 1974, and how we were maintaining it, they said, such a practice
hasn’t yet been implemented in America. They immediately surrounded my
father and asked how it was that he thought of such a thing; this is something
beyond being an artist and producing art. This is completely a management
skill. And Master Süleyman responded at the time by saying, “yes, ultimately
that may be the case, but my entire motivation throughout was that everything
gains a greater sphere of influence when it is shared. Had I been an artist
who produced on his own I would have been famous but we wouldn’t have
gained a lot of ground in terms of printmaking in Turkey. We converged our
strength and in thirty years, people in Turkey know what printmaking is.” With
this, the other issue I want to talk about is this; when the building was being
constructed we agreed that it would be a museum, but what its name should
be became an issue for discussion. When my father told his friends he was
building a museum, everyone said it should be the Tekcan Museum. My father
would say no, it could have been, but that’s never what he wanted, he didn’t
feel right about it. And we said, “Dad, you’ve devoted your entire live to this,
why are you so hesitant?” His response was “We’re not doing this for our last
name, I never did this work for my name.” In terms of his sincerity with regard
to his own life and all of the work he had done up to that point, he didn’t agree
with giving the museum his name, and we weren’t able to give the museum a
name for quite a while. He said, “For me, it is very important that this museum
is an international museum with international accreditation as such; that’s why
I will establish an international council and we will determine the name in that
manner.” We had a lot of communication with international biennales and we
sent letters to many places and many art dealers. Many people from Belgium,
France and Germany gave us ideas, but the name of the museum came
from Bonny Baxter. She said, “For us, Istanbul is important, the name should
certainly have Istanbul in it.” For Süleyman Saim Tekcan, because the issue
of graphic arts was one that he had strived to make an appropriate place for
throughout his life, he wanted the word graphic to be in the name.
Eda Tekcan: Because “printmaking” used to refer to the practice abroad, but
it is used as a technical term. Everything that is produced in this manner is
referred to as “graphic arts” and when we consulted with graphic artists and
printmaking artists abroad on this matter, they all responded with “graphic
arts”.

IMOGA koleksiyonu arşiv düzenlemesi
Rearrange of IMOGA archive
İstanbul 2004
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Elvan Tekcan: This was a more inclusive title, unfortunately, this is still
something that is being debated in Turkey.
Eda Tekcan: Because it gets confused with graphic design, graphic design is
something else, graphic arts, something else. Graphic arts include illustration,
printmaking, etching and lithography as well. It’s a name which includes all
of these.

sistemi anlattığımızda, dediler ki: Amerika’da bu güne dek böyle bir
uygulama yok. Hemen babamın etrafını sardılar, siz dediler nasıl böyle bir şey
düşündünüz, bu sanatçı olmanın, sanat üretiyor olmanın dışında başka bir
şey. Bu tamamen yöneticilik becerisidir. Süleyman Hoca da o zaman dedi ki:
“Evet nihai noktada öyle olabilir ama benim buradaki bütün motivasyonum
her şeyin paylaştıkça etki alanının daha büyük olmasıdır. Ben tek başıma
üreten bir sanatçı olsaydım meşhur olurdum ama baskıresim adına
Türkiye’de çok da fazla yol almamış olurduk. Biz güçlerimizi birleştirdik ve
Türkiye’de özgün baskının 30 senede ne olduğunu biliyor insanlar.” Bununla
birlikte anlatacağım diğer konu; binayı inşa ederken bir yandan da tamam
müze olsun ama “adı ne olacak” bu konuşulmaya başlandı. Babam arkadaş
çevrelerine müze binası yapıyorum dediği zaman herkes Tekcan Müzesi
olsun dedi. Babam hayır diyordu, olabilir ama hiç böyle istemiyordu, içine
sinmiyordu. Biz de, “Baba sen bütün hayatını verdin bu işe neden bu kadar
çekimsersin,” diyorduk. O da, “Biz soyadımız için yapmıyoruz bu işi, ben
hiçbir zaman adım için yapmadım,” diyordu. Hayatıyla ilgili ve bütün o güne
kadar yaptığı işlerle ilgili samimiyeti açısından doğru bulmuyordu ve müzenin
adını bir türlü koyamadık. “Benim için bu müzenin uluslararası bir müze
ve uluslararası akreditasyonu olan bir yer olması çok önemli; bu yüzden
uluslararası bir kurul kuracağım ve bu şekilde ismi bulalım,” dedi. Uluslararası
bienallerle çok iletişimimiz vardı, birçok yere yazılar gönderdik, onlarca
sanatçıya yazdık. Belçika, Fransa ve Almanya’dan birçok kişi fikrini söyledi
ama isim annesi Bonny Baxter oldu. Bonny dedi ki: “Bizim için İstanbul
önemli, İstanbul kelimesi mutlaka geçsin.” Süleyman Saim Tekcan da grafik
sanatlar meselesini bütün eğitim hayatı boyunca doğru yere oturtmaya
çalıştığı için ismin içinde muhakkak grafik kelimesinin geçmesini istedi.
Eda Tekcan: Çünkü yurtdışında baskıresim kelimesi “printmaking”
kullanılıyor ama teknik bir terim olarak kullanılıyor. Baskıresimle üretilen
her şeye “graphic arts” deniliyor ve biz yurtdışındaki grafik sanatçılarına
ve baskıresim sanatçılarına da bu talebimizi ilettiğimizde hepsinden bize
dönüşü “graphic arts” kelimesi olarak geldi.
Elvan Tekcan: Bu daha kapsayıcı bir başlıktı, bu hâlâ maalesef Türkiye’de
tartışılan bir şey.
Eda Tekcan: Çünkü grafik tasarımla karıştırılıyor, grafik tasarım başka
bir şey, grafik sanatlar başka bir şey. Grafik sanatlar illüstrasyonu da,
baskıresimi de, gravürü de, litografiyi de kapsıyor. Yani hepsini kapsayan
bir isim.

Elvan Tekcan: The technical perspective is different, the content perspective
is different, and when we say graphic arts, it includes all of these.

Elvan Tekcan: Teknik açısı farklı, içerik açısı farklı ve grafik sanatlar
dediğimizde bunların hepsini kapsıyor.

Eda Tekcan: Because art books created with printmaking exist both in our
museum archive and in its presentation.

Eda Tekcan: Çünkü baskıresimle üretilmiş sanat kitapları da bizim
müzemizin hem arşivinde hem de sunumunda yer alıyor.

Elvan Tekcan: So, this international council determined a name with
consideration for the most intricate detail of each word. When we wanted it
to have an abbreviation that would be easily recalled, because using the first

Elvan Tekcan: Dolayısıyla bu uluslararası kurul her kelimenin detayına
varacak şekilde bir isim belirledi. Akılda kalıcı kısaltılmış bir isim olsun
isteyince o zaman da İngilizce’sinin, baş harflerinden oluşan kelime daha
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Eda Tekcan, Bonnie Baxter
Hamit Kınaytürk, Elvan Tekcan
İstanbul 1998

51

Imoga’nın Ölümsüz İzleri

letters comprising the name in English would be more phonetic, that’s what
we preferred. I’m providing a lot of detail because we got a lot of criticism
over this. Because the name of a museum in Turkey was being abbreviated
in English. As I mentioned earlier, we embarked on this journey with the
purpose of being an international museum, and the point we are at now,
after more than 10 years, we are an international museum. That is, when
you look at IMOGA’s archive today, along with the works of Turkish artists,
there are the works of international artists as well. Therefore, in a global world,
when concepts weren’t as current as they are today, we were having such
discussions. Essentially, the Istanbul Museum of Graphic Arts emerged with
very sound foresight. And we are very content with the result today.
Mine Küçük: How was IMOGA represented on the European side?
Elvan Tekcan: We opened the museum in December 2004 on the Anatolian
side. However, because of Istanbul’s traffic problem, we thought it would be
wise to have a space on the European side as well, and we were discussing
this. Around that time, an opportunity arose and we decided for the first time
to establish a point of contact for the museum in Nişantaşı. We didn’t have any
ideas of opening studios or creating their functionality here, just the creation
of a space which would support the museum’s promotion and offer more
exposure for the museum’s brand, facilitate contact and operate as a point
of sales. So, in March of 2005 we realized a second project as the IMOGA
Art Gallery. However, because of logistical reasons and because we didn’t
have the manpower to maintain it, we took a break from this space in 2007 to
concentrate on other priorities of the museum.
Eda Tekcan: We had other exhibits aside from printmaking at the gallery in
Nişantaşı for two years.
Elvan Tekcan: The first steps towards the IMOGA Art Gallery in Kızıltoprak
which was opened in 2015 were taken at that time.
Mine Küçük: If we are to return to the museum. Master, can you please
discuss visits to the museum and the events there?

IMOGA Art Gallery, Nişantaşı 2005

Süleyman Saim Tekcan: Museum visits have many dimensions. For the
first time in Turkey, we organized the Istanbul Graphic Arts Biennale. There
was participation from nearly 100 countries. We both held a competition and
exhibited the works of the artists. As a result of that biennale we met many
people and had a lot of visitors. Our museum gained the works of foreign
artists and some of the artists held workshops at our museum by way of the
biennale. Exhibits by Slovak artist Katarina Vavrova, Hugo Besard of Belgium,
Bulgarian artists Dimo Kalibarov, Onnik Karanfilian and the works of the late
American artist Edward Curtis were events which got a lot of attention. All of
these exhibits were joint projects we carried out with Consulates. Aside from
being a graphic arts museum, it hosted a lot of other events. An event with an
American ensemble performing American film scores took place in our multipurpose area with an audience of about 200 people. Artists who exhibited
also organized workshops here.
Mine Küçük: How would you describe the museum’s visitor profile?
Süleyman Saim Tekcan: The museum has three types of visitors. The largest
group of visitors are students. In general, they make appointments with us
through their art teachers and come in large groups of 50 or 100, and along
with visiting the museum, they participate in the studio workshops. The second
segment is from the public; those who come both to see the museum and to
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fonetik olduğu için onu tercih ettik. Bunu detaylı açıklıyorum; çünkü bu
konuda da bize çok eleştiri geldi. Türkiye’de bir müze ismi niye İngilizce
isminden kısaltma oldu diye. Biraz önce dediğim gibi biz uluslararası bir
müze olmak amacıyla yola çıktık ve bugün geldiğimiz 10 küsur senenin
sonunda da uluslararası bir müzeyiz. Yani bugün IMOGA’nın arşivine
baktığınız zaman Türk sanatçılarının yanı sıra uluslararası sanatçıların da
eserleri var. Dolayısıyla global bir dünyada biz henüz kavramlar bugünkü
kadar güncel değil iken o gün bunları konuşuyorduk. Sözün özü iyi bir
öngörü ile İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi meydana çıktı. Bugün de
sonuçtan son derece memnunuz.
Mine Küçük: IMOGA’nın Avrupa yakasında temsil edilmesi nasıl oldu?
Elvan Tekcan: 2004 yılı Aralık ayında müzeyi Anadolu yakasında açtık.
Ancak İstanbul’un trafik probleminden dolayı Avrupa yakasında da bir
mekân olmasının iyi olacağını düşünüyorduk, konuşuyorduk. O sıralar
bir imkân doğdu ve Nişantaşı’nda ilk kez müzeyle ilişkili olarak bir iletişim
noktasının kurulmasına karar verdik. Burada hiçbir şekilde atölyeler ve
onların imkânlarını yaratmak gibi bir düşüncemiz yoktu, sadece müzenin
tanıtımına destek olacak ve müzenin markasının daha fazla görünürlüğünü
sağlayacak, iletişimini kuracak ve de satış noktası olarak çalışacak bir
mekân yaratılmasını düşündük. Böylece 2005 yılı Mart ayında Nişantaşı’nda
IMOGA Art Gallery olarak ikinci bir mekân projesi hayata geçirildi. Ancak
lojistik sebepler ve bizim iş gücü olarak yetişemememizden dolayı 2007
yılında müze için başka öncelikli projeleri hayata geçirmek adına bu
mekâna bir süreliğine ara verdik.
Eda Tekcan: Nişantaşı’nda bulunan galeride iki yıl boyunca baskıresim
dışında başka sergiler de yaptık.
Elvan Tekcan: 2015’de Kızıltoprak’ta IMOGA Art Gallery olarak vücut
bulan yapının ilk adımları o yıllarda atıldı.
Mine Küçük: Tekrar müzeye dönecek olursak, Hocam müze
ziyaretlerinden ve etkinliklerden bahseder misiniz?
Süleyman Saim Tekcan: Müze ziyaretlerinin birçok boyutu var. İlk kez
Türkiye’de İstanbul Grafik Sanatlar Bienali düzenledik. Yaklaşık 100
ülkeden katılım oldu, hem yarışma yaptık hem de yarışmacıların işlerini
sergiledik. O bienal sayesinde çok insanla tanıştık ve çok fazla ziyaretçimiz
oldu. Yabancı sanatçıların eserleri müzemize kazandırıldı ve sanatçıların
bazıları da bienal vesilesi ile müzemize gelip atölyeler yaptılar. Slovak
sanatçı Katarina Vavrova, Belçikalı Hugo Besard, Bulgar sanatçılar Dimo
Kalibarow, Onnik Karanfiliyan ve Amerikalı şu anda yaşamayan sanatçı
Edward Curtis’in sergi açması çok ilgi gören etkinliklerdendi. Bütün bu
sergiler konsolosluklar aracılığıyla yaptığımız ortak projelerdi. Müzemiz
grafik sanatlar müzesi olmanın dışında birçok etkinliğe de ev sahipliği
yaptı. Amerikan film müziklerini icra eden Amerikalı bir ekibin etkinliği
çok amaçlı salonumuzda 200’e yakın dinleyici ile gerçekleşti. Sergi açan
sanatçılar atölyeler düzenlediler.

IMOGA Art Gallery, Kızıltoprak 2015

Mine Küçük: Müzeye gelen ziyaretçi profilini nasıl açıklarsınız?
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purchase original prints. The third segment of visitors are those from abroad,
international visitors from Europe, America and Canada. The total number
of all of these visitors in the early years was about 15 thousand, whereas
today, that number is about 40-45 thousand, in fact sometimes it reaches 50
thousand. Indeed, this isn’t a small number but if you ask if it is a number on
a world scale, no, it is not. A museum like ours should be visited by 1 million
people per year, perhaps, but unfortunately, the culture of visiting museums
in Turkey doesn’t broadly exist. Some of the visitors to the museum indicted
that they wanted to learn etching and we try to fulfill these requests by offering
classes on a three-month basis. In addition, the printmaking classes of Işık
University were also held at the museum, and students of museology and art
management from Yeditepe University did work at our museum.
Eda Tekcan: We also support those who establish their own studios among
the people who we have trained. In any case, it’s not possible for our own
studio to address such a large segment, and to suffice. After we instruct our
students on techniques and printmaking, we facilitate them in going their own
way. In one sense, this is a method of augmentation. Now, although they

Çocuklarla workshop çalışması
Workshop with chiildren
IMOGA 2007

may not be at the same scale of our printmaking studio, smaller scale studios
have been established and they continue their own production there. In
addition, Olca Uzunokur, Demir Kardaş, Nuran Ünsal, and Sırma Olcay Kefeli
advanced from being students at the museum, to becoming artists.
Süleyman Saim Tekcan: I think it was the year 2007, when you first visited our
museum, Mine. Mine is a very esteemed expert on the issue of museology
in Turkey.
Mine Küçük: Thank you, Master Tekcan. At that time, I was writing monthly
museum articles for Milliyet Sanat. When I came, I remember, Master Süleyman
and Elvan were at the museum, and we had a conversation together.
Eda Tekcan: Then, you came to us with a project, and what you suggested
got us very excited. You had said, how can we teach primary school children
about graphic arts and what can we do. Our school projects were initiated
with your suggestion have continue today. Educating children is an issue
which is very important for us.
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Süleyman Saim Tekcan: Müzenin üç türlü ziyaretçisi var. En büyük
ziyaretçi grubu öğrenciler. Genellikle resim öğretmenlerinin ya da sanat
öğretmenlerinin aracılığıyla bizden randevu alarak 50 ya da 100 kişilik
büyük gruplar halinde geliyorlar ve müzeyi ziyaret etmenin yanı sıra atölye
çalışmasına katılıyorlar. İkinci dilim ise halk kesiminden hem müzeyi
görmek hem de baskıresim satın almak için gelen ziyaretçiler. Üçüncü
kesim de Avrupa’dan, Amerika’dan, Kanada’dan gelen uluslararası
ziyaretçiler. Tüm bu ziyaretçilerin toplamı ilk yıllarda 15.000 civarındaydı,
bugünlerde ise 40-45.000, hatta 50.000’i bile bulduğu oluyor. Bu az bir
sayı değil ama tabii bu dünya çapında bir sayı mı derseniz, hayır değil.
Bizim gibi bir müzenin yılda belki 1.000.000 kişi tarafından gezilmesi
gerekir ama maalesef Türkiye’de müze gezme kültürü fazla yok. Müze
ziyaretçilerinin bazıları gravür öğrenmek istediklerini talep ettiler ve biz
de bu talepleri 3 aylık zaman dilimlerinde dersler yaparak karşılamaya
çalışıyoruz. Ayrıca Işık Üniversitesi’nin baskıresim dersleri de müzede
yapıldı, Yeditepe Üniversitesi’nin müzecilik dersi ve sanat yönetimi

dalında eğitim alan öğrencileri müzemizde çalışmalar yaptılar.
Eda Tekcan: Eğitim verdiğimiz kişiler içerisinde kendi atölyelerini kuran
kişilere de destek oluyoruz. Zaten atölyemizin bu kadar geniş kitleye
hitap edebilmesi, yetebilmesi mümkün değil. Öğrencilerimize teknikleri
ve baskıresmi öğrettikten sonra onların kendi yollarına gitmesini
sağlıyoruz. Bir nevi çoğalma yöntemi bu. Şu anda bizim baskıresim
atölyelerimiz boyutunda olmasa bile küçük çaplı birçok atölyeler oluştu
ve onlar da kendi üretimlerine devam ediyorlar. Ayrıca Olca Uzunokur,
Demir Kardaş, Nuran Ünsal, Sırma Olcay Kefeli de müzede öğrenci
olma durumdan sanatçı olma seviyesine yükseldiler.

Kerem Şahinoğlu, Doğa Tomba,
Emel Tekcan, Emre Tomba
IMOGA 2007

Süleyman Saim Tekcan: 2007 yılıydı galiba, Mine müzemizi ilk kez
ziyaret ettin. Mine Türkiye’de müzecilik konusunda çok uzman bir isim.
Mine Küçük: Teşekkür ederim, Hocam. Ben o zaman Milliyet Sanat’a
aylık müze yazıları yazıyordum. Geldiğimde hatırlıyorum Süleyman
Hoca ve Elvan vardı müzede, sohbet etmiştik hep beraber.
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Mine Küçük: I was teaching museum lessons at a private primary school.
Within the framework of that class, I wanted to introduce the students to
printmaking. We spoke with Eda and planned the project. Eda formed a
team consisting of her artist friends who were working at the museum. The
children learned printmaking in an entertaining way, and they were the first
students of the museum. Later we opened an exhibit for the children to
which their families were also invited, and printed an exhibit catalogue. We
did similar work with other groups, subsequently.

Eda Tekcan, Sinem Altın
IMOGA Gravür Akademisi 2006

Bilde Akay, Eda Tekcan, Nurten Yüksel
IMOGA Gravür Akademisi 2006

Süleyman Saim Tekcan: I’d like to add that I was invited to participate in juries
as a result of my association with the museum. I went to many countries like
Japan and Bulgaria to promote the museum, and we can add to this Mine’s
visit to Korea representing the museum. With these visits, we distinguished
the museum’s place in the international platform and once again found an
opportunity to promote the museum.
Mine Küçük: In closing, can you tell us about IMOGA’s etching training
mission, as a museum which exists with its studios?
Eda Tekcan: In 1999, we made the decision to open the studios previously
only used by those selected professional artists for production at the Çamlıca
House of Art to those who wanted to learn and produce etching for the first
time. We started to give etching instruction one full day per week for up to
10 students from various disciplines. This instruction continued at the studios
of the Çamlıca House of Art until 2004. During that time, many new etching
artists were trained and there were even works we added to the museum
collection. After the establishment of IMOGA we continued these lessons on
a more professional level. We were more selective, and put it into a format
such that it would be an etching academy where etching artists would be
trained rather than treating it as a course. From 2004 on, the training under
my leadership continues while we benefit from the experience and knowledge
of Süleyman Saim Tekcan ever present, as its pioneer. We should also
acknowledge that Master Süleyman and I have had the assistance of valuable
etching artists such as Nurten Seferoğlu, Bahar Susur Akay, Sevgi Dizlek and
Ecehan Toprak, in conducting the classes together. Some of these names
now continue instructing in their own studios, and some at universities. Merve
Turan and Gülşen Elibol are artists with whom I continue to give instruction.
The main purpose of this training is to teach traditional graphic arts, to promote
it and sustain it, and to strengthen the museum’s collection with young and
newer artists. There are many names and artists of the museum, who learned
this discipline at IMOGA studios, and later continued to produce at studios
they established themselves.
Mine Küçük: I would like to thank very much all of those who participated
in our conversation. Together, we discussed the IMOGA studios and
museum, which not are not only exemplary in our country, but beyond
it as well. As we conclude this interview, I would like to have the distinct
pleasure of announcing the latest addition to the IMOGA family, the IMOGA
ART SPACE in Kuzguncuk, which will open with The Immortal Traces of
IMOGA exhibit. With my wishes for examples such as this to increase, in
the hope that art will be more present in our lives.

Eda Tekcan: Sonra bize bir projeyle gelmiştin ve önerdiğin proje bizi de çok
heyecanlandırmıştı. İlkokul öğrencilerine baskı resmi nasıl anlatabiliriz ve neler
yapabiliriz demiştin. İşte bu okul projelerimiz ilk senin bu önerinle başladı ve
hala devam ediyor. Çocuk eğitimi çok önemsediğimiz bir konu.
Mine Küçük: Özel bir ilkokulda müze dersi veriyordum. Bu ders çerçevesinde
öğrencileri baskı resim ile tanıştırmak istedim. Eda ile konuştuk ve projeyi
planladık. Eda o zaman müzede çalışan sanatçı arkadaşları ile bir ekip kurdu.
Çocuklar eğlenerek baskı resim öğrendiler, onlar müzenin ilk öğrencileriydi.
Daha sonra çocuklara ailelerinin de davetli olduğu bir sergi açtık, sergi
katalogu bastık. Benzer çalışmaları daha sonra farklı gruplarla da yaptık.
Süleyman Saim Tekcan: Ayrıca eklemek isterim. Müze ile bağlantılı olarak
jürilere davet edildim. Japonya, Bulgaristan gibi birçok ülkeye müzeyi
tanıtmak için davet edildim, ki bunlara Mine’nin müzeye temsilen yaptığı Kore
seyahatini de ekleyebiliriz. Bu seyahatlerde müzenin uluslararası platformlarda
yerini belirlemiş ve tekrar müzemizi tanıtma fırsatını bulmuş olduk.
Mine Küçük: Son olarak atölyeleri ile yaşayan bir müze olan IMOGA’nın
gravür eğitim misyonunu anlatabilir misiniz?
Eda Tekcan: Çamlıca Sanat Evi’nde sadece seçilmiş profesyonel sanatçıların
üretim yaptığı atölyeleri, 1999 yılında ilk defa gravürü öğrenmek ve üretmek
isteyen kişilerin de kullanımına açma kararı aldık. Haftanın bir tam günü,
sanatın farklı disiplinlerinden gelen 10 kadar öğrenciyi seçerek gravür
eğitimi vermeye başladık. Bu eğitim 2004 yılına kadar Çamlıca Sanat Evi
Atölyeleri’nde sürdü. Bu süreçte birçok yeni gravürcü yetişti, hatta müze
koleksiyonuna aldığımız eserler bile oldu. IMOGA’ nın kuruluşundan sonra
bu dersleri biraz daha profesyonel anlamda sürdürdük. Daha seçici olduk,
bir kurs mantığından çok gravür sanatçısı yetiştireceğimiz gravür akademisi
formatına soktuk. 2004 yılından bu yana benim önderliğimde yapılan
derslerde Süleyman Saim Tekcan tecrübe ve bilgisinden faydalandığımız
öncü hoca olarak hep devrede. Ben ve Süleyman Hocamızın yanı sıra bu
eğitimlerde bize asistanlık yapan, dersleri beraber yürüttüğümüz Nurten
Seferoğlu, Bahar Susur Akay, Sevgi Dizlek, Ecehan Toprak, adlı değerli
gravür sanatçılarını da unutmamak lazım. Bu isimlerden bazıları şimdi kendi
atölyelerinde, bazıları da üniversitelerde eğitmenliğe devam etmekteler.
Merve Turan ve Gülşen Elibol halen eğitimi beraber sürdürdüğüm sanatçılar.
Eğitimlerimizin ana amacı geleneksel baskı sanatlarını öğretmek, tanıtmak,
yaşatmak ve müze koleksiyonunu genç ve yeni sanatçılarla güçlendirmek.
IMOGA Atölyeleri’nde bu sanatı öğrenip daha sonra kendi atölyelerini kurup
üretime devam eden ve müze sanatçısı olan birçok isim var.
Mine Küçük: Sohbete katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Sadece
ülkemizde değil ülkemiz dışında da örnek teşkil eden IMOGA Atölyeleri’ni
ve müzeyi hep birlikte anlattık. Söyleşimizi sonlandırırken, IMOGA ailesine
yeni katılan, IMOGA’nın Ölümsüz İzleri sergisi ile açılacak Kuzguncuk,
IMOGA ART SPACE’nin müjdesini buradan vermek istiyorum. Sanatın
daha fazla hayatımızda olması için böyle örneklerin çoğalması dileğiyle…

Sevgi Dizlek, Bahar Susur Akay, Nuran Ünsal
Eda Tekcan, Ecehan Toprak
IMOGA Gravür Akademisi 2006

Nazan Kuşçu, Bilge Akay, Merve Turan
Eda Tekcan, Yara Ulcay
IMOGA Gravür Akademisi 2016

Eda Tekcan, Ayşe Akbaş
IMOGA Gravür Akademisi 2006
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ELİF NACİ

1980 - 1981 Söğütlüçeşme

Sarı Vazoda Çiçekler / Flowers in a Yellow Vase, 1981
Elek Baskı / Screenprint, 70x50 cm
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NURULLAH BERK
1976 - 1977 Söğütlüçeşme

Ütü Yapan Kadın / Ironing Woman, 1977
Elek Baskı / Screenprint, 70x50 cm

Imoga’nın Ölümsüz İzleri
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ZÜHTÜ MÜRİDOĞLU
1981 - 1983 Söğütlüçeşme
Söyleşi II / Interview II, 1983
Elek Baskı / Screenprint, 70x50 cm
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EREN EYÜBOĞLU
1980 Söğütlüçeşme

Köylü Kadın / Village Woman, 1980
Elek Baskı / Screenprint, 70x60 cm

Imoga’nın Ölümsüz İzleri
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VEYSEL ERÜSTÜN
1978 - 1983 Söğütlüçeşme
1983 - 1986 Çamlıca

İsimsiz / Untitled, 1985
Gravür / Etching, 53x50 cm

Imoga’nın Ölümsüz İzleri
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EMİN BARIN
1984 Çamlıca

İsimsiz / Untitled, 1984
Elek Baskı / Screenprint, 70x50 cm

Imoga’nın Ölümsüz İzleri
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FERRUH BAŞAĞA
1979 Söğütlüçeşme
2006 -2007 IMOGA

İsimsiz / Untitled, 2007
Gravür / Etching, 78x53 cm

Imoga’nın Ölümsüz İzleri
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CİHAT BURAK
1980 -1981 Söğütlüçeşme
1984 -1985 Çamlıca

Sırmalı Vazoda Çiçekler / Flowers in a Gilded Vase, 1981
Elek Baskı / Screenprint, 70x50 cm

Imoga’nın Ölümsüz İzleri

74

75

Imoga’nın Ölümsüz İzleri

AVNİ ARBAŞ
1982 Söğütlüçeşme
1985 Çamlıca

Lale / Tulip, 1982
Elek Baskı / Screenprint, 70x50 cm
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TURHAN SELÇUK
1985 Çamlıca

Revü Kızları / Chorus Girls, 1985
Elek Baskı / Screenprint, 70x50 cm

Imoga’nın Ölümsüz İzleri
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NEŞET GÜNAL
1977 Söğütlüçeşme

Yaşantı / Lifestyle 1977
Elek Baskı / Screenprint, 70x50 cm

Imoga’nın Ölümsüz İzleri
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MEHMET PESEN
1987 - 1988 Çamlıca

Ekin Köyün Gelini / Bride of the Harvest Village, 1988
Elek Baskı / Screenprint, 70x50 cm

Imoga’nın Ölümsüz İzleri
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NEDİM GÜNSUR
1983 Söğütlüçeşme
1984 Çamlıca

Ölümsüz Doğa / Immortel Nature, 1983
Elek Baskı / Screenprint, 70x50 cm

Imoga’nın Ölümsüz İzleri
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ADNAN TURANİ
1999 Çamlıca
2014-2015 IMOGA

Sevgililer / Lovers, 1999
Elek Baskı / Screenprint, 70x80 cm

Imoga’nın Ölümsüz İzleri
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SEMİH BALCIOĞLU
1984 - 1987 Çamlıca

İsimsiz / Untitled, 1987
Elek Baskı / Screenprint, 70x50 cm

Imoga’nın Ölümsüz İzleri
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BURHAN DOĞANÇAY
1991 Çamlıca
2000 Çamlıca

Kapılar Serisi / The Doors Series, 2000
Litografi / Lithography, 79x54 cm

Imoga’nın Ölümsüz İzleri
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EROL AKYAVAŞ
1977 Söğütlüçeşme
1984 Çamlıca

İsimsiz / Untitled, 1977
Elek Baskı / Screenprint, 70x50 cm

Imoga’nın Ölümsüz İzleri
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GÜNDÜZ GÖLÖNÜ
1977 Söğütlüçeşme
2005 IMOGA

Organik Geometri / Organic Geometry, 2006
Gravür / Etching, 78x54 cm

Imoga’nın Ölümsüz İzleri
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ÖZER KABAŞ
1979 Söğütlüçeşme

Köy Postası / The Village Post, 1979
Elek Baskı / Screenprint, 70x50 cm

Imoga’nın Ölümsüz İzleri
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BURHAN UYGUR
1982 Söğütlüçeşme
1985 Çamlıca
Görünmez Kaza / Blind Accident, 1982
Elek Baskı / Screenprint, 50x70 cm

Imoga’nın Ölümsüz İzleri

98

99

Imoga’nın Ölümsüz İzleri

GÜL DERMAN
1982 - 1983 Söğütlüçeşme
1984 -1994 Çamlıca

Altın Boynuz Efsanesi/ Legend of the Golden Horn, 1992
Elek Baskı / Screenprint, 70x50 cm

Imoga’nın Ölümsüz İzleri
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KADRİ ÖZAYTEN
1986 Çamlıca
İsimsiz / Untitled, 1986
Elek Baskı / Screenprint, 50x70 cm

Imoga’nın Ölümsüz İzleri
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MEHMET KOYUNOĞLU
1990 Çamlıca
Ganesh / Ganesh, 1990
Elek Baskı / Screenprint, 70x50 cm

Imoga’nın Ölümsüz İzleri
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Elif Naci. Elif Naci was born in 1898 in Gelibolu. He was educated at Ayasofya
Rüştiyesi and Vefa İdadisi. In 1914 he enrolled in the Sanay-i Nefise Mektebi. He
became the student of Ibrahim Çallı. In 1933, he was among the founders of D
Grubu. In 1953 he became the Fatih Museum Director, and served as acting Director
of the Topkapı Palace Museum the same year. In 1981 he worked on printmaking at
the Çamlıca House of Art. He died in Istanbul in 1988.

Elif Naci. 1898 yılında Gelibolu’da doğdu. Ayasofya Rüştiyesi’nde ve Vefa
İdadisi’nde öğrenimini sürdürdü. 1914’de Sanayi-i Nefise Mektebi’ne girdi. İbrahim
Çallı’nın öğrencisi oldu;1933’de D Grubu’nun kurucuları arasında yer aldı. 1953’de
Fatih Müze Müdürü oldu, aynı yıl Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü’nü vekâleten
üstlendi. 1981’de Çamlıca Sanat Evi’nde baskıresim çalışmaları yaptı. 1988 yılında
İstanbul’da vefat etti.

Nurullah Berk. Nurullah Berk was born in Istanbul in 1906. He completed his
secondary education at Galatasaray Lisesi. In 1924 he worked in the Hikmet Onat and
Ibrahim Çallı Studios at the Sanay-i Nefise Mektebi. Between 1924-1928 he worked
at the Ernest Laurent Studio of the Paris School of Fine Arts. Travelling to Paris for
the second time in 1932, he worked first at the private academies of master painters
such as Andre Lhote, then Fernard Leger for one year. In 1939 he joined the faculty of
the Istanbul Academy of Fine Arts and continued his work there until 1968. In 1976
he produced printmaking at the Çamlıca House of Art. In 1933 he participated in the
founding of the D Grubu with five of his friends. He died in Istanbul in 1981.

Nurullah Berk. 1906 yılında İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini Galatasaray
Lisesi’nde yaptı. 1924’de Sanayi-i Nefise Mektebi’nde Hikmet Onat ve İbrahim Çallı
Atölyeleri’nde çalıştı ve mezun oldu. 1924-1928 yılları arasında Paris Güzel Sanatlar
Okulu’nda Ernest Laurent Atölyesi’nde çalıştı. 1932’de ikinci kez Paris’e giderek önce
Andre Lhote, sonra da Fernard Leger gibi usta ressamların özel akademilerinde bir yıl
çalıştı. 1939’da İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi öğretim kadrosuna katıldı
ve buradaki çalışmalarını 1968’e kadar sürdürdü. 1976’da Çamlıca Sanat Evi’nde
baskıresim çalışmaları yaptı. 1933 yılında beş arkadaşıyla birlikte D Grubu’nun
kuruluşuna katıldı. 1981 yılında İstanbul’da vefat etti.

Zühtü Müridoğlu. Zühtü Müridoğlu was born in Istanbul in 1906. He worked in the
Department of Sculpture at the Istanbul Academy of Fine Arts in 1924, first in the Hikmet
Onat Studio, and later earned his undergraduate degree at the Ihsan Özsoy Studio. In
1928 he was awarded the European scholarship and went to Paris. Between 19281932, he was trained for a year at the Marcel Gimod Studio of the private Colarossi
Academy. In 1947 he joined the faculty of the Istanbul Academy of Fine Arts, Department
of Sculpture. He served as Department of Sculpture Chairman for three terms. In 1983,
he worked on printmaking at the Çamlıca House of Art. After returning from Paris, he
joined the work on the founding of the D Grubu. He died in Istanbul in 1992.

Zühtü Müridoğlu. 1906 yılında İstanbul’da doğdu. 1924’de İstanbul Devlet
Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Bölümü’nde, önce Hikmet Onat’ın atölyesi’nde
çalıştı, daha sonra da İhsan Özsoy Atölyesi’nden lisans diplomasını aldı. 1928’de
Avrupa bursunu kazanarak Paris’e gitti. 1928-1932 yılları arasında özel Colarossi
Akademisi’nde Marcel Gimod Atölyesi’nde bir yıl öğrenim gördü. 1947’de İstanbul
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Bölümü öğretim kadrosuna katıldı. Üç
dönem Heykel Bölümü Başkanlığı yaptı. 1983 yılında Çamlıca Sanat Evi’nde
baskıresim çalışmaları yaptı. Paris’ten döndükten sonra D Grubu’nun kuruluş
çalışmalarına katıldı. 1992 yılında İstanbul’da vefat etti.

Eren Eyüboğlu. Eren Eyüboğlu was born in the city of Iasi, Romania, in 1907.
After completing her secondary school education, she was trained in painting at
the Iasi Academy of Fine Arts. She went to Paris in 1929 and worked at the Andre
Lhote Studio. In 1980 he produced printmaking at the Çamlıca House of Art. Eren
Eyüboğlu, whose real name is Ernestin Letoni, became known with her identity as a
Turkish painter. In addition to her paintings and patterns, she also produced ceramic
murals for various official and private institutions. She died in Istanbul in 1988.

Eren Eyüboğlu. 1907 yılında Romanya’nın Yaş kentinde doğdu. Lise
eğitiminden sonra Yaş Güzel Sanatlar Akademisi’nde resim öğrenimi gördü.
1929 yılında Paris’e giderek Andre Lhote Atölyesi’nde çalıştı. 1980 yılında
Çamlıca Sanat Evi’nde baskıresim çalışmaları yaptı. Asıl adı Ernestin Letoni
olan Eren Eyüboğlu Türk ressamı kimliğiyle tanındı. Resim ve desenlerin yanı
sıra çeşitli resmi ve özel kuruluşlar için seramik duvar panoları da yaptı. 1988
yılında İstanbul’da vefat etti.

Veysel Erüstün. Veysel Erüstün was born in Sivas in 1910. In 1927 he completed the
Adana Teachers School. In 1935, he earned his undergraduate diploma from the Gazi
Education Institute Department of Painting. Following his work as a teacher and as an
educational inspector, he served as a painting instructor at Gazi Education Institute
from 1940-1974. He went to Germany in 1939 on a National Education Ministry
Scholarship, for his specialization. He learned etching technique from University of
California Art Professor Paul A. Lingren, when Lingren came to Ankara for a short time
in 1969. Between 1978-1986 worked continuously both to produce his own works
and to assist other artists at the Çamlıca House of Art. He died in Istanbul in 1987.

Veysel Erüstün. 1910 yılında Sivas’ta doğdu. 1927’de Adana Öğretmen Okulu’nu
bitirdi. 1935’de Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü, Resim-İş Bölümü’nden lisans
diplomasını aldı. Öğretmenlik ve ilköğretim müfettişliği görevlerini takiben 1940-1974
yılları arasında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’nde resim öğretmenliği yaptı. 1939
yılında Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla Almanya’ya ihtisas yapmaya gitti. 1969’da kısa
bir süre Ankara’ya gelen California Üniversitesi Sanat Profesörü Paul A. Lingren’den
gravür tekniği öğrendi. 1978-1986 yılları arasında Çamlıca Sanat Evi’nde daimi
olarak hem kendi işlerini üretti hem de diğer sanatçıların çalışmalarına yardımcı oldu.
1987 yılında İstanbul’da vefat etti.
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Emin Barın. Emin Barın was born in Istanbul in 1913. He is the son of calligrapher,
gilder and bookbinder Hafız Mehmet Tevfik Efendi. He concluded his studies at Istanbul
Muallim Mektebi in 1932. In 1936 he completed his education at the Ankara Gazi
Terbiye Institute, Department of Painting. After completing a six month internship at
the National Education Publishing House, he took lessons in calligraphy from Kamil
Akdik at the İstanbul Academy of Fine Arts Department of Turkish Ornamentation, and
Classic Turkish binding lessons from Necmettin Okyay. In 1937, he worked for one
year in Weimar, Germany at Professor Dorfner’s Private School for Artistic Binding. In
1938, he got lessons from Professor Thiemann and Professor Spemann at the Leipzig
Academy of Bookmaking and Typography on print and bookbinding. In 1943 he
returned to Istanbul and joined the teaching faculty at the İstanbul Academy of Fine
Arts, Department of Decorative Arts. In 1955, he established a Print and Binding Studio
under the same department at the University. He produced printmaking at the Çamlıca
House of Art in 1981. He died in Istanbul in 1987.

Emin Barın. 1913 yılında İstanbul’da doğdu. Hattat, müzehhip ve mücellit
Hafız Mehmet Tevfik Efendi’nin oğludur. 1932’de İstanbul Muallim Mektebi’ni
bitirdi. 1936’da Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü, Resim-İş Bölümü’nü bitirdi.
Milli Eğitim Basımevi’nde altı ay staj yaptıktan sonra İstanbul Devlet Güzel
Sanatlar Akademisi Türk Süsleme Sanatları Bölümü’nde Kamil Akdik’den
hat, Necmettin Okyay’dan da klasik Türk ciltleriyle ilgili ders aldı. 1937’de
Almanya Weimar’da Prof. Dorfner’in Özel Sanat Ciltçiliği Okulu’nda bir yıl
çalıştı. 1938’de Leipzig’de Kitapçılık ve Matbaacılık Akademisi’nde Prof.
Thiemann ve Prof. Spemann’dan yazı ve kitap ciltçiliği üzerine dersler aldı.
1943’de İstanbul’a döndü ve İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi,
Dekoratif Sanatlar Bölümü öğretim kadrosuna katıldı. 1955’de aynı kurumda
Dekoratif Sanatlar Bölümü’ne bağlı Yazı ve Cilt Atölyesi’ni kurdu. 1981’de
Çamlıca Sanat Evi’nde baskıresim çalışmaları yaptı. 1987 yılında İstanbul’da
vefat etti.

Ferruh Başağa. Ferruh Başağa was born in Istanbul in 1914. He completed
is primary and secondary education in Sarajevo. He earned his undergraduate
diploma from the Istanbul State Academy of Arts. In 1940, he worked with Nazmi
Ziya, Leopold Levy and Zeki Kocamemi. Between 1940-1950, he worked at the
Prime Ministry General Directorate for Press and Publication, in Research Press
Distribution. Between 1951-1954 he served as an Art History teacher at the Yeni
Kolej Lise. In 1979 he worked on printmaking at the Soğütlüçeşme Studio and at
the IMOGA Etching Studios between 2006-2007. He died in Istanbul in 2010.

Ferruh Başağa. 1914 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sarajevo’da
yaptı. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden lisans diploması aldı. 1940’da
Nazmi Ziya, Leopold Levy ve Zeki Kocamemi ile çalıştı. 1940-1950 yılları arasında
Başbakanlık Basın Yayın Genel Müdürlüğü, Araştırma Basın Dağıtım görevlisi olarak
çalıştı. 1951-1954 yılları arasında Yeni Kolej Lisesi, Resim Sanat Tarihi öğretmenliği
görevinde bulundu. 1979 yılında Söğütlüçeşme Atölye’de, 2006-2007 yılları arasında
IMOGA Gravür Atölyeleri’nde baskıresim çalışmaları yaptı. 2010 yılında İstanbul’da
vefat etti.

Cihat Burak. Cihat Burak was born in Istanbul in 1915. He completed his secondary
education at Galatasaray Lisesi. He earned his undergraduate degree from the
İstanbul Academy of Fine Arts, Department of Architecture, in 1943. Between
1953-1955, he went to France on a United Nations scholarship, and to Paris on a
French government scholarship between 1961-1965 to study painting technique
and methods of precast construction. He produced printmaking at the Çamlıca
House of Art between 1980-1981. He died in Istanbul in 1994.

Cihat Burak. 1915 yılında İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini Galatasaray
Lisesi’nde yaptı. 1943’de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Mimarlık
Bölümü’nden lisans diploması aldı. 1953-1955 yılları arasında Birleşmiş Milletler
bursuyla Fransa’ya, 1961-1965 yılları arasında da Fransa hükümetinin bursuyla
Paris’e resim tekniklerini ve prefabrike yapım yöntemlerini incelemek için gitti. 19801981 yılları arasında Çamlıca Sanat Evi’nde baskıresim çalışmaları yaptı. 1994 yılında
İstanbul’da vefat etti.

Avni Arbaş. Avni Arbaş was born in Istanbul in 1919. He completed his secondary
education at Galatasaray Lisesi. In 1946, at the İstanbul Academy of Fine Arts,
he worked for six months initially at the Ibrahim Çallı Studio, then earned his
undergraduate diploma from the Leopold Levy Studio. He went to Paris in 1946
on a French government scholarship. He lived in Paris until 1976. He produced
printmaking at The Çamlıca House of Art in 1982. He worked as an independent
artist from 1976 until his death in 2003.

Avni Arbaş. 1919 yılında İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini Galatasaray
Lisesi’nde yaptı. 1946’da İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Resim
Bölümü’nde, önce altı ay İbrahim Çallı Atölyesi’nde çalıştı, sonra da Leopold
Levy’nin Atölyesi’nden lisans diplomasını aldı. 1946’da Fransız hükümetinin
bursuyla Paris’e gitti, 1976 yılına kadar Paris’te yaşadı. 1982’de Çamlıca Sanat
Evi’nde baskıresim çalışmaları yaptı. 1976’dan, ölüm yılı olan 2003’e kadar
serbest sanatçı olarak yaşamını sürdürdü.

Turhan Selçuk. Turhan Selçuk was born in Milas in 1922. He graduated from the
Adana Boys’ High School. In 1941, he published his first caricature in Adana’s Türk
Sözü newspaper. In 1942, he joined the drawing staff at Akbaba magazine. He
worked as a caricaturist for dailies such as Milliyet, Akşam and Yeni Istanbul as well
as at various magazines. He was the founder and served as Chairman of the Board

Turhan Selçuk. 1922 yılında Milas’da doğdu. Adana Erkek Lisesi’nden
mezun oldu. 1941’de Adana’da çıkan Türk Sözü gazetesinde ilk karikatürünü
yayımladı. 1942’de Akbaba dergisinin çizer kadrosuna katıldı. Milliyet, Akşam,
Yeni İstanbul gazetelerinde ve çeşitli dergilerde karikatürist olarak çalıştı.
Karikatürcüler Derneği’nin kuruculuğunu ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptı.
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of Directors of the Caricaturists Association. In 1957, at Milliyet, he started drawing
the Abdülcanbaz character, for which he was famous. He transferred the character
to theatre, which became very popular. He worked on printmaking at The Çamlıca
House of Art in 1985, and IMOGA in 2004. He died in Istanbul in 2010.

1957 yılında Milliyet’te kendisine büyük ün sağlayan Abdülcanbaz’ı çizmeye
başladı ve 1972’de sahneye koyarak büyük ilgi gördü. 1985 yılında Çamlıca
Sanat Evi’nde, 2004 yılında IMOGA’da baskıresim çalışmaları yaptı. 2010
yılında İstanbul’da vefat etti.

Neşet Günal. Neşet Günal was born in 1923 in Nevşehir. After completing his
secondary education, he graduated first in his class from the İstanbul Academy of Fine
Arts, Department of Advanced Painting. He became the student of Nurullah Berk and
Sabri Berkel, and later went to Leopold Levy’s studio. He went to Paris in 1948 on
a government scholarship. He worked in the studios of Andre Lhote and Fernand
Leger. In addition to his studio work, he learned mural (fresco) techniques at the Paris
College of Fine Arts. In 1954, he joined the teaching faculty at the İstanbul Academy of
Fine Arts. Between 1975-1980 he served as Chairman of the Department of Painting,
and as Dean of the School of Fine Arts between 1980-1982. In 1977, he produced
printmaking at the Çamlıca House of Art. He died in 2002.

Neşet Günal. 1923 yılında Nevşehir’de doğdu. Orta öğretimden sonra 1946’da
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Yüksek Resim Bölümü’nü birincilikle
bitirdi. Nurullah Berk ve Sabri Berkel’in öğrencisi oldu, daha sonra Leopold Levy’nin
Atölyesi’ne girdi. 1948’de kazandığı devlet bursuyla Paris’e gitti. Andre Lhote ve
Fernand Leger’in Atölyeleri’nde çalıştı. Atölye çalışmalarının yanında Paris Güzel
Sanatlar Yüksek Okulu’nda duvar resmi (fresk) tekniğini öğrendi. 1954 yılında İstanbul
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi öğretim kadrosuna girdi. 1975-1980 yılları arasında
Resim Bölümü Başkanlığı, 1980-1982 yılları arasında da Güzel Sanatlar Fakültesi
Dekanı olarak görev yaptı. 1977’de Çamlıca Sanat Evi’nde baskıresim çalışmaları
yaptı. 2002 yılında vefat etti.

Mehmet Pesen. Mehmet Pesen was born in 1923 in Istanbul. He earned his
undergraduate degree from the İstanbul Academy of Fine Arts, Department of
Painting, Bedri Rahmi Eyüboğlu Studio, in 1948. After graduation, he worked as
an art teacher and administrator at the Gelenbevi Middle School, Istanbul Boys’
High School, Giresun High School, Özel Moda High School, and Haydarpaşa High
School until his retirement in 1977. Between 1987-1988, he produced printmaking
at The Çamlıca House of Art. With his colleagues from the studio, he took part in
the founding of the On’lar Grubu. He died in 2012.

Mehmet Pesen. 1923 yılında İstanbul’da doğdu. 1948’de İstanbul
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Resim Bölümü, Bedri Rahmi Eyüboğlu
Atölyesi’nden lisans diploması aldı. Mezuniyetinden sonra Gelenbevi
Ortaokulu’nda, İstanbul Erkek Lisesi’nde, Giresun Lisesi’nde, Özel Moda
Lisesi’nde ve 1977’de emekli oluncaya kadar Haydarpaşa Lisesi’nde Resim
öğretmenliği ve yöneticilik yaptı. 1987-1988 yılları arasında Çamlıca Sanat
Evi’nde baskıresim çalışmaları yaptı. Atölye arkadaşlarıyla On’lar Grubu’nun
kuruluşuna katıldı. 2012 yılında vefat etti.

Nedim Günsur. Nedim Günsur was born in Ayvalık in 1924. He completed part of his
secondary education in Afyon, and part of it in Izmir. In 1948, he earned his undergraduate
degree from the İstanbul Academy of Fine Arts, Department of Painting, Bedri Rahmi
Eyüboğlu Studio. The same year, he went to Paris on a scholarship from the French
government, and during the four years he spent there, participated as an observer at the
Fernand Leger and Andre Lhote Studios. He returned to Turkey in 1952. In 1983, he
produced printmaking at The Çamlıca House of Art. With his colleagues from the studio,
he took part in the founding of the On’lar Grubu. He died in Izmir in 1994.

Nedim Günsur. 1924 yılında Ayvalık’ta doğdu. Lise öğrenimini Afyon’da, bir
bölümünü de İzmir’de tamamladı. 1948’de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar
Akademisi, Resim Bölümü, Bedri Rahmi Atölyesi’nden lisans diplomasını aldı. Aynı
yıl Fransa hükümetinin bursuyla Paris’e gitti. Orada kaldığı dört yıl içinde Fernand
Leger ve Andre Lhote Atölyeleri’ne izleyici olarak katıldı. 1952’de Türkiye’ye döndü.
1983’de Söğütlüçeşme, 1984’de Çamlıca Sanat Evi’nde Çamlıca Sanat Evi’nde
baskıresim çalışmaları yaptı. 1945 yılında mezun olduğu Atölye öğrencileriyle
On’lar Grubu’nun kuruluşuna katıldı. 1994 yılında İzmir’de vefat etti.

Adnan Turani. Adnan Turani was born in Istanbul in 1925. He graduated from the
Ankara Gazi Education Institute in 1948. With a scholarship he was awarded in 1953, he
worked in Fine Arts academies in various cities throughout Germany, and was trained in
undergraduate and specialty studies. In 1959, upon returning to the country, he began
work as a studio instructor at the Gazi Education Institute Department of Painting, and
continued in this capacity until 1970. Later, he served as Coordinator for Hacettepe
University Institute of Fine Arts and as Instructor in the department of Art History. Adnan
Turani, who served as Painting Department Chairman at Bilkent University, School
of Fine Arts, Department of Painting in 1986 and 1987, retired in 1990. The artist’s
published works include those on subjects such as scientific aesthetics of plastic arts,
philosophy of art and art history. He produced printmaking at the Çamlıca House of Art
in 1999 and at the IMOGA Etching Studios from 2014-2015. He died in Ankara in 2016.

Adnan Turani. 1925’de İstanbul’da doğdu. Yetenek sınavlarını kazanarak girdiği
Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’nden 1948 yılında mezun oldu. 1953 yılında kazandığı
bursla Almanya’da çeşitli şehirlerin Güzel Sanatlar Akademileri’nde çalıştı ve lisans uzmanlık öğrenimi aldı. 1959 yılında yurda döndüğünde Gazi Eğitim Enstitüsü Resim
Bölümü’nde atölye öğretmenliğine başladı ve 1970 yılına kadar bu görevini sürdürdü.
Daha sonra Hacettepe Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Enstitüsü koordinatörlüğü
ve Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyeliği görevinde bulundu. 1986 ve 1987 yıllarında
Bilkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanlığı yapan Adnan
Turani 1990 yılında emekli oldu. Sanatçının bilimsel plastik sanatlar estetiği, sanat
felsefesi ve sanat tarihi üzerine yayımlanmış eserleri de bulunmaktadır. 1999 yılında
Çamlıca Sanat Evi’nde, 2014-2015 yılları arasında IMOGA Gravür Atölyeleri’nde
baskıresim çalışmaları yapmıştır. 2016 yılında Ankara’da vefat etti.
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Semih Balcıoğlu. Semih Balcıoğlu was born in Istanbul in 1928. He completed his
secondary education at the Private Işık High School. In 1951, he earned his undergraduate
degree from the İstanbul Academy of Fine Arts, Department of Graphic Arts. He formed
the Caricaturists Association with two of his friends in 1969 and served as Chairman of
the Association for two terms. Between 1973-1979 he served as President of the Turkish
Journalists Union. He worked at various magazine and newspapers. Between 19841987 he produced printmaking at The Çamlıca House of Art. He died in 2006.

Semih Balcıoğlu. 1928 yılında İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini Özel Işık
Lisesi’nde tamamladı. 1951’de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Grafik
Sanatlar Bölümü’nden lisans diploması aldı. 1969 yılında iki arkadaşıyla birlikte
Karikatürcüler Derneği’ni kurdu ve iki dönem başkanlığını yaptı. 1973-1979 yılları
arasında Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanlığı’nı yaptı. Birçok dergi ve
gazetede çalıştı. 1984-1987 arası Çamlıca Sanat Evi’nde baskıresim çalışmaları
yaptı. 2006 yılında vefat etti.

Burhan Doğançay. Burhan Doğançay was born in Istanbul in 1929. He earned his
undergraduate degree from the University of Paris, Department of Law in 1950. In
1953, he completed his doctoral work in the field of Economics. In 1958, he was
responsible for the Turkish Pavilion at the World’s Fair in Brussels, for the Touristic
Visitors Office in the USA between 1959-1962, and served as Office Director for the
Turkish Tourism Information Office in New York between 1962-1964. He produced
printmaking at the Çamlıca House of Art in 1991 and 2000. From 1962 until his
passing in 2013, he continued to produce art in his studios in New York and Istanbul.

Burhan Doğançay. 1929 yılında İstanbul’da doğdu. 1950’de Paris Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’nden lisans diploması aldı. 1953’de Ekonomi dalında doktora
yaptı. 1958’de Brüksel Dünya Fuarı’nda Türk Pavyonu, 1959-1962 yılları
arasında ABD Turistlik Ziyaretçiler Dairesi, 1962-1964 yılları arasında da New
York’taki Türk Turizm Enformasyon Ofisi Müdürlüğü görevlerinde bulundu.
1991 ve 2000 yıllarında Çamlıca Sanat Evi’nde baskıresim çalışmaları yaptı.
1962’den, ölüm yılı olan 2013’e kadar New York ve İstanbul’daki atölyelerinde
sanat çalışmalarını sürdürdü.

Erol Akyavaş. Erol Akyavaş was born in Istanbul in 1932. He completed the İstanbul
Academy of Fine Arts, Department of Architecture. In 1948, he began work in painting
at the Bedri Rahmi Studio. In 1949 he entered the School of Political Science, and
due to his interest in art, left school and went to Paris. He worked in the studios of
Fernand Leger and Andre Lhote. In 1951, he went to the USA and alongside his
painting, was trained in architecture at the Illinois Technology Institute. He became a
student of Mies Van der Rohe and Frank Lloyd Wright. He worked with architect Eero
Saarinen for seven years. He produced printmaking at the Çamlıca House of Art in
1977 and 1984. He died in 1999.

Erol Akyavaş. 1932 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar
Akademisi, Mimarlık Bölümü’nü bitirdi. 1948’de Bedri Rahmi Eyüboğlu
Atölyesi’nde resim çalışmalarına başladı. 1949’da Siyasal Bilgiler Okulu’na girdi,
resme olan ilgisinden dolayı okulu bırakarak Paris’e gitti. Fernand Leger ve Andre
Lhote’un Atölyeleri’nde çalıştı. 1951 yılında ABD’ye gitti, resim çalışmaları ile
birlikte Illinois Teknoloji Enstitüsü’nde mimarlık öğrenimi gördü. Mies Van der
Rohe’nin ve Frank Lloyd Wright’ın öğrencisi oldu. Mimar Eero Saarinen ile yedi
yıl çalıştı. 1977 ve 1984 yıllarında Çamlıca Sanat Evi’nde baskıresim çalışmaları
yaptı. 1999 yılında vefat etti.

Gündüz Gölönü. Gündüz Gölünü was born in Çanakkale in 1937. He enrolled as a
student in the State Fine Arts Academy in 1955 from which he graduated in 1961, and
began his work as an assistant there in 1965. With a government scholarship, he went
to Paris and learned colored etching techniques at the William Stanley Hayter Studio.
He went to Hamline University in America in 1973 as an invited artist for one year. The
same year, he got a scholarship and worked on silkscreening techniques at Pratt Graphic
Institute in New York. In 1974 he returned to Istanbul and earned the title of Professor,
then taught at the Academy until 1979. In 1979, he went to America once again, where
he worked as an invited artist at St. Catherine University. The following year, he moved
to California and became a member of the Kala Art Institute, formed by artists trained
at Atelier 17, where taught colored printmaking techniques. He produced printmaking
at Söğütlüçeşme in 1977, and at IMOGA in 2005. After spending 25 years in America,
he returned to Turkey in 2004 and began working at Yeditepe University. He instructed
undergraduate and graduate students at Işık University from 2007 until his death in 2015.

Gündüz Gölönü. 1937’de Çanakkale’de doğdu. 1955’te öğrenci olarak girdiği
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden 1961’de mezun oldu ve 1965’te asistan
olarak göreve başladı. Devlet bursu ile 1968’de Paris’e gidip William Stanley
Hayter Atölyesi’nde renkli gravür tekniklerini öğrendi. 1973’te Amerika’da Hamline
Üniversitesi’ne bir yıllığına davetli sanatçı olarak gitti. Aynı sene, New York’un Pratt
Grafik Enstitüsü’nde burs alarak ipek baskı teknikleri çalıştı. 1974 yılında İstanbul’a
döndü, profesörlük unvanı aldı ve 1979 yılına kadar Akademi’de ders verdi. 1979’da
Amerika’ya tekrar gitti, St. Catherine Üniversitesi’nde davetli sanatçı olarak çalıştı.
Sonraki yıl Kaliforniya’ya taşınıp, Atelier 17’den yetişen sanatçıların kurduğu Kala
Art Enstitüsü’nün üyesi oldu ve orada renkli baskı teknikleri öğretti. 1977 yılında
Söğütlüçeşme’de, 2005 yılında IMOGA’da baskıresim çalıştı. 25 yıl Amerika’da
kaldıktan sonra 2004 yılında Türkiye’ye geri döndü ve Yeditepe Üniversitesi’nde
görev aldı. 2007 yılından ölümü 2015 yılına kadar Işık Üniversitesi’nde lisans ve
yüksek lisans öğrencilerine ders verdi.

Özer Kabaş. Özer Kabaş was born in Mersin in 1938. He graduated from Robert

Özer Kabaş. 1938 yılında Mersin’de doğdu. 1957’de Robert Kolej’den mezun
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College in 1957. He later went to America and completed his undergraduate and
graduate studies in the Painting Department of Yale University. Between 1969-1970
he joined the teaching faculty at Robert College, and in 1971, he joined the teaching
faculty at İstanbul Academy of Fine Arts. In 1985 he became an Associate Professor at
the Mimar Sinan University Department of Painting, and became a Professor in 1990.
He served as Painting Department Chairman for two terms between 1996-1998. He
formed Urart Art Studio with his brother Mehmet Kabaş between 1971-1975 and
carried out work in modern jewelry design. In 1979, he produced printmaking at the
Çamlıca House of Art in 1979. He died in Istanbul in 1998.

oldu. Daha sonra Amerika’ya gidip, Yale Üniversitesi, Resim Bölümü’nde lisans
ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1969-1970 yılları arasında Robert Kolej
öğretim kadrosuna, 1971’de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde
öğretim kadrosuna katıldı. 1985’de Mimar Sinan Üniversitesi Resim Bölümü’nde
doçent, 1990 yılında profesör oldu. 1996-1998 yılları arasında iki dönem Resim
Bölümü Başkanlığı yaptı. 1971-1975 yılları arasında Urart Sanat Atölyesi’ni
kardeşi Mehmet Kabaş ile kurdu ve modern kuyumculuk tasarım çalışmaları
yaptı. 1979 yılında Çamlıca Sanat Evi’nde baskıresim çalışmaları yaptı. 1998
yılında İstanbul’da vefat etti.

Burhan Uygur. Burhan Uygur was born in Giresun in 1940. He completed his
primary education in Tirebolu and his secondary education in Trabzon. He worked
first with Nurullah Berk in the Department of Painting at the İstanbul Academy of
Fine Arts, in 1968, then earned his undergraduate diploma from the Bedri Rahmi
Eyüboğlu Studio. He continued his work at the Salzburg Summer Academy with a
scholarship from the Austrian government in 1970, working with painter, Corneille.
He produced printmaking at the Çamlıca House of Art. He died in Istanbul in 1992.

Burhan Uygur. 1940 yılında Giresun’da doğdu. İlk ve orta okulu Tirebolu’da,
lise öğrenimini Trabzon’da tamamlandı. 1968’de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar
Akademisi, Resim Bölümü’nde önce Nurullah Berk ile çalıştı, daha sonra da
Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesi’nden lisans diploması aldı. 1970 yılında Avusturya
hükümetinin bursuyla Salzburg Yaz Akademisi’nde ressam Corneille ile çalışmalarını
sürdürdü. 1982’de Çamlıca Sanat Evi’nde baskıresim çalışmaları yaptı. 1992 yılında
İstanbul’da vefat etti.

Gül Derman. Gül Derman was born in Ankara in 1942. She graduated from the
Amerikan Kız Koleji in Arnavutköy in 1962. She earned her undergraduate degree
from the İstanbul Academy of Fine Arts, Department of Painting, Bedri Rahmi
Eyüboğlu Studio in 1971. In 1982 she completed her doctoral work at the İstanbul
Department of Art History. She continued training at the Etching and Lithography
Departments of the Salzburg Summer Academy, led by Werner Otte, with an
Austrian Culture Ministry scholarship from 1970-1975 and 1980. She was a guest
artist at the Rochester Institute of Technology Printmaking Department in 1977,
and six times between 1981-1993 at the Salzburg Lithography Studio, where
she produced lithography. She produced silkscreen at the Çamlıca House of Art
between 1982-1993. She died in 1994.

Gül Derman. 1942 yılında Ankara’da doğdu. 1962’de Arnavutköy Amerikan Kız
Koleji’nden mezun oldu. 1971 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi,
Resim Bölümü Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesi’nden lisans diploması aldı. 1982
yılında İstanbul Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü’nde yaptığı doktora çalışmasını
tamamladı. 1970-1975 ve 1980’de Avusturya hükümeti Kültür Bakanlığı bursu ile
Salzburg Yaz Akademisi’nde Prof. Otto Eglau ve Prof. Werner Otte yönetimindeki
Gravür ve Litografi Bölümleri’ne devam etti. 1977’de Rochester Institute of
Technology Baskı Bölümü’nde ve 1981-1993 yılları arasında altı kez Salzburg Taş
Baskı Atölyesi’nde misafir sanatçı olarak taş baskı çalışmalarında bulundu. 19821993 yılları arasında Çamlıca Sanat Evi’nde serigrafi çalışmaları yaptı. 1994 yılında
vefat etti.

Kadri Özayten. Kadri Özayten was born in Antalya in 1947. He earned his
undergraduate degree from the İstanbul Tatbiki College of Fine Arts, Department of
Painting. The same year, he joined the teaching faculty of the İstanbul Tatbiki College
of Fine Arts. He continued with studio work at the Salzburg Summer Printmaking
Academy with a scholarship from the Austrian government in 1977. He was given a
printmaking certificate from Werner Otte. He produced printmaking at the Çamlıca
House of Art in 1986. He died in 2014.

Kadri Özayten. 1947 yılında Antalya’da doğdu. 1973’de İstanbul Devlet Tatbiki
Güzel Sanatlar Yüksek Okulu, Resim Bölümü’nden lisans diploması aldı. Aynı yıl
İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu öğretim kadrosuna katıldı.
1977’de Avusturya hükümeti bursuyla Salzburg Yaz Akademisi Baskı Resim
Atölyesi’ne devam etti. Prof. Werner Otte’den baskı çalışmaları sertifikası aldı.
1986’da Çamlıca Sanat Evi’nde baskıresim çalışmaları yaptı. 2014 yılında
vefat etti.

Mehmet Koyunoğlu. Mehmet Koyunoğlu was born in Istanbul in 1956. He earned his
undergraduate degree from the İstanbul Academy of Fine Arts, Department of Painting
in 1982. He did studio work at the Paris National School of Fine Arts in Paris in 1983,
and with a scholarship, did etching at the Rene Carcan Foundation in Brussels in 1990.
He produced printmaking at the Çamlıca House of Art in 1990. He died in 2001.

Mehmet Koyunoğlu. 1956 yılında İstanbul’da doğdu. 1982’de İstanbul Devlet
Güzel Sanatlar Akademisi, Resim Bölümü’nden lisans diploması aldı. 1983’de
Paris’te Güzel Sanatlar Ulusal Okulu’nda Atölye çalışması, 1990’da aldığı bursla
Brüksel’de Rene Carcan Vakfı’nda gravür çalışmaları yaptı. 1990 yılında Çamlıca
Sanat Evi’nde baskıresim çalışmaları yaptı. 2001 yılında vefat etti.
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