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kat›ld›g› “Gündemdeki Exlibris” konulu
bir de Panel yap›ld›. Paneldeki
konumalar›, bültenimizin iç sayfalar›nda
bulabilirsiniz.

Müride ‹çmeli, C3+C5+X (135x95), 1999

Bir Exlibris Müzesi’ne dogru...
Ankara Exlibris Derne¤i’nin geni çapl›
ilk etkinli¤i olan “Exlibris Sergisi”
katalo¤unun giri yaz›s› da bu bal›kla
balam›t›. ‹nan›yoruz ki, AED’nin,
oluacak yeni derneklerin çabalar› ve
exlibris severlerin destekleri ile ülkemiz
mutlaka bir “Exlibris Müzesi”ne
kavuacakt›r. ‹nanman›n ve istemenin,
baar› için ön koul oldu¤u kan›s›nday›z.
Ankara Exlibris Derne¤i üyeleri,
geçti¤imiz aylarda, exlibris sanat›n›n
tan›nmas› ve yayg›nlamas› ad›na
düledi¤i hedeflerinden ikisini daha
gerçekletirdi. AED, 06 - 16 Kas›m 1999
tarihlerinde Çankaya Belediyesi, Ça¤da
Sanatlar Merkezi'nde Belçika'dan Luc
Van Den Briele'nin özel koleksiyonundan
örneklerin de bulundugu karma bir
“Exlibris Sergisi” gerçekletirdi. Sergide
Müride ‹çmeli, Hüseyin Bilgin, Hayati
Misman, Hasan Pekmezci, ükrü Ertürk,
Sema Boyanc›, Sema Ilgaz Temel gibi
sanatç› hocalar›n exlibrisleri yan›nda çok
say›da genç sanatç› ve tasar›mc›n›n
çal›malar› da yer ald›. Tüm exlibrisler,
özellikle de teknik ve estetik yetkinlligi
ile Luc Van Den Briele'nin koleksiyonu
oldukça ilgi çekti. Ayr›ca 06 Kas›m
1999’da Çagda Sanatlar Merkezi'nde
Mehmet Aydogdu, S›tk› M. Erinç, efik
Kahramankaptan, Kaya Özsezgin ve
Hasip Pekta'›n konumac› olarak

TV8 kameralar›n›n da yer ald›¤›
etkinli¤imizde exlibrise ilgi duyanlar›n
say›s› oldukça fazlayd›. Pek çok kii, bu
sergi sayesinde exlibrisi ö¤rendi¤ini
memnuniyetle ifade etti. Hatta sergi
süresinin k›sal›¤›ndan ikayetçi olanlar
vard›. Kültür Bakanl›¤›’n›n de¤erli
katk›lar›yla bast›rabildi¤imiz; sergimizi
bir belge olarak gelece¤e ta›yacak,
siyah/beyaz bir katalog yap›ld›. Katalog
önsözünde: “Exlibrisi bir sanat dal›
olarak arat›ran, uygulayan ve bu alanda
kendisine hedefler belirleyen
derne¤inizin evrensel bir iletiim dal›
olan sanatla ilgili tüm u¤ralar›nda
Kültür Bakanl›¤› olarak deste¤imizin
sürece¤ini ifade etmek isterim.” diyerek
bize güven veren Kültür Bakan›m›z
Say›n M. ‹stemihan Talay’a çok teekkür
ederiz. ‹ktidarlar de¤ise bile sanata olan
deste¤in azalmadan, artarak devam
edece¤i umuduyla bizler çabalar›m›z›
sürdürece¤iz.
Önümüzdeki hedefler; uluslararas› bir
yar›ma, exlibris üreteceklere daha geni
bir mekan, daha fazla dayan›ma ve
mutlaka (ama mutlaka) küçücük bile olsa
bir exlibris müzesi.
Hasip Pekta, AED Bakan›

ükrü Ertürk, C2 (85x60), 1999

• 19 Aral›k 1999 tarihinde yap›lan
Ankara Exlibris Derne¤i 2. Ola¤an Genel
Kurulu’nda seçilen yeni üyelerimiz ve
sorumluluk alanlar›:
Yönetim Kurulu (As›l ve Yedek):
Hasip Pekta, Bakan
Erol Olcay, Bakan Yrd., Yay›n Sor.
Salih Denli, Yazman
Mine Okur, Sayman
ükrü Ertürk, Bas›n-Halkla ‹likiler Sor.
Nazan Tekba Tanyu, E¤itim-Arat›rma Sor.
Habibe Turgut, Yard›mc› Yazman
Serpil Güvendi Kaptan, Yard›mc› Yay›n Sor.
Mine Gündüz, Yard›mc› Bas›n-Halkla ‹lik. Sor.
Nuriye Pelin Yarg›ç, Sosyal ‹ler Sor.
Denetleme Kurulu (As›l ve Yedek):
Gökhan Okur, Sergi-Gösteri Sor.
Ali Tomak
‹lknur Dedeo¤lu
Erol Turgut
Dinçer Pilgir
Emel Gürsoy
Dan›sma Kurulu:
Kaya Özsezgin
Hasan Pekmezci
A. efik kahramankaptan
Sema Boyanc›
Ahmet Ayd›n Kaptan

Hasan Pekmezci, C3 (130x80), 1999
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“Gündemdeki Exlibris”

Ankara Exlibris Derne¤i Paneli
6 Kas›m 1999 Ça¤da Sanatlar Merkezi - Ank.

Kaya Özsezgin: Gündemdeki Exlibris
konulu panelimizde ilk sözü y›llard›r
yurtd››nda yaayan sanatç›m›z Mehmet
Aydo¤du’ya vermek istiyorum.
Mehmet Aydogdu: Ben her eyden önce
özür dileyerek balayaca¤›m, anlay››n›z›
isteyece¤im, çünkü ben uzun y›llar yurt
d››nda yaad›m. E¤er Türkçemde
herhangi bir bozukluk varsa ald›rmay›n,
anlayamad›ysan›z tekrar etmeye haz›r›m
lütfen. imdi ben sizlere hogeldiniz
derken hepinize exlibris sanatç›s› olarak
hogeldiniz demek isteyece¤im. Çünkü
hepiniz hayat›n›zda bir gün ama bir
günlü¤üne de olsa bir exlibris yapt›n›z.
Onu da k›saca anlat›vereyim. ‹lkokula
giderken düünün. Bir bayan; sizin
isminiz ne acaba? ‹sminizi söyler misiniz?
Habibe. Habibe yazd›n›z kitab›n›z›n
üzerine. Okul kitab›n›n üzerine, s›n›f›n›z›,
okulunuzun ismini , okul numaran›z›
yazd›n›z. ‹te bir gün siz de bilmeyerek
exlibrise yak›n olan bir sanat yapm›
oldunuz. Yani exlibrisin balang›c› bir
yerde bir eyi adland›rmak, s›n›fland›rmak
ve ona güzel bir yer kazand›rmakt›r. Okul
ö¤rencileri için de kitap o kadar
önemlidir. Ben y›llar önceki Paris’teki bir
filozof arkada›m›n evinde bulunurken, o
arkada›m›n evinde binlerce kitap var;
ama küçük bir k›sm›nda dünyada
yasaklanan kitaplar bölümü var.
Bulabildiklerini buraya koyuyor. O yüzy›l
içinde Paris’te buldu¤u ülkemize ait
olanlar› da var. Onlar› gördüm. ‹ki üç
kitap var. Üçü de ayn› yazar›n. Ve
otuzsekiz y›ld›r süren bu yasa bugün bile
devam etmektedir. Yani dünya sanatlar›
ile u¤raan büyük evrensel bir kültürle
u¤raan F›rans›zlar bugün iki tane
ay›plar› vard›r. O da Nigoeka ‘n›n “Vahi
Batak” ve “Utangaç Jan” isimli
kitaplar›d›r. Jan Dan Viko’ nun “Hepi
Moz” adl› iki tane eser.
S›tk› M. Erinç: Exlibris niçin bizim
kültürümüze geç girmitir? Bunun pek
çok nedeni vard›r ama birincisi heykeli
yasaklayan Osmanl› mant›¤›, di¤eri ise
kan›mca bizim kültürümüzün ana
karakteridir. Yani uzun konumak, çok
sözcüklerle meram anlatmak, fakat hiç
birey de söylememek. Oysa ki exlibris,
t›pki modern anlamdaki iir gibi.
Edebiyatta iir ne ise, hani rahmetlinin
söyledi¤i gibi “bir kelimeye bin anlam
yüklenerek seslenmek” gibi, exlibrisin de
kendi alan› içinde, kendi sanat dal› içinde
çok k›sa sözcüklerle çok ey söyleme
olana¤› vard›r. Bu bizim kültürümüzün
biraz tersi bir ifade. Onun için
zannediyorum kelimeler benimsenememi.
‹kincisi, biraz büyük eylere merakl›y›zd›r

af buyurun. Bugün bile çok moda olan
hani büyük tabloya merak, kendimizi
gösterebilmek için büyük resim, kal›n
roman, büyük heykel. Bu da exlibrisin
biraz horlanmas›na neden olacak bir
eletiri. Yanl› ama bir tutku. Üçüncüsü
de Anadolu kültürüne bakt›¤›m›z zaman
hani onu bizim mal›m›z gibi
göremeyiimiz bir türlü; ite bunlar gavur
icad›, bunlar ite Ermenilerden kalma
gibi... Ben bizzat ahit oldu¤um olaylarda
sahiplik, maliklik duygular› az oldu¤u için
ve böylelikle aidiyet kirlili¤i olan yap›ta
da iyi gözle bakmam››z. Her ey gibi bize
exlibrisin geç gelmesini de ben ahsen bu
kültürel faktörlere ba¤l›yorum. Bunun
yan›nda ça¤da insan da bunu kolay
benimsemiyor. Çünkü üç tane yeti
gerekiyor exlibrise ilgi duymak için. Biraz
önce Kaya Bey de söyledi. Mehmet Bey
de söyledi. ‹lki kitaba olan ciddi ba¤l›l›k.
Pek az arkada›m›z›n evinde kitap vard›r.
B›rak›n sizin generasyonu, bizim, o
televizyonsuz gençlik yaayanlar da bile
kitap son derece azd›r.

exlibrisi de o. Bir anlamda k›sa, noktayla,
ufak çizgilerle çok ey ifade etme. Say›n
Aydo¤du özgürlük kavram›na de¤indi.
Sanatç› aç›s›ndan bak›l›rsa öyle ama ben
exlibrisi pek özgürce üretilebilecek bir
eser gibi göremiyorum. Çok elini kolunu
ba¤lar gibi aksine. Exlibris genellikle biri
ad›na yap›laca¤› için her zaman o birinin
karakteri, kimli¤i yans›mak durumunda.
Bu da biraz sanatç›y› ba¤lar diye
düünüyorum. Ba¤lamaz m› acaba?
Mehmet Aydgdu: Valla bence ba¤lamaz.
Çünkü e¤er plastik olarak, yani plastik
sanatlar içinde bir kiinin portresini
yap›yorsunuz. Benzedi¤i kadar
yap›yorsunuz. Ama benim gibi biraz deli
dolu sanatç›lar o portreye benzemese bile
ki, hocam tan›kt›r, sanat› en iyi
tan›yanlardan birisidir ki benzemese bile
ben onu hissettiririm. Yani öyle demek
istiyorum. Exlibriste de illaki bir eyi
oldu¤u gibi, göründü¤ü gibi yapmak
zorunda de¤ilsiniz.
S›tk› M. Erinç: Bir dostum benim
exlibrisimi yapm›. Bir ku resmi yapm›.
Çok al›nd›m.
Kaya Özsezgin: Ben ikinci olarak sözü
efik Kahramankaptan’a vermek
istiyorum.

Hayati Misman, C3 (70x75), 1999

Benim ya›mdaki arkadalar›mda kitab›n
iyice azald›¤›n› görüyorum. Kitaba merak
sarmad›kça, kitap sevilmedikçe, kitaba
ba¤l› bir üreme olan exlibrise kar› ilgi
duymak da biraz zor itir. ‹kinci neden
biriktirme, koleksiyonculuk. Bizde en
yayg›n koleksiyonculuk ticari bir gelecek
ad›na koleksiyonculuktur. Kitap
biriktirilmez, kartpostal biriktirilir, artist
resimleri biriktirilir belli bir yaa kadar. O
yatan sonra, hani ay›pm› gibi saklan›r
ya da imha edilir onlar. Çocukluk
simgesidir. Bu yüzden de koleksiyonculuk
kavram› tam gelimedi¤i için
koleksiyonlar› imleyecek, belgeleyecek,
onlar› daha bir bir güzel sunacak bir
araca ihtiyaç duyulmam›. Ve nihayet
üçüncüsü, çok önemli olan bir üçüncü
öge de, estetik kavramd›r. Bireyi nas›l
güzel sunabiliriz? Bireyi daha güzel nas›l
muhafaza edebiliriz? Böyle bir estetik
kayg›m›z olmad›¤› için de exlibris
zannediyorum ülkemize gelmek için ite
21. yüzy›l›n arifesini bekledi. Edebiyat›n
iiri neyse kan›mca, resim sanat›n›n

Sefik Kahramankaptan: Efendim, geçenlerde
büyükçe bir bürokrat telefon ettirdi. Ve
dediler ki, “Çok özür dileriz ama birey
sormak istiyoruz size, Exlibris ne
demektir?” Aman tanr›m! Ve anlad›m ki
bu toplant›n›n davetiyesi oraya gitti ve
davet edilen kii belki exlibrisin anlam›n›
bilmiyordu ya da duymam›t›. Sordurma
lüzumunu hisetti. Oradan da en münasip
kii olarak herhalde beni buldular.
Exlibris nedir? denildi¤i zaman hepimiz
çeitli eyler söylüyoruz. Ama bir kaç k›sa
tan›m getirmekte fayda var. ‹lki u;
“Kitab›n sahibini belgeleyen, özgün bask›
teknikleri kullan›larak ço¤alt›lan küçük
boyutlu sanat yap›t›.” Daha da k›sacas›
“kitab›n tapusu” diyorum ben. Nas›l bir
ev al›yorsun tapusu var, o kitab›n da kime
ait oldu¤unu gösteren bir mülkiyet
belgesi, bir tapudur exlibris. Türkiye’de
resim denilince zaten ilgili kiiler ne yaz›k
ki s›n›rl›. Gene ne yaz›k ki resim denilince
öncelikle tuval üzerine çal››lm›
ya¤l›boya iler anla›l›yor. Özellikle
hocam›n belirtti¤i gibi, ebat büyüdükçe
onun de¤eri de art›yor. Bir resimsever bir
sergiden tablo sat›n almak istedi¤i zaman
ço¤unlukla esas be¤endi¤i tabloyu
alamaz. E¤er gerçek anlamda fedakarl›k
ederek resim almakta olan bir kiiyse...
Yine diyelim ki, 50x70 ebad›nda bir tablo
be¤eniyor ama listeye bakt›¤› zaman
ödeyebilece¤i, taksitle bile olsa
eriebilece¤i gibi de¤il. Ama o sanatç›y›
çok be¤eniyor, belki ondan bir tablo
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edinmek istiyor. S›rf kesesine uygununu
bulmak için en düük fiyatl› tabloyu
seçiyor. Bugün genç insanlar, üniversite
ö¤rencileri, yüksek lisans yapanlar
Türkiye’de olsun yurtd››nda olsun
genellikle yaamlar›n› geçirdikleri
odalar›n duvarlar›na bir eyleri asmak
isteyebilirler. Resim sadece tuval demek
de¤ildir. Özgün bask› da resimdir ve
exlibris de fonksiyonunun ötesinde, yani
kitab›n kime ait oldu¤unu göstermesinin
ötesinde, exlibris de resimdir.
Bilgilendirme anlam›nda boyutunun
küçücük olmas› bir duvara renk
katmas›na engel de¤ildir. Sanatsal
bak›mdan o mekan› zenginletirebilir. Biz
exlibris kavram›n› tan›t›p yayg›nlat›rmaya
çal››rken bunun biriktiricisinin, al›c›s›n›n
da ço¤alabilmesi için konuya biraz daha
geni bir perspektiften bakmam›z laz›m.
Hani mehur hikayedir; iki insan tan››r
bir müddet sonra biri di¤erine “gel bize
gidelim de sana pul kolleksiyonumu
göstereyim” der, pekala “gel bize gidelim
de sana exlibris kolleksiyonumu
göstereyim” denilebilir. Exlibrisi
biriktirebilmek için özenle haz›rlanm›
dosyalar, bu ie yönelen kii için
yeterlidir. Yani bu ayn› zamanda yer
tutmayan ve çok rahat ta›nabilen bir
sanat eseridir. Exlibris baka ne olabilir?
Bence exlibris en güzel hediyedir. Diyelim
ki, bir seveninize, bir yak›n›n›za do¤um
günü arma¤an› vermek istiyorsunuz.
Çar›ya ç›k›yorsunuz, kitapç›ya
gidiyorsunuz, onun be¤enebilece¤i kitab›
seçmeye çal››yorsunuz veya baka
houna gidebilecek bir eyaya
bak›yorsunuz de¤il mi? Onun için de para
ödüyorsunuz. Halbuki insan pekala
sevdi¤inin ad›na bir exlibris yapt›rabilir.
Mesala y›lba›nda insanlar birbirlerine
arma¤an verecekler; üstelik bu sene yeni
milenyum dolay›s›yla çok da önemsenen
bir y›lba›. Bana kim sorarsa en güzel
y›lba› hediyesi nedir diye? Ben
“yapt›r›labilecek bir exlibristir” yan›t›
vermeyi tercih ediyorum. Ve bunun için
u anda Ankara’da altyap› mevcut. u
anda exlibris yap›m› genel olarak sanat
çevrelerinin içerisinde dönüp dola›yor.
Yani özgün bask›yla u¤raan
ressamlar›m›z, ö¤renciler, hocalar›m›z
birbirlerine exlibris yap›yorlar, sunuyorlar,
arma¤an ediyorlar. Halbuki o çevrenin
d››na ta›rabilmek önemli. Üniversitelerin
di¤er fakülteleri, di¤er bilim dallar›nda
çal›an insanlar, belli düzeyde kitap
okuyucular› exlibrisin ülkemizde daha iyi
tan›nabilmesi, sevdirilebilmesi ve exlibris
yapan sanatç›lar›n özendirilmesi için çaba
sarfetmeliler. Bu çal›ma üzerinde
hepimiz durmal› ve kafa yormal›y›z, diye
düünüyorum. imdi tabii bu i ciddiye
al›n›p arma¤an sipari ederken, bir de
küçük not haz›rlamak laz›m. Ad›na
exlibris yap›lacak kiiyi, exlibris yapan
kiinin iyi tan›mas› veya bilgi sahibi

olmas› laz›m diye düünüyorum. Asl›nda
çok iyi tan›mas› belki laz›m de¤il, o kiiyle
ilgili nirengi noktas› olabilecek bir tak›m
bilgileri edinmesi laz›m. Hocam ku
exlibrisinden al›nm›. Do¤rudur, mesela
bir insan› düündü¤ünüz zaman belki ilk
önce akl›n›za kedi gelebilir. Niye? O
kediyi çok seviyor , kedisini yan›ndan hiç
ay›rm›yor ve ona özel bir önem
veriyordur. Onun kiili¤iyle ilgili ön
planda düünülen ey kedidir. u halde o
kii için bir kedinin yer ald›¤› exlibris
yap›labilir. Veya çok de¤iik bir fizik
özelli¤i vard›r. O fizik özelli¤i ön plana
ç›kabilir. Yani bir kii, exlibrisi yapacak
olan sanatç›ya küçük bir notla birlikte
sipariini verebilir. Çünkü exlibris
gerçekten öz biçim ilikisi aç›s›ndan
önemli bir araç olarak görülebilir. O
ahs›n kiili¤ini, kimli¤ini ya da
meraklar›n› yans›tabilmesi aç›s›ndan ben
de bir örnek vereyim. Benim ad›ma Hasip
Pekta bir exlibris yapm›t›, siyah/beyaz
bir exlibristi ve bir ta kesitiydi.

yayg›nlamayla ba¤lant›l› oldu¤unu
düünüyorum. Resim sanat›n›n al›m›yla
ilgili. Çok eskiden, örne¤in 1950’li
y›llarda hat›rlar›m, kimsenin evine özgün
bir tablo asma al›kanl›¤› yoktu.
Dergilerden kesilmi olan renkli bir tak›m
bask›lar çerçevelenip duvara as›l›rd›. Ve
duvar böylece renk kazan›rd›. Özgün bir
yap›t; sanatç›s›n›n elinden ç›km› ama
bas›lmam› röprodüksiyon olmayan,
özgün nitelikli bir resmin al›n›p duvara
as›lmas› yoktu. Sonra sonra geliti.
1960‘l›, 70‘li y›llarda resim sat›lar›
canland›. Bu nas›l oldu? yani özgün bir
resim al›p duvar›na asman›n ayr› birey
oldu¤unu deminki anlatt›¤›m olaydan
farkl› birey oldu¤u nas›l anla›ld›?
Herkes birbirinin evinde bu özgün
resimleri gördü. Gidenler duvarlarda
resimler gördü. Aaa bu nedir? Kime?
Hangi ressama ait? Son y›llarda falan
ressamdan bir resim al›p duvara asma gibi
birey geliti. Nas›l söyleyeyim, bir
gelenek olumaya balad›. Bunu exlibrise
ba¤larsak, birbirinin kitapl›klar›nda kitap
kar›t›ran kimseler kitab›n içinde bir
exlibris belgesine rastlay›nca ister istemez
bu nedir? diye soracakt›r. Belki exlibris
kavram›n›n ne oldu¤unu bilemez, belki de
latince kelimeyi telaffuz etmekte de biraz
zorluk çekecektir ama göre göre bir
kitab›n nas›l bir evin kitapl›¤›nda
özgünlük kazanmas›, duvar›na as›lan bir
resimle ba¤lant›l› ise ayn› ekilde bir
kitapl›kta da içinde exlibris notu bulunan
bir kitab›n o kitapl›k için bir de¤er ifade
etti¤i anla›lacakt›r. Yani özetle unu
söylemek istiyorum; kitaplar için exlibris
yapt›ranlar, bu anlamda kitap sahipleri
artt›kça bu yolda daha da mesafe
alacakt›r. Ama zaman istiyor.

Hüseyin Bilgin, S (90x80), 1993

S›tk› M. Erinç: Exlibris yapt›ranlar bir tala
iki ku vurmu olacaklar.

Bunu Belçikal› kolleksiyoner de çok
be¤enmi, mektubunda onu özellikle ifade
etmi. Ben bunu Hasip’e sordu¤um
zaman, yani benimle ilgili olarak öyle bir
ta kesitini tercih etmesinin gerekçesini
sordu¤umda: “sizi çok sa¤lam bir insan
olarak tan›d›¤›m için sa¤laml›¤›n bir
ifadesi olarak yapt›m” demiti. Sonraki
y›llarda keman çalan bir bayan sanatç›n›n
silüeti ve fonda notalar olan bir tane
exlibris yapt›. O gayet aç›kt›. Ben müzikle
de ilgiliyim, müzikle ilgili yaz›lar
yaz›yorum, dolay›s›yla böyle birey
yapm›t›. Sonuç olarak, exlibris, ayn›
zamanda insan ilikilerinde de araç
olabilecek çok ho bir sanat yap›t›d›r. Ben
ilk turda özellikle iin bu yan› üstüne
durmak istedim. imdi herhalde Hasip
Pekta bize de¤iik örnekler göstererek
çok daha ayr›nt›l› bilgi sunacak.
Kaya Özsezgin: Ben yayg›nlama ile ilgili
baka bir ey söylemek istiyorum. Çok
ilginçtir bunun resim sanat›ndaki

Sefik Kahramankaptan: Hocam imdi bir
exlibris genellikle 50 adet kadar bas›l›r ve
bunun 30 kadar› sipari verene, kimin
ad›na yap›lm›sa ona veriliyor. Kalan 20
tane de belli kolleksiyoncular, müzeler
dola›m› içinde de¤erlenmi oluyor. Eee
imdi toplant›m›z›n aç›l››na güzel bir
telgrafla baar› dileyen Babakan Say›n
Bülent Ecevit’in 10.000’e yak›n kitab› var
ve bunun için bir daire tuttular. Oray›
sadece kütüphane yapt›lar. imdi say›n
Bülent Ecevit ad›na yap›lan bir exlibristen
kendisine 30 adet takdim edildi. Acaba
Ecevit hangi kitaplar›na koyacak,
hangileri d›arda kalacak? Mehmet
Aydo¤du’nun konumas›nda iaret etti¤i
husus, en yayg›n exlibrisler ofset
sistemiyle ço¤alt›l›yor ve bunun arkas›
yap›kanl› bir biçimde bas›l›yor. 4500 adet
kitab›n›z varsa bunun her birinin iç
kapa¤›na yap›t›r›yorsunuz. Ama
kütüphanenin en yak›n duvar›nda sizin
ad›n›za yap›lm› olan o exlibrisin özgün
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hali çerçeveli biçimde duruyor. Böyle bir
ço¤altma yöntemi de var.
Kaya Özsezgin: Kitap çalmak suç de¤ildir
anlam›nda kitap çalmak mübaht›r.
S›tk› M. Erinç: Öyle bir deyim var kitap
e¤er exlibrisli olursa o zaman öyle bir
not dümek gerekecek. Kitap çalmak
mübaht›r, exlibrisli kitap hariç.
Kaya Özsezgin: imdi say›n Hasip Pekta’a
söz veriyorum.
Hasip Pektas: Çok teekür ederim.
Konumama geçmeden önce az önce
söyleyemedi¤im bir teekkürümü iletmek
istiyorum. Hocam “sanat büyük olursa
daha benimsenir” diye bir ifade kulland›.
Çok hakl›. Exlibris gerçekten biraz
küçümseniyor. Ve iin tuhaf› exlibris baz›
sanatç›lar taraf›ndan da küçümseniyor.
Ama son dönemlerde de¤erli
hocalar›m›zdan, sanatç›lar›m›zdan exlibris
yapanlar oldu. Örne¤in hocalar›n hocas›
Müride ‹çmeli, Hasan Pekmezci, Hayati
Misman exlibris yapt› ki, gençler onlar›
model olarak al›yorlar. Sanatç›lar exlibris
yap›nca gençlerin yapmamas› san›r›m
düünülemez. O bak›mdan kendilerine
sonsuz ükranlar›m› sunuyorum. Bu
büyük destek bize güç verdi. Eminim
genç arkadalar›m›z daha iyi, daha güzel
eyler yapmak için çaba göstereceklerdir.
efik Bey’e de çok teekkür ediyorum.
“Y›lba› yakla›yor exlibris siparileri
verebilirsiniz” dedi. Yani exlibris yapanlar,
art›k sipariler almaya haz›r olsunlar.
Biraz sonra sergide be¤enilenlerin
sahipleri sipari alabilecekler. O anlam
ç›k›yor, teekkür ederim kendisine.
Efendim exlibris sanatç›lar›n›,
tasar›mc›lar›n›, koleksiyoncular›n› ve
kullan›c›lar›n› bir araya getirmek,
exlibrisle ilgilenenler aras›nda iyi bir
iletiim kurmak, yak›nlamay› ve
dayan›may› sa¤lamak, exlibrisin bir sanat
dal›, bir grafik disiplini olarak gelimesini
ve yayg›nlamas›n› sa¤lamak, kitaba
özgün bask› resme ve grafik tasar›ma
yönelik ilgi uyand›rmak exlibris yoluyla
ülkemizi kültür ve sanat›m›z› yurtd››nda
tan›tmaya çal›mak ve exlibris alan›ndaki
miras›m›z› korumak amac›yla Ankara
Exlibris Derne¤i kuruldu. Amaçlar›m›zdan
bir tanesi exlibris miras›m›z› korumak.
Durum böyle olunca bizim exlibris
konusunda arat›rma yapma
sorumlulu¤umuz da var diye düündüm.
Exlibris kitab›m› haz›rlamadan önce,
gerek Milli Kütüphane’de, gerek Üsküdar
Amerikan Koleji Kütüphanesi’nde gerekse
Bo¤aziçi Üniversitesi Kütüphanesi’nde
arat›rmalar yapt›m. Fakat bu panel
gündeme geldi¤inde daha geni çapl› bir
arat›rma yapmak istedim. Özellikle Milli
Kütüphane’de gördü¤üm çok eski el
yazmas› kitaplar›n yan›nda yurtd››ndan,

sahaflardan al›nm› veya ba¤›lanm›lar
kitaplara rastlad›m. Milli Kütüphane’ye
Türkiye ile ilgili, özellikle Osmanl›larla
ilgili yabanc› kitaplar sat›n al›nm›.
Bunlar› inceleme f›rsat› buldum. Birkaç
gün arat›rma yapt›m ve onlar›n exlibrisli
olanlar›ndan slaytlar çektim. Bir kaç›nda
Türkiye özelli¤ini göreceksiniz.
Osmanl›lar döneminde
bir exlibris yap›lm› fakat alt›nda yapan›n
ad› yazm›yor, kimin yapt›¤› belli de¤il.
Siluet bir ‹stanbul silueti. imdiki
Bo¤aziçi Üniversitesi olan Robert Kolej
kütüphanesinde andaçlar/y›ll›klar var,
onlarda exlibrisler vard›. ‹sim k›sm› bo
kalm› bu exlibrisler, ofsetle ço¤alt›lm›
fakat yapan andaç komisyonundaki yine
yabanc› uyruklu bir genç. Exlibris
kültürünü beraberinde getiren bir
ö¤renci.
Exlibris, asl›nda Türkiye’deki kitaplarda,
kütüphanelerde var. Kitap dükünleri bu
kitaplar› yurtd››ndan getirmiler. Ama
exlibris kültüründen y›llarca uzak
kald›¤›m›z, belki de tan›mad›¤›m›z için

Ahmet Ayd›n Kaptan, C3+C5+S (83x97), 1999

benimsememiiz. Çok seviniyorum. Art›k
sipariler al›yoruz. ‹nsanlar exlibrisin ne
oldu¤unu merak ediyorlar. Az önce efik
Bey ho bir an›s›ndan söz etti; sormalar›
ne güzel.
Biz dernek üyeleri olarak hepimiz
exlibrisi anlatmakla sorumluyuz. Genç
arkadalar›ma özellikle hat›rlat›yorum;
“Exlibris nedir?” diye sorduklar›nda
samimi bir ekilde aç›klama yapmalar›n›,
en ince ayr›nt›s›na kadar anlatmalar›n›
rica ediyorum. ‹nsanlar› ayd›nlatma
sorumlulu¤umuz var diyorum. Ve o
kitaplardan çekti¤im exlibris slaytlar›n›
sizlerle paylamak istiyorum. Osmanl›
döneminde mühür gelene¤i çok yayg›n
olarak var ama bunlar exlibris de¤il.
Exlibris olabilmesi için koleksiyoncunun
ondan yararlanabilmesi gerekiyor.
Mutlaka bir ka¤›tta bas›l› olmas›
gerekiyor. Ama bu da bir mülkiyet
iaretioldu¤undan, örnek olarak bu
belgeyi de koydum.

Kaya Özsezgin: Teekkür ediyoruz.
Arkadalar›m›z›n bu konuyla ilgili ilave
edecekleri bir ey yok, konuma turu
tamamland›. Daha çok sizden konuyla
ilgili olarak merak etti¤iniz sorular veya
spesifik sorular olabilir. Ricam hangi
arkada›m›za sorunuzu yöneltiyorsan›z
onu belirtin ve sorunuzu sorun.
Erol Turgut: Kendi çal›mam› kar› tarafa
atfetti¤imde exlibris verdi¤im kiideki
yans›mas›n› merak ediyorum. Exlibrisin
s›n›rlay›c›l›¤›n› bir anlamda aabilmek
ad›na kendi geldi¤im özgün çizgiyi ya da
yakalad›¤›m bir noktay› getirmek
istiyorum. Fakat bunu kar› taraf›n nas›l
kar›lanaca¤›n› merak ediyorum. Acaba
nas›l bir tepki gelir?
Sefik Kahramankaptan: ahsen benim çok
houma gidiyor. u aç›dan; yani mutlaka
o insan› tan›mlamas› veya ona ait
birtak›m izler ta›mas› art de¤il. Siz,
kendinizi, duygu ve düüncelerinizi ifade
etme gereksinimi içindesiniz, bir sanatç›
olarak ve de¤iik konular ve renkler
al›yorsunuz. Bunu exlibriste ortaya
koymak istiyorsunuz. Bundan daha do¤al
ve ad›na exlibris yap›lan kii aç›s›ndan da
bundan daha ilginç ne olabilir? Ben ya da
bir bakas› exlibris koleksiyonu da
yap›yorsak, koleksiyonumuzu
zenginletirici olmas› bak›m›ndan daha da
sevindirici. Diyelim ki kiinin niteliklerini
birtak›m belirgin özelliklerini yans›tan
exlibrisler klasik anlay›t›r, ama
sanatç›n›n özgürce yarat›m›na bu sanat
her zaman sonuna kadar aç›kt›r ve aç›k
olmal›d›r, diye düünüyorum.
S›tk› M. Erinç: Bir insana ad› geçen bir
arma¤an verilirse onure olur, hiç üphem
yok. Nitekim hiç beklemedi¤im
arkadalar›mdan, dostlar›mdan exlibrisler
al›r›m. Kimisini benim ad›ma yapt›¤›
exlibrislerin bulundu¤u kataloglara
koyar›m. Bunlar son derece onure edici
ve bak beni unutmam› gibi güzel
duygular yaatan ve yaamam›za vesile
olan ürünler. Fakat bir tane arkada›m›n
benim için yapt›¤›, beni ba¤layan, öykü
diye anlat›yorum bunu. ‹smimi görmeseler
dahi “aaa... bu S›tk› hoca” dedirtecek bir
exlibristi. Bir tala iki ku vurmutu,
di¤er türlü bir vuruyor, ama böyle iki ku
vurdu. Çünkü benim ö¤rencilerim bilirler.
Ben derse girerdim sigarayla, dersten
ç›kard›m sigarayla. imdi yapt›¤› exlibriste
benim küllü¤üm olan tütün kutusu ve
sigara... imdi bu ite bir simge oluyor.
Haa bak beni ne kadar iyi tan›m›,
gözlemlemi, bir art› getiriyor akla.
Mehmet Aydogdu: Bu soruyla ilgili olarak
benim de aç›klamak istediklerim var.
Genelde zaten exlibris yap›ld›¤› zaman,
yani klasik aç›dan, orada zaten belirli
mecburiyetler vard›r, sorumluluklar
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vard›r. imdi ben iki küçük örnek
verece¤im. Geçen y›l bir faks geldi. Bu
Frans›zlar›n tan›nm› bir akordeon
sanatç›s› var. O bana “benim için uçuk bir
ey yapar m›s›n›z?” dedi. Beni orada
Sürrealizmin çocu¤u olarak tan›mlarlar.
Ben de “olur” dedim. Sanatç›y›
televizyondan, bas›ndan tan›yorum. O da
az çok beni öyle tan›yormu. Biz
birbirimizle s›cak bir temas içine
girmeyece¤imize, konumayaca¤›m›za dair
bir yöntem seçtik. Ama yaz›yla, faksla
birbirimizi tan›maya çal›aca¤›z. Bu i ya
on be gün ya da bir ay sürdü ve benim
kafam att›. Bu i böyle olmayacak dedim
oturdum masaya. Bu sanatç› kimdir?
Berbat, iyi ya da kötü olsa da, sevsem de
sevmesem de ben sanatç›y›m. Elime
ald›¤›m ka¤›d›n üstüne önce bir çizgi
att›m, sonra bakt›m ve kendime sordum.
Bu akordeon sanatç›s› bayan ne yap›yor
diye. Dünya pop müzikle, ununla,
bununla e¤lenirken bu bayan modern
ça¤›n simgesi olan akordeonla, yani
geçmi bir dünya ile u¤ra›yor. O zaman
akl›ma çok küçük bir ey geldi. Makas›
ald›m, kesti¤im bir parçay› dörde
katlad›m, akordeon oldu. Yani ça¤da
exlibris sanatç›s›n›n bir eyi unutmamas›
laz›m ve ben ona içtenlikle inan›yorum.
Özgürlük her zaman var, onu alabilmek
sanatç›lara ba¤l›d›r. Ya alacaks›n›z ça¤da
sanat içindeki sorumlulu¤unuzu ve
yarat›c› olarak gücünüzü
ispatlayacaks›n›z. Ya da modern sanat
ak›m› içinde kalacaks›n›z. Bu birincisiydi.
‹kincisi ise; birkaç y›l önce Nelson
Mandela, Avrupa gezilerinden birinde bir
grup sanatç›yla tan›t›r›ld›. aralar›nda ben
de vard›m. Ad›m Latince olmad›¤› için
bana tercüman arac›l›¤›yla “Siz
nerelisiniz?” diye sordurttu. Ben de;
“Türk’üm” dedim. O da “Haa... Atatürk”
dedi. Daha sonra biraz sohbet ettik, bu
benim üzerimde büyük bir etki yaratt›.
Etkisi de u: Adam›n dünyadan haberi
yok, dünya ile kopuk ya›yor ama bir
sembol olmu art›k. Bu nedenle bende
müthi bir etki yaratt›. Fakat adam her
eye aç›k. Ondan sonra ona “Uygun
görürseniz size bir exlibris yapmak
istiyorum” diye bir yaz› yazd›m. Olumlu
yan›t› ald›ktan sonra oturdum ve
çal›maya balad›m. Nelson Mandela ne
olabilirdi? Cevap olarak “hiç bir ey”
vard› kafamda. Ama bir ruh, bir insan için
yaln›zca bir semboldür. Fakat bugün
yaayan nesil için, iki nesil sonra Güney
Afrikal› gençler için ifade edilebilecek
hiçbir ey yok. Yaln›zca tarihin
dolaplar›na yerletirilmi görüntüler
olacak. O zaman bu Afrikal›’da ne var
dedim. Arat›rd›m, tüm kabileleri temsil
eden renkleri buldum. Onlardan on be
tanesini ald›m ve sayfan›n üstüne
koymaya balad›m. O s›rada akl›ma bir
ey geldi. Kabile bakanlar›n›n hepsinin
bir sopas› vard› ve onlar›n formu

genellikle ayn›yd›. Sonra o forma
benzetti¤im formu yüzeye yerletirdim.
Fakat beni tatmin etmedi. Çünkü
Mandela’y› tam olarak ifade etmiyordu.
Bu sefer Mandela için yapt›¤›m o desenin
etraf›n› simsiyah bir çizgiyle kapatt›m.
Yani yaayan, yaamak içinde olan bir
eyin karanl›klar dünyas› içinde oldu¤unu
ve de o formu ayn›, Türkiye’de ölülerin
kefene konulmas› gibi Güney Afrika’da da
insanlar ölülerini böyle beyaz bir eyin
içine koyarlar ve gömerler ve de
bembeyaz bir sayfan›n içine bak›ld›¤›
zaman simsiyah bir ölümcül manzaray›
canland›ran, içinde yaan ey. ‹te
Mandela’ya ben bunu yapt›m. Yani unu
demek istiyorum. Ben de istesem
Mandela’n›n portresini çizerdim, yan›na
onu temsil edecek bir eyler yapard›m.
Ama ite bir yerde ça¤da sanatç›lar›n en
büyük sorumluluklar›, sergiledikleri,
gösterdikleri de¤il.
O atölye, mekan içinde, o yaln›zl›klar›
içinde ne kadar otantik olacaklar, ne
kadar sorumlu olacaklar. Bence

tercihine kalm›t›r. Hangi alanda kendini
yetkin buluyorsa o teknikle üretimini
sürdürür, o teknik üzerinde yetkinleir.
Teknik, ifade etmek için bir araçt›r. Orada
kullan›lan imgeler, yaz›- resim ilikisi ve
kompozisyon önemlidir. üphesiz exlibris
yap›lan kiiyi anlatmas› da önemlidir.
Ad›na exlibris yap›lan kiiyle ilgili olarak
her zaman bir kayg› vard›r. Siz her ne
kadar exlibris sanatç›s› özgür olmak
durumunda deseniz de fazla özgür
de¤ilsiniz. Ça¤da bir exlibris yapma
konusunda Mehmet Aydo¤du’nun
yakla›m›na yürekten kat›l›yorum. Ama
kendi ifadeleri içinde de duydunuz, gerek
Frans›z akordeon sanatç›s›na gerekse
Mandela’ya exlibris yaparken yine yapt›¤›
kiiyi düünmek durumunda kalm›.
Exlibris yapt›¤›n›z kiiyi düünmeden, ilgi
kurmadan tasarlayamazs›n›z. Yapt›¤›n›z
benimsenebilir. Memnuniyetle kabul de
edilebilir. Fakat o exlibrisin kitaplara
yap›t›r›lmas› sahibinin tasarrufundad›r.
‹çinize sinmeyen, heyecan vermeyen
hangi resmi duvar›n›za asars›n›z?
Ugur Bilge: Mutlaka bask› m› olmas›
gerekiyor bu exlibrisin? Kitab›n ciltli bir
yerine orijinal bir yaz› yazd›r›p exlibris
yapamaz m›y›z? Renkli bir tarih kitab›nda
mutlaka bir exlibris olur mu? Mutlaka
koleksiyona girme art› nereden ç›k›yor?
Bunu aç›klar m›s›n›z.

Pemra Ataç, L, (90x90), 1998

kimli¤imizi en iyi yerlere götürecek
noktalardan bir tanesi, o cesareti
yaayabilmek. Siz ya›yorsan›z o cesareti
yarataca¤›n›z eyi hocam bile ne kua
benzetecek ne de baka bir eye.
Ali Tomak: Exlibris tasar›m›nda belli bir
tekni¤e ba¤l› kal›nmas› gerekiyor mu?
Sanatç›n›n çizgisini yans›tacak belli bir
tarz gerekli mi? Tasar›mc› serigrafi bask›
d››nda di¤er bask› tekniklerini de
yapabilir mi? Ya da belli bir kal›p içinde
mi kalmas› gerekiyor?
Hasip Pektas: Özellikle bir sanatç›n›n
özgün bir tarz oluturmas› bir süreç
gerektirir. Takdir edersiniz öyle üç ya da
be tane exlibris yapmakla da gelece¤e
kal›nmaz. Zaman içinde elbette sanatç›n›n
bir tarz› oluacakt›r. Ve insanlar, o tarz ve
teknik yetkinlik nedeniyle sanatç›y›
seçmeye balayacaklard›r. Fotokopinin
d››nda hemen hemen her türlü ço¤altma
teknikleri FISAE taraf›ndan kabul
edilmitir. Teknik, tamamen sanatç›n›n

Hasip Pektas: Tabii sizin yapt›¤›n›z exlibris
daha k›ymetli olur. Bir tane çünkü.
Biliyorsunuz ki özgün bask›yla resim
aras›ndaki fark bu. Özgün bask›n›n
özelli¤i daha payla›mc› olmas›d›r. Ya¤l›
boya resmi al›rs›n›z evinize asars›n›z.
Art›k o sizin evinizdedir ya da müzededir.
‹zleyici kitlesi azd›r ya da s›n›rl›d›r ama
özgün bask›y› elli tane basars›n›z, elli
tane kiinin o esere sahip olma ans›
vard›r. Ço¤altman›n alt›nda yatan felsefe
biraz budur. Paylamakt›r. Exlibrisin en
güzel yan› sevgi gibi payla›l›nca ço¤alan
bir sanat dal› olmas›d›r. O nedenle
bask›yla ço¤altabiliyorsunuz, di¤er
sanatç›larla de¤i-toku yapabiliyorsunuz,
koleksiyoncular al›p biriktirebiliyor. Ama
sizin yapt›¤›n›z kitab›n›zda orijinal olarak
kalacakt›r. Nitekim az sonra sergide
göreceksiniz elle yap›lm› bire bir
exlibrisler de var, olmaz diye bir ey yok.
Bunu ister ka¤›t üstüne yap›n, ister
kitab›n iç kapa¤›na yap›n. Sonuçta bir
mülkiyet iareti koymu oluyorsunuz.
Mühür de bir mülkiyet iareti fakat
herkes taraf›ndan payla›lm›yor.
Ço¤altman›n alt›nda yatan düünce di¤er
sanatç›larla, koleksiyoncularla paylamak
hatta yar›malara kat›lmakt›r. Elbette en
önemlisi, sahibinin çok say›daki kitab›n›
iaretlemektir.
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Willy Braspennincx (Belçika), X3 (85x65), ?

Seiwi Kamachi (Çek Cumh.), C2 (90x70), 1993

Bohumil Kratky (Rusya) L, (105x80), 1981

Walter Wuyts (Belçika), X1/2 (65x55), 1989
Gerard Gaudaen (Belçika), X2 (65x5o), ?
Hedwig Pauwels (Belçika), C3+C5 (100x70), 1985

Joris Mommen (Belçika), C3 (155x95), 1989

Masao Ohba (Japonya), S/12 (98x68), 1994

Karel Benes (Çek Cumh.) L, (105x70), 1994
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Ferruh Ha›lo¤lu, C3 (80x80), 1999

Suat Bael, X1+X3 (65x60), 1997

Esef Erenler, X3 (105x130), 1999

Ali Tomak, C3/col (105x50), 1999

‹lknur Dedeo¤lu, X3 (85x90), 1998

U¤ur Erba, X3 (75x55), 1998

Selda Kumlu, X3 (70x50), 1997

Musa Köksal, X3 (120x100), 1999

Gökhan Okur, CAD (20x80), 1999

Arif Ba¤c›van, CAD (15x60), 1999
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Exlibrise Gönül Verenler: 2

Luc Van den Briele
8 May›s 1930’da bir Flaman kenti olan
Ieper’de do¤du. Bibliyografya ve
Kütüphanecilik üzerine e¤itim ald›. Uzun
zaman Brussels Bas›n Kütüphanesi’nde
kütüphane efi olarak çal›t›. “Het
Trefwoord” (The Keyword) ve “Boek en
Bibliotheek” (Book and Library) adl›
kütüphane dergilerinde editörlük yapt›.
Edebiyata ilikin çeitli bibliyografik
arat›rman›n sahibi olan Briele, özellikle
tarih ve edebiyat alan›nda pek çok kitab›n tan›t›m›n› da gerçekletirdi.
Bir oyun yazar› olarak da bilinen Luc Van den Briele, radyo ve tiyatro
için 33 oyun haz›rlam›t›r. Flaman dilinde yaz›lan bu oyunlar›n baz›lar›
‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, Rumence ve Rusça’ya da çevrilmitir.
Çekoslavak sanatç› Pavel Hlavaty’nin 7 gravürünün de yer ald›¤› özel
bask› bir kitab›, “Napocalype” isimli oyunundaki parçalardan
olumaktad›r. Çekoslavak exlibris sanatç›s› Ivana Kanturková’n›n yaam
öyküsünü anlatt›¤› “De dood van Ivana K.” (The death of Ivana K.) adl›
radyo oyunuyla Luc Van den Briele, edebiyat alan›nda 10 ödül alm›t›r.
Exlibris sanat› üzerine Belçika, Danimarka, Almanya, ‹talya, Romanya
ve ‹spanya’da ki exlibris dergileri ve y›ll›klarda yay›mlanan yüzlerse
makalenin yan›nda bu sanat alan›na adanm› 13 kitab› da
bulunmaktad›r. Portekiz’de yay›mlanan “Bio-bibliographical
Encyclopaedia of Contemporary Exlibris-art”da düzenli olarak destek
olmaktad›r.
1979’dan bu yana Belçika Exlibris Derne¤i taraf›ndan ç›kar›lan
“Graphia” isimli derginin editörlü¤ünü yapmaktad›r. Exlibris
Derne¤i’nin yan› s›ra Sint - Niklaas Exlibris Müzesi’nin de yönetim
kurulu üyesidir. Sint - Niklaas Uluslararas› Exlibris Merkezi’nce
düzenlenen exlibris yar›malar› ve bienallerin yan›nda, baz› dernekler
taraf›ndan düzenlenen “1995-The Reynard the Fox”, “1995 - The World
of Exlibris”, “1997 - The Charles De Coster and Till Ulenspiegel”, “1999
- The Guido Gezelle” gibi exlibris yar›malar›n›n organizasyonuna ve
jüri üyeliklerine ça¤r›lm›t›r. Geçen aylarda Brussels’deki Krediet-bank
Sanat Galerisi’nda aç›lm› olan “Highlights in Contemporary European
Exlibris-art” sergisi gibi çok say›da exlibris sergisini düzenlemitir.
Luc Van den Briele, 600’ü dramatik sanatlar (tiyatro, bale, sirk, film,
opera, kukla tiyatrosu), 4.500’ü edebiyat ve yazarlar üzerine yarat›lm›
yakla›k 25.000 exlibrisin yer ald›¤› büyük bir koleksiyona sahiptir. Çok
say›da sanatç›, ça¤da exlibris sanat›n›n destekçisi olarak gördükleri
Luc Van den Briele ad›na çeitli exlibrisler yapm›lard›r. Bu exlibrislerin
ço¤unda kiisel ya da kitapla ilgili konulara, tiyatro ve edebiyata ilikin

L. Goovaers (B) C2+C6 (85x40) ‘88

imgelere yer verilmitir. Baz›lar›nda ise kad›n güzelli¤i ve erotizm
ilenmitir. Her exlibris, bir mülkiyet iareti olarak Luc Van den Briele
kütüphanesindeki kitaplardan birinde mutlaka yer almaktad›r. Baz›
makalelerinde Briele, kitap sahipleri için gerçek birer simge olan
exlibrislerin bir gereksinim oldu¤unu ve bunlar›n, tarihsel ve kültürel
geçmii yans›tt›¤›n› savunmaktad›r. Tan›nm› fakat ölmü kiilere
adanan ya da ‹talya’da oldu¤u gibi turistik tan›t›m amaçl› yap›lan
gerçek d›› (sahte) exlibris yap›lmas›na en çok kar› olanlardan biridir.
Exlibris sanat› üzerine yazd›¤› (ço¤unlu¤u Almanca) kitaplar:
- Over het verzamelen van exlibris. (Exlibris koleksiyonu hakk›nda).
Sint - Niklaas, Graphia, 1983.
- Boek en Exlibris. Het boek als inspiratiebron in de hedendaagse
exlibriskunst. ( Kitap ve Exlibris. Ça¤da exlibris sanat›nda esin kayna¤›
olarak kitap.) Leuven, Ceuterick Editor, 1986.
- Van Edmond Van Offel tot Jan Meeus. Een overzicht van de
hedendaagse exlibris-kunst in Vlaanderen. (Van Edmond Van Offel’den
Jan Meeus’a. Kuzey Avrupa ülkelerindeki ça¤da exlibris sanat›na bir
bak›.) Sint - Niklaas, Graphia, 1986.
- Exlibris verzamelen. Een praktische handleiding. (Exlibris
koleksiyonculu¤u. Uygulamal› el kitab›). Sint - Niklaas, Graphia, 1990.
- Exlibris. (Balang›ç olarak genel ve tarihsel bir bak›). Tielt, Openbaar
Kunstbezit in Vlaanderen, 1991.
- Hedendaagse Vlaamse Exlibris (Ça¤da Flaman exlibrisi. 10’ar
exlibrisleriyle Ça¤da Flaman sanatç›lar›n tan›t›ld›¤› bir kitap) Tielt,
Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, 1991.
- Gerard Gaudaen. Een overzicht van zijn exlibrisoeuvre. (Gerard
Gaudaen’›n exlibris çal›malar›na bir bak›). Sint - Niklaas, Graphia,
1990.
- Antoon Vermeylen. (Antoon Vermeylen’in exlibris çal›malar›n›n
tan›t›m› ve listesi). Hasselt, Dirix-edition, 1997.
- Tijl Uilenspiegel in de exlibriskunst. (Exlibris sanat›nda Tijl
Uilenspiegel. Tijl Uilenspiegel exlibris yar›mas›n›n sonuçlar› üzerine bir
yorum ve örnekler). Damme. Tijl Uilenspiegel - museum, 1997.
- Hoogtepunten van de hedendaagse Europese exlibriskunst. (Ayn› isimli
sergi nedeniyle bas›lan ça¤da Avrupa exlibris sanat› üzerine dikkat
çeken bir kitap). Brussel, Kredietbank, 1997.
- Somments de l’art contemporain des ex-libris en Europe. (Bir önceki
kitab›n Frans›zca çevirisi). Brussel, Kredietbank, 1997.
- Modern Erotic Bookplates. London, Primrose Hill Press, 1999.
- Jelena Kisseljova. (Almanca, ‹ngilizce ve Frans›zca metnin yer ald›¤›
Jelena Kisseljova’n›n exlibris çal›malar›n›n tan›tan bir monografi).
Frederikshavn, Kunstmuseum, 1999.
Yaz›ma adresi: Luc Van den Briele
Bleekstraat 6 - 309/92, B-2800 Mechelen, BELGIUM
E-Mail: bs762038@skynet.be

Frans Lasure (Belçika), X5, (65x45), 1985

Ank Spronk (Hollanda) C3, (110x85), ?
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Haberler:
• 17-21 Nisan 2000 tarihleri aras›nda
Antakya Mustafa Kemal Üniversitesi’nde
karma exlibris sergisi aç›lacakt›r.
21-23 Nisan tarihlerinde bir de Hatay
gezisi planlanm›t›r.
Bavuru: Erol Olcay, Tel: 297 83 40
• 19 Aral›k 1999 tarihinde yap›lan
Ankara Exlibris Derne¤i 2. Ola¤an Genel
Kurulu’nda exlibris sanat›na gösterdikleri
ilgi, destek ve katk›dan dolay› baz›
de¤erli sanatç› hocalar›m›z›n
derne¤imizin onur üyeli¤ine
seçilmelerine karar verildi. Say›n Müride
‹çmeli, Say›n S›tk› M. Erinç, Say›n
Hüseyin Bilgin, Say›n Hayati Misman ve
Say›n Sema Ilgaz Temel’in aram›zda
olmalar›ndan mutluluk duyuyoruz.
Kendilerine teekkür ederiz.
Ayr›ca Türk exlibris sanat›n›n gelimesi
yönünde sürekli destek veren yurt
d››ndaki baz› koleksiyoncu ve sanatç›lar
da derne¤imiz onur üyesi oldular.
‹sviçre’den Say›n Benoit Junod,
Belçika’dan Say›n Luc Van den Briele ve
‹talya’dan Say›n Antonio Grimaldi’nin ilgi
ve desteklerinin sürece¤ine inan›yoruz.
• Bakent Ankara’y› sanat›n da bakenti
yapmak ve ilk etapda Ankara’ya bir
Ça¤da Sanatlar Müzesi kazand›rmak
amac›yla çok say›da sanatç› ve sanatsever
bir araya gelerek “Ça¤da Sanatlar
Vakf›”n› oluturdular. Kurulu çal›malar›
sürmekte olan ÇA⁄SAV’›n Geçici
Yönetim Kurulu üyeleri; Ayd›n Esen, A.
efik Kahramankaptan, K›ymet Giray,
Gültekin Serbest ve Hasip Pekta’t›r.
• Alman Exlibris Sanatç›lar› Derne¤i
Bakan› Dr. med. Gernold Blum,
haz›rlamakta oldu¤u “Modern Avrupa
Exlibrisi” isimli kitab› için yaz› istemitir.
Dr. Blum’a “Exlibris in Turkey” bal›kl›
bir yaz› ve baz› sanatç›lar›m›zdan exlibris
örnekleri gönderilmitir. Kitap 2001
y›l›nda ç›kacakt›r.
• Luc Van Den Briele, Graphia
dergisinin gelecek say›s›nda Ankara
Exlibris Derne¤i’nin sergisi hakk›nda bir
yaz› yazaca¤›n› ayr›ca “Ça¤da Türk
Exlibrisi” bal›kl› bir yaz› haz›rlamakta
oldu¤unu bildirmitir. Bu yaz›ya ek
olarak; Hülya Arslan, Vesile Kaptan
Aykaç, ‹lknur Dedeo¤lu, Y›ld›z Doyran,
Salih Denli, Erdo¤an Ergün, ükrü

Ertürk, Deniz Karanis Huysal, Müride
‹çmeli, Osman Sabit, Nazan Tekba
Tanyu, Sema Ilgaz Temel, Serpil Güvendi
Kaptan, Ali Tomak, Ercan Tuna, Fedail
Y›lmaz, Mehmet Aydo¤du ve Hasip
Pekta’tan birer exlibris örne¤i
koyaca¤›n› da belirtmitir.
• 15 Aral›k 1999’da Adana Çukurova
Üniversitesi Güzel Sanatlar E¤itimi
Bölümü’nde Hasip Pekta, “Exlibris ve
Türkiye'deki Oluumu” konulu bir
konferans verip, gösteri yapt›.
• 29 Kas›m - 03 Aral›k 1999’da Erzurum
Atatürk Üniversitesi Sanat Galerisi'nde
Hasip Pekta, “Exlibris Sergisi” açt›.
• 29 ve 30 Kas›m 1999 tarihlerinde
Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi'nde Hasip Pekta,
“Exlibris” konulu bir konferans verip,
gösteri ve workshop yapt›. Güzel
Sanatlar Fakültesi ögrencilerinin ve
ögretim elemanlar›n›n yapt›klar›
exlibrisler sergilendi. En baar›l› ögrenci
seçilen Esef Erenler'e ödül verildi.
• 23 Kas›m 1999’da ODTÜ Özel
Lisesi'nde Hasip Pekta, “Exlibris ve
Türkiye'deki Oluumu” konulu bir
konferans verip, gösteri yapt›.
• 18 Kas›m 1999’da Türk
Kütüphaneciler Dernegi 50. Y›l
Uluslararas› Sempozyumu'nda Milli
Kütüphane'de Hasip Pekta, “Exlibris ve
Türkiye'deki Oluumu” konulu bir bildiri
sunup, gösteri yapt›.
• 15 Kas›m 1999’da Samsun ‹lkad›m
Rotary Kulubü'nde Hasip Pekta,
“Exlibris ve Türkiye'deki Oluumu”
konulu bir konferans verip, gösteri yapt›.
• 15 - 22 Kas›m 1999’da Samsun Ziraat
Bankas› Sanat Galerisi'nde Hasip Pekta,
“Exlibris Sergisi” açt›.
• AED, 06 Kas›m 1999’da Ankara
Çagda Sanatlar Merkezi'nde Mehmet
Aydogdu, S›tk› M. Erinç, efik
Kahramankaptan, Kaya Özsezgin ve
Hasip Pekta'›n konumac› olarak
kat›ld›g› “Gündemdeki Exlibris” konulu
bir Panel yapt›.
• AED, 06 - 16 Kas›m 1999’da Ankara
Çagda Sanatlar Merkezi'nde Belçika'dan
Luc Van Den Briele'nin özel

koleksiyonundan örneklerin de
bulundugu karma bir Exlibris Sergisi
açt›. Sergide Müride ‹çmeli, Hüseyin
Bilgin, Hayati Misman, Hasan Pekmezci,
ükrü Ertürk, Sema Boyanc›, Sema Ilgaz
Temel gibi sanatç› hocalar›n exlibrisleri
yan›nda çok say›da genç sanatç› ve
tasar›mc›n›n çal›malar› da yer ald›.
Teknik ve estetik yetkinlligi ile özellikle
Briele'nin koleksiyonu oldukça ilgi çekti.
• 05 Kas›m 1999’da Polonya'da aç›lan
“3. Uluslararas› Gliwice'99 Exlibris
Yar›mas›” sergisinde AED üyelerinden
Mine Gündüz ve Fedail Y›lmaz’›n
exlibrisleri sergilendi.
• 11 - 23 Ekim 1999 tarihlerinde
Yunanistan - Atina’da aç›lan ve
koleksiyoncu Dr. Vassilis Zevgolis’in
organize etti¤i karma “Exlibris”
sergisinde AED üyesi Mine Gündüz,
Hasip Pekta, Zülfikar Say›n ile Burçin
Tansu Barut’un exlibrisleri yer ald›.
• 04 - 08 Ekim 1999’da K›br›s Lefkoe'de Saçakl› Ev Sanat Galerisi'nde
Hasip Pekta, “Exlibris Sergisi” açt›.
• 01 Ekim 1999’da Mersin
Üniversitesi'nde Hasip Pekta, “Exlibris
ve Türkiye'deki Oluumu” konulu bir
konferans verip, gösteri yapt›.
• 10 - 30 Agustos 1999'da Belçika'n›n
Liege kentinde AED üyesi sanatç›m›z
Mehmet Aydogdu'nun "Türkiye'den
Eserler" ad› alt›nda düzenledi¤i sergide
Hasip Pekta'›n exlibrisleri de sergilendi.
• 27 Haziran 1999’da ‹stanbul Beykent
Üniversitesi'nin organize etti¤i "Seyyar
Seminerler I" kapsam›nda Toplumsal
Arat›rmalar Kültür ve Sanat için
Vak›f'da Hasip Pekta, “Exlibris ve
Türkiye'deki Oluumu” konulu bir
konferans verip, gösteri yapt›.
• 11 May›s 1999’da H. Ü. Güzel Sanatlar
Fak. Grafik Bölümü'nde Hasip Pekta,
"Exlibris ve Türkiye'deki Oluumu”
konulu bir konferans verip, gösteri yapt›.
• 3 - 22 May›s 1999’da Istanbul Beyoglu
Emlak Sanat Galerisi'nde Hasip Pekta,
“Exlibris Sergisi” açt›.
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Habibe Durgut, X3, (100x125), 1999

Ata Yakup Kaptan, X3, (92x135), 1999

Exlibris Nedir?

Exlibris Bask› Teknikleri ve Simgeleri

Exlibris, kitapseverlerin kitaplar›n›n iç kapa¤›na yap›t›rd›klar›
üzerinde adlar›n›n ve de¤iik konularda resimlerin yer ald›¤›
küçük boyutlu grafik çal›malard›r. Kitab›n kartviziti ya da
tapusudur. Kitap sahibini tan›t›r, onu yüceltir ve kitab› ödünç
alan kiiyi geri getirmesi konusunda uyar›r. Sözcük olarak
...’n›n kitab›, ...’n›n kütüphanesinden anlam›na gelir.

C : Çukur Bask› / Intaglio printing (C = Chalcographie)
C1 : Çelik oyma / Steel engraving
C2 : Bak›r oyma / Copper engraving
C3 : Asitle yedirme / Etching
C4 : Kuru kaz›ma / Drypoint
C5 : Akuatinta / Aquatint
C6 : Vernikli yüzeyde yedirme / Soft ground etching
C7	 : Mekanik doku yaratma / Mezzotint
C8 : Plastik gravür / Plastic engraving

(Exlibrisi yeni duyan ve merak edenler için k›sa bir özet. Ayr›nt›l› bilgi dernek web
sitesinden al›nabilir)

Exlibris önemli bir iletiim arac›d›r. Bir ihtiyaç grafi¤i olarak
do¤mas›na kar›n, estetik kayg›larla yap›lan özgün yap›tlard›r.
Sanat›, insan›n elleri aras›na, kitaplar›n içine kadar getirir, onun
büyüleyici s›cakl›¤›n› hissettirir. Çok uzun bir geçmie sahip bu
sanat dal›, yap›ld›¤› döneme ait kültürel, tarihsel özellikleri
günümüze ta›mas› nedeniyle de ilgi çekmekte, sanatç›lar ve
koleksiyoncular aras›nda önemli bir de¤i toku objesi olarak
kullan›lmaktad›r.
‹nsan› farkl› düüncelere yönelten bu özgün çal›malar;
genellikle kitaplar›n boyutuna ba¤l› kal›narak haz›rlan›p,
de¤iik bask› teknikleriyle ço¤alt›lmaktad›r.
Türkiye’de Exlibris
Osmanl›lar döneminden kalma el yazmas› ve bas›lm› kitaplarda
mülkiyet iareti olarak mühürleri kabul edebiliriz. Mühürler,
exlibris türüne girmese de özgün kaligrafik yap›lar›yla ait
olduklar› kiilerin armas› veya Logotayp’› olarak exlibris
ilevini görmülerdir.
Türkiye’nin exlibrisi tan›mas›, bat›dan al›nm› kitaplarla
olmutur. Avrupa ülkelerinde yayg›n olarak kullan›lan exlibrisli
kitaplar, ikinci el sat›larla ülkemize girmi, bu kitaplar›n
sahipleri öldü¤ü zaman ise yak›nlar› taraf›ndan kütüphanelere
ba¤›lanm› veya sahaflara sat›lm›t›r. Yurtd››ndaki
müzayedelerden al›nan baz› kitaplarda exlibrislere
rastlanmaktad›r. Örne¤in Milli Kütüphane, Bo¤aziçi Üniversitesi
ve Yap› Kredi Bankas› Kütüphaneleri ile Bas›n Müzesi’ndeki
eski kitaplar›n ço¤unda exlibrisler vard›r.
1997 y›l›nda Türkiye’nin ilk exlibris derne¤i olan Ankara
Exlibris derne¤i kuruldu. Halen 68 üyesiyle exlibrisin tan›nmas›,
yayg›nlamas› için çaba gösteren bu dernekten baka
‹stanbul’da da ‹stanbul Exlibris Akademisi Derne¤i
kurulmutur.

X :
X1 :
X2 :
X3 :
X4 :
X5 :
X6 :

Yüksek Bask› /Relief printing (X = Xylographie)
A¤aç bask› / Woodcut
A¤aç oyma bask› / Wood engraving
Linolyum bask› / Lino cut
Kurun oyma bask› /Lead engraving
Çinko oyma bask› / Zinc engraving
Plastik oyma bask› / Plastic engraving

L : Ta Bask› - Litografi / Litography
S : Serigrafi Bask› - ‹pek bask› / Silk screen
P :
P1 :
P2 :
P3 :
P4 :
P5 :
P6 :
P7 :
P8 :
P9 :

Fotografik Ço¤altma / Photographic reproduction
Klie bask› / Line block
Yar›m ton klie bask› / Half-tone
Fotogravür bask› / Photogravure
Tifdruk bask› / Rotogravure
Fototayp bask› / Collotype
Fotolitografi bask› / Photolitography
Ofset bask› / Offset
Fotograf / Photograph
Siluet bask› / Silhouette

T : Yaz› düzenleme / Typography
E : El yaz›s› / Calligraphy
M : Monotip (tek tip) bask› / Monotype
CAD : Bilgisayar destekli tasar›m / Computer Added Design
CAD/c : Renkli bilgisayar destekli tasar›m / Kleuren
B : Körükörüne bask› /Blind printing
TM : Kar››k teknik / Mixed technique
TNC : S›n›flama d›› teknik / Technic no classification
/2 : Renk say›s› (S/2 : ‹ki renkli serigrafi bask›)
Col. : Elle renklendirme
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AED Üyeleri
(Soyad› alfabetik s›ras›yla)
Murat ADAYLAR (027)
Ahmet Hikmet Sok. D Blok 9/44 Y. Mahalle-Ank.
Tel: (0312) 315 35 76
Handan Müjde AYAN (061)
Hacettepe Ünv. Güzel San. Fak. Resim Böl. Ankara
Tel: (0312) 297 87 50
Mehmet AYDO⁄DU (038)
7, Degres des Tisserands B- 4000 Liege-Belgium
Tel: 00 32 (0)4/ 226 31 55
Vesile KAPTAN AYTAÇ (049)
Bahtl› Sok. 39/A5 Fikirtepe - ‹stanbul
Tel: (0216) 414 10 56
H. Arif BA⁄CIVAN (053)
Hacettepe Ünv. Güzel San. Fak. Grafik Böl. Ankara
Tel: (0312) 235 26 88
Hatice BENG‹SU (062)
Abant ‹zzet Baysal Ünv. Resim Böl. Bolu
Tel: (0374) 253 45 11/2776
Sema BOYANCI (050)
enyuva Mah. Merhale Sok.25/1 Betepe-Ankara
Tel: (0312) 223 93 84
Besen ‹dil BÖRTUCENE (066)
Akdeniz Cad. No: 10/3 Bahçelievler-Ankara
Tel: (0312) 430 31 41/538
Mustafa BULAT (063)
Atatürk Ünv. Güz. San. Fak. Heykel Böl. Erzurum
Tel: (0442) 218 41 20/1374
Serap BULAT (064)
Atatürk Ünv. Güz. San. Fak. Heykel Böl. Erzurum
Tel: (0442) 218 41 20/1626
Özcan ÇALIKAN (031)
afaktepe Mah. Alt›l› Sok. 13/22 Cebeci-Ank.ara
Tel: (0312) 320 24 25
Murat Cumali ÇOKAL (035)
Marmara Sok. 45/3 Kolej-Ankara
Tel: (0312) 433 89 74
‹lknur DEDEO⁄LU (036)
2. Cad Dogan Sit. C/16 Balgat-Ankara
Tel: (0312) 286 71 40
Salih DENL‹ (041)
Hacettepe Ünv. Güzel San. Fak. Grafik Böl. Ankara
Tel: (0312) 235 26 88
Hamza D‹NÇ (030)
dtp, Fevzi Çakmak Sok. 30/14 K›z›lay-Ankara
Tel: (0312) 232 33 81
Murat DORK‹P (026)
REKMAY, Cihan Sok. 19/10 S›hhiye-Ankara
Tel: (0312) 231 09 74
E. Y›ld›z DOYRAN (056)
Hacettepe Ünv. Güzel San. Fak. Resim Böl. Ankara
Tel: (0312) 235 26 87
Habibe DURGUT (057)
100. Y›l Sitesi C Blok A Kanat 22 Balgat-Ankara
Tel: (0312) 286 78 48
Erdogan ERGÜN (010)
Hacettepe Ünv. Güzel San. Fak. Grafik Böl. Ankara
Tel: (0312) 235 26 88
Hakan ERKAM (048)
18 Mempers Green Petworth GU 28 9 NW
West Sussex-England Tel: 00441798343610
ükrü ERTÜRK (037)
T.C. Merkez Bank. Banknot Matb. Beevler-Ankara
Tel: (0312) 212 69 90/147
Zeliha GÖKOVA (058)
100. Y›l Sitesi C Blok A Kanat 22 Balgat-Ankara
Tel: (0312) 286 78 48

Meral GÜNDÜZ (068)
35. Sok. 110/7 Bahçelievler-Ankara
Tel: (0312) 222 45 30
Mine GÜNDÜZ (029)
Asariye Cad. 85/6, Ç›ra¤an, Baikta-‹stanbul
Tel: (0212) 258 00 31
Emel GÜRSOY (018)
Yüksel Sit. B Blok No: 8 Bahçelievler-Ankara
Tel: (0312) 284 34 33
‹smail ‹LHAN (006)
Yeditepe Ünv. Güz. San. Fak. B.Ada - ‹stanbul
Tel: (0216) 382 86 86
A. efik KAHRAMANKAPTAN (004)
Akyüz Sok. 47/6 Küçükesat-Ankara
Tel: (0312) 467 14 37
Ahmet Ayd›n KAPTAN (051)
19 May›s Ünv. E¤t. Fak. G. S E. Böl. Samsun
Tel: (0362) 445 02 55
Ata Yakup KAPTAN (043)
‹nönü Ünv. E¤t. Fak. G. S E. Böl. Malatya
(0422) 341 00 10/2600
Serpil GÜVEND‹ KAPTAN (045)
Hacettepe Ünv. Güzel San. Fak. Grafik Böl. Ankara
Tel: (0312) 235 26 88
Füsun KAVALCI (019)
Hacettepe Ünv. Güz. San. Fak. Seramik Böl. Ank.
Tel: (0312) 299 20 73
Mehmet KAVUKÇU (052)
Atatürk Ünv. Güzel San. Fak. Resim Böl. Erzurum
Tel: (0442) 233 11 46
Ali KILIÇ (028)
Hacettepe Ünv. Güzel San. Fak. Grafik Böl. Ankara
Tel: (0312) 235 26 88
Dilek KILIÇ (032)
S. Mehmet Paa Cad. 39/19 Sokullu-Ankara
Tel: (0312) 479 22 92
Hasan KIRAN (015)
Sayg›nlar Sit. 10. Cad. 328. Sok. A-4 B.Kent-Ankara
Tel. (0312) 256 05 00
Suat KUNDUZ (059)
ÖZGÜN Reklam Turgut Reis Yolu Konac›k-Bodrum
Tel: (0252) 363 73 57
Nilgün KOÇO⁄LU (042)
Ebuziya Sok. 10/A Çankaya-Ankara
Tel: (0312) 441 94 80
Simin KOAR (022)
Bülten Sok. 51/10 Kavakl›dere-Ankara
Tel: (0312) 426 05 61
Musa KÖKSAL (065)
Mustafa Kemal Ünv. E¤itim Fak. G.S.E.B. Hatay
Tel: (0326) 221 62 61
Ahmet Hulusi OKTAY (024)
Reat Nuri Sok. 11/2 Y. Ayranc›-Ankara
Tel: (0312) 441 99 77
Mine GÜRBÜZ OKUR (014)
Dicle Cad. 51 Beysukent-Ankara
Tel: (0312) 235 53 7
Gökhan OKUR (008)
Hacettepe Ünv. Güzel San. Fak. Grafik Böl. Ankara
Tel: (0312) 235 26 88
Erol OLCAY (007)
Hacettepe Ünv. Edebiyat Fak. Bilgisayar Lab. Ank.
Tel: (0312) 297 83 40
Numan ÖZEN (060)
Hacettepe Ünv. Güzel San. Fak. Resim Böl. Ankara
Tel: (0312) 235 26 87
Emre ÖZGÜMÜ (023)
Bülten Sok. 51/10 Kavakl›dere-Ankara

Tel: (0312) 426 05 61
C. Didem ÖZIIK (067)
Atatürk Ünv. Güzel San. Fak. Resim Böl. Erzurum
Tel: (0442) 218 41 20/1642
Murat ÖZKOYUNCU (016)
Çaml›k Sit. F1 Blok D.47 Bilkent-Ankara
Tel: (0312) 266 61 17
Kaya ÖZSEZG‹N (002)
Hacettepe Ünv. Güzel San. Fak. Beytepe-Ankara
Tel: (0312) 235 25 37
Hasan PEKMEZC‹ (003)
Hacettepe Ünv. Güzel San. Fak. Resim Böl. Ankara
Tel: (0312) 235 26 87
Hasip PEKTA (001)
Hacettepe Ünv. Güzel San. Fak. Grafik Böl. Ankara
Tel: (0312) 235 26 88
Özden PEKTA (054)
Elvankent B-18 Blok 122/32 Etimesgut-Ankara
Tel: (0312) 260 10 99
Dinçer P‹LG‹R (040)
Soylu Hav., Güvenlik Cad. 117/ 3 Güvenevler- Ank.
Tel: (0312) 827 15 55
Hilal ÇEL‹K SARAÇ (033)
Çigdem Mh. Dünya1 Sit.C9-2Blok 24 KarakusunlarAnk. Tel: (0312) 286 71 42
Nam›k Kemal SARIKAVAK (005)
Hacettepe Ünv. Güzel San. Fak. Grafik Böl. Ankara
Tel: (0312) 235 26 88
Zülfikar SAYIN (012)
Hacettepe Ünv. Güzel San. Fak. Grafik Böl. Ankara
Tel: (0312) 235 26 88
Zafer SÖNMEZATE (009)
dtp, Fevzi Çakmak Sok. 30/ 14 Kz›lay- Ank.ara
Tel: (0312) 232 33 81
Bahar ENER (017)
ODTÜ Mim. Fak. Endüstri Ürünleri Tas. Böl. Ankara
Tel: (0312) 210 22 14
Nazan TANYU (020)
T.C. Merkez Bank. Banknot Matb. Beevler-Ank.
Tel: (0312) 212 69 90
Selmin TERZ‹O⁄LU (047)
Hacettepe Ünv. Güzel San. Fak. Grafik Böl. Ankara
Tel: (0312) 235 26 88
Ali TOMAK (046)
Hacettepe Ünv. Güzel San. Fak. Grafik Böl. Ankara
Tel: (0312) 235 26 88
Sezer TU⁄RUL (034)
ÇÖZÜM, Yüksel Cad. 32/3 K›z›lay-Ankara
Tel: (0312) 425 51 05
Ercan TUNA (039)
1045 Sok. 68 Ball›kuyu-‹zmir
Tel :(0232) 489 61 42
Betül TURAN (013)
Çobany›ld›z› Sok. 16/8 Çankaya-Ankara
Tel: (0312) 447 20 22
Erol TURGUT
100. Y›l Sitesi F Blok C Kanat 17 Balgat-Ankara
Tel: (0312) 287 85 64
Emel ULUDA⁄ (025)
2. Temiz Havaehri 88/5 ORAN-Ankara
Tel: (0312) 490 36 58
Nuriye Pelin YARGIÇ (021)
Binsesin Sit. 5. Cad. No: 8 Ümitköy-Ankara
Tel: (0312) 235 01 71
Fedail YILMAZ (044)
Cennet Mh. Nam›k Kemal Cd. 11/3 K.Çekmece-‹st.
Tel:(0212) 592 22 52
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Exlibris Yar›smalar›
Kat›l›mc›lar, exlibrislerinin alt›na FISAE
listesine uygun olarak bask› tekni¤inin
simgesini, bask› say›s›n› ve yap›m y›l›n›

yaz›p imzalayacaklar; arkas›na ise
okunakl› ekilde adlar›n›, soyadlar›n› ve
adreslerini yazacaklard›r.
Ayr›ca katalog için k›sa bir özgeçmiin

eklenmesi gerekmektedir. Daha ayr›nt›l›
bilgi için: Ankara Exlibris Derne¤i'ne
bavurulabilir.

Konu ve exlibrise
‘yaz›lmas› gereken’

Bask›
Tekni¤i

Yap›m
Y›l›

Çal›ma
Say›s›

Kopya
Say›s›

Katalog
var

Son Kat›l›m
Tarihi

Gönderilecek
Adres

Çocuk
ya da Çocuklar

Serbest

1995
sonras›
yap›lan

Limitsiz

3

X

15 Mart
2000

PRIJATELJI DECE-DECJI SAVEZ
opstine Novi Beograd, Bulevar
Lenjina 167,
11070 Novi Beograd - Yugoslavia

Romen aire sayg›
‘Eminescu’

Serbest

1999
sonras›
yap›lan

3

4

X

15 May›s
2000

Ovidiu Petca
C.P. 1132 O.P. 1, 3400 Napoca-Cluj,
Romania

3. bin y›la
girerken Faydal›
Exlibris

Serbest

-

3

4

X

15 Agustos
2000

Concours Ex-libris Utiles An 2000
9,rue des Acacias / F-57680 Noveant
sur Moselle, France

2000 y›l›n›n
jübilesi
‘Pescara - Giubileo
2000’

Geleneksel bask›
teknikleri

-

-

10

X

31 Ekim
2000

Concorso Internationale Exlibristico
Giubileo 2000 - Assessorato Al
Turismo - Comune Di Pescara
I-65100 Pescara, Italia

Bahar ener, X5 (90x95), 1998

Duyuru:

Via Gudagnolo, 5
00139 Roma, ITALY

Aa¤›daki koleksiyoncu* ve sanatç›lar**,
Türk sanatç› ve koleksiyoncularla exlibris
de¤i-tokuu yapmak istiyorlar. Elinizdeki
özgün çift kopyalardan gönderirseniz
exlibrisler gelebilir.
Benoit Junod*
21 Route de Lullier
CH-1254 Jussy (Geneva)
SWITZERLAND
Luc Van den Briele*
Bleekstraat 6 - 309/92,
B-2800 Mechelen,
BELGIUM
Dr. Med. Gernot Blum*
Bockmühlstrasse 31
D-41199 Mönchengladbach 3 GERMANY
Antonio Grimaldi**
Via Lamorra 5/10
65123 Pescara, ITALY

Fedail Y›lmaz, X3 (130x110), 1999

Dr. Vassilis Zevgolis*
Androu 2B
112 57 Athens, GREECE

Ali K›l›ç, CAD (25x40), 1999

Walter Wuyts**
Oudebaan 11,
B-2640 Mortsel, BELGIUM
Martin R. Baeyens**
Schildekensstraat 55,
B-9261 Smetlede, BELGIUM
Gerard Gaudaen**
Dendermondse steenweg, 282,
B-9100 Sint-Niklaas, BELGIUM
Angelo Iacovella*

Mario De Filippis*
Via Madonna del Prato,
18 - 52100 Arezzo, ITALY
Stefano Patrone**
Via San Vincenzo. 76/4
I-16121 Genova, ITALY
Bernard Goldblum*
Herzog 25,
Jerusalem 92387, ISRAEL
Ovidiu Petca**
C.P. 1132 O.P. 1, 3400 Napoca,
Cluj, ROMANIA

Anadolu Üniversitesi Rektörlü¤ü ve Filmsan’›n katk›lar›yla bas›lm›t›r. Çok teekkür ederiz.

Olef Denisennko (Ukrayna), X5 (50x55), 1996

