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Kocaman ayaklı, kadife pantolonlu, ekose gömlekli, üzerinde yeleği olan babamın 
yanındaki sakallı, mavi gözlü adam… Bir de karısı var bu adamın “Aleko” 
dermişim küçükken. Aleko da beni çok severmiş. Bu sakallı adam ve karısı her sene 
bize gelirler. Onlar gelir de kestaneli pasta olmaz mı?! Onlar geldiğinde beş yaşında 
olan ben, azıcık daha fazla onlarla oturabilmek için ağlardım. (lisedeyim ve hiçbir 
şey değişmedi.)
Şimdi de bu mavi gözlü adamla ilk tanışmamı anlatayım. Ben artık annemin karnın-
dan çıkmaya karar vermişim, iyi ki de vermişim. Bu mavi gözlü adam da benim bu 
kararı vermemden bir gün önce benim bebek yatağımda yatıyormuş. Nasıl sığdığını 
sormayın, ben de bilmiyorum.
Herhalde onunla ilgili hatırladığım karelerin en ağır basanı; yemek masamızda 
otururken, kendi yaptığı o kocaman deri deftere sürekli bir şeyler çizmesi, her 
zaman merak ettiğim, kaptanların seyir defterine benzeyen gizemli defter…

Mavi gözlü adamla ilgili bazı detaylar:
• Nalbura gidip alet almayı çok sever.
• Sakallarını hiç kesmez, bunun yerine istifa eder.
• Yumurtalara çok farklı bir bakış açısı var. 
• Okulda “Norveçli Balıkçı” diye anılır.
• Geceleri kaçta yatarsa yatsın sabah yedi buçukta kalkar.
• Yemeği her zaman yemek masasında yer.
• Çok istikrarlı bir Samsun içicisidir.
• Sade Türk kahvesi içer.
• Çay sever.
• Bir Tan’ı bir de Tane’si vardır.
• Ressam bir karısı vardır
• Rüyaları resmedebilme gibi bir becerisi vardır.
• Hiçbir fotoğrafta görünmez çünkü hep kendisi çeker.
• Ayakkabıları çok güzeldir.
• Hep şapka takar.
• Hep defteri vardır. (Belki de benim bu alışkanlığım ondan geçmiştir.)
• Kalemsiz dolaşmaz.
• Enginarı çok sever.
• Tekne sever.
• Hem gezer hem yapar.
• İyi bir fıkra anlatıcısıdır. (Eğer gecenin içinde telefon çalarsa, arayan kesin yeni bir 
fıkra öğrenmiş Biko’dur.)
• Zaman Biko’ya şapka çıkartır ama Biko zamana çıkarmaz.
• Dalga geçer, geçme dalgalar
• Herkesin kendi ayının ve yıldızının olduğuna inanır. (tuval üzeri yağlıboya, 1997)
• Meleklere inanır. (bronz, 1998)
• Melekler de ona!
• Kuşlu masal rüyaları görür. (bronz, 1998)
• Küçük Prens’in Assos’tan geçtiğine inanır. (tuval üzeri akrilik, 1995)
• Gören parmaklar onu rüyasında görmüştür (bronz, 1998)
• Ben onu severim (1985)
• O beni sever.

The bearded, blue-eyed man with big feet, velvet trousers and a vest, next to my 
father… And this man has a wife, whom I used to call “Aleko” when I was a child. 
Aleko loves me too. This bearded man and his wife visit us every year. Whenever 
they come, there would always be chestnuts pie! I was five years old then, and when-
ever they visited us I cried to spend a little bit more time with them. (I'm in high 
school and nothing has changed.)
Now let me tell you about our first meeting with this blue-eyed man. I've decided to 
get out of my mother's belly, and I'm glad I did. This blue-eyed man was sleeping in 
my baby bed the day before I made that decision. Don't ask how he managed to fit 
there, I don't know.
Probably the most visible scene in my mind about him is; while sitting at our dining 
table, his constantly drawing something in that big leather notebook, which he made 
himself; the mysterious notebook I was always curious about, which looked like a 
captain’s log... 

Some details about blue-eyed man:
• He loves going to the hardware shop and buy tools.
• He never cuts his beard, he prefers to resign instead.
• He has a very different point of view about eggs.
• He is called as “The Norvegian Fisher” at school.
• No matter at what time he sleeps at nights, he wakes up at half past seven every 
morning.
• He always eats at the dining table.
• He is a very consistent Samsun smoker.
• He drinks black Turkish coffee.
• He likes tea.
• He has a Tan and a Tane.
• He has a wife who is a painter.
• He has the ability to illustrate dreams.
• He is never in the photos, because he always is the one who takes the photos.
• He has nice shoes.
• He always wears hats.
• He always has a notebook. (I might have adopted this habit from him)
• He never walks around without a pen.
• He loves artichoke a lot.
• He loves boats.
• He travels and makes at the same time.
• He is a good joke teller. (If the phone rings at night, it is certainly Biko, who has 
learned a new joke.)
• Time raises its hat to Biko, however he never raises his hat to time.
• He jokes around, around the jokes
• He believes that everyone has their own moon and star. (oil on canvas, 1997)
• He believes in angels. (bronze, 1998)
• Angels believe in him back!
• He dreams about fairy tales with birds. (bronze, 1998)
• He believes that the Little Prince passed from Assos. (acrylic on canvas, 1995)
• The seeing fingers have seen him in their dreams (bronze, 1998)
• I love him (1985)
• He loves me. 

Dünyada bir İstanbul
İstanbul’da bir Kuzguncuk
Kuzguncuk’ta bir Mavitan
Mavitan’da bir dünya

An Istanbul in the world

A Kuzguncuk in Istanbul

A Mavitan in Kuzguncuk

A world in Mavitan

Kim bu babamın yanındaki sakallı, mavi gözlü adam? Who's this bearded, blue-eyed man next to my father?

Sera Sade’nin 2002 yılında okul ödevi için Bihrat Mavitan ile yaptığı röportajdır. It is the interview which Sera Sade did with Bihrat Mavitan for her school project.



Dinle Seracığım,

Yıl 1982-1983. Babanın yanındaki sakallı adam İstanbul Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi, Temel Sanat ve Bilimler Bölümü’nde genç bir asistan, babanla; babanın 
sınıf arkadaşı, meslektaşı mimar Murat Artu ile mimari bir yarışmaya girmek için 
Ankara’da Murat Artu’nun bürosunda karşılaşır, bugün on dokuzuncu sene olan 
arkadaşlık o günlerde başlar.
Bu durum tabii annenle de tanışmak demek olur, daha sen ortada yoktun. Bir gün 
annen yalnız gitti, seninle döndü eve. Bir gece önce benim gecelediğim yatak sana 
beşik oldu ve sen her gün büyümeye başladın. Çok sene sonra 1994’te doğacak olan 
kızım Tane, seni kendisine idol seçmiş, 8 yaşına geldiğinde senin de uzun süredir 
takmakta olduğun diş telinden o da takacağı için sevinçle zıplayıp durmuştu.
Yani “babanın yanındaki sakallı, mavi gözlü adam” babanın, annenin ve de senin 
yakın bir dostunuz.
Biraz daha anlatacak olursak:
1948 yılında 23 Nisan Cuma günü İzmir’in Beyler sokağında doğmuştu. Annesi 
Pakize terzi, babası Vedat ressamdı. Senin gibi tek çocuktu. İlk, orta ve liseyi 
İzmir’de okudu. Hep rüyası babası gibi Güzel Sanatlar Akademisi’nde okumaktı. 
Önceleri mimar olmak, daha sonra grafikler olmak istemişti. Ama önünde, babasının 
çok yakın arkadaşı olan heykeltıraş Şadi Çalık örneği vardı. Ve yavaş yavaş heykel 
sanatı ilgisini çekmeye başlamıştı. Şadi Çalık aklını çelmişti. Ve 1968 senesinde hep 
amca dediği Şadi Çalık’a artık hocam demeye başlamıştı. Onun atölyesini seçmiş, 
onun gibi olmayı dert edinmişti. Baba; Vedat Mavitan çok titiz, çok tertipli, çok usta 
bir sanatçı idi ve iyi bir babaydı. Heykel sanatını meslek seçmeme çok sevinmiş ve 
akademide okuyacağım için de mutluluktan havalara uçmuştu. Bilindiği gibi, 
heykelci biraz savruk, dağınık, zaman zaman da pis olabilendir. Fakat yazları 
okuldan dönüp, babamın masasına oturup, onun işlerini yapabilir duruma geldiğim-
de; ben sağlak olduğum için masanın üstündeki bütün alet edevatı sağ tarafıma 
alıyor, işi bitirdikten sonra babam alıştığı gibi bulsun diye tekrar sol tarafa ve 
babamın bıraktığı gibi koymaya özeniyordum. Bu durum beni tertipli, düzenli bir 
heykeltıraş yaptı ve bundan mutluydum. Kullandıktan sonra yerine astığım için alet 
aramakla vakit kaybetmiyordum ve zamanım kalıyordu bir şeyler yapmaya.
Sonra babanın yanındaki sakallı, mavi gözlü adam heykeltıraş oldu. Okulu birinci-
likle kazanmış ve  birincilikle bitirmişti. Artık işi zordu. Biraz da dünyada ne var ne 
yok görmeli, mesleğinde diğer örneklerin orijinallerini görmeliydi. O aralar hippilik 
geçerli idi. Sırt çantasını sırtına vurup otostopla yabancı ülkeleri teftiş etmeye gitti. 
Bu arada ilk eşinden Tan ismini verdiği oğlu doğmuştu. Bilmezdi ki oğlu Tan da 
2002 yılında akademiyi bitirecek ve baba mesleği heykeltıraşlığı seçecekti.
Bu arada öğrenmeyi sevdiğim kadar öğretmeyi de sevdiğimi fark ediyor ve devlet 
memuru olmak pahasına Güzel Sanatlar Akademisi asistanlık sınavına giriyor ve 
okuluma hoca olarak geri dönüyordum. Bu durum baba Mavitan’ı çok mutlu ediyor-
du. 12 sene asistanlık yaptıktan ve yaklaşık 6000 öğrenciye bir şeyler öğretmeye 
çalışırken ben de öğreniyordum. Bu arada yurt dışında biraz daha eğitim alabilir 
miyim diye burslar kovalıyordum. İngiltere’de okuma şansı elde etmiştim fakat o 
sıralarda ülke kaynıyor, yanlış yönetilmenin cezasını sıkıyönetim ve askeri 

Listen my dear Sera,

It was 1982-1983. The bearded man next to your father, who was a young assistant 
at İstanbul State Academy of Fine Arts, Department of Basic Arts and Sciences met 
your father and your father's classmate and colleague architect Murat Artu at 
Murat Artu's office in Ankara; and the nineteen-years of friendship began in those 
days.
That means meeting your mother as well, you weren't there yet. One day, your 
mother went alone, came back home with you. The bed I slept in the night before, 
became your cradle and you started growing day by day. My daughter Tane, who 
was to be born years later in 1994, chose you as an idol for herself, and when she 
was 8 years old, she was on the top of the world when she found out that she would 
wear braces, which you had also been wearing for a long time.
So the “bearded, blue-eyed man next to your father” was a close friend of yours and 
your parents.
To tell you more:
He was born in 1948 on Friday, April 23 in Beyler Street of İzmir. His mother Pakize 
was a tailor and his father Vedat was a painter. He was an only child like you. He 
went to primary, middle and high school in İzmir. He always dreamed of studying at 
the Academy of Fine Arts like his father. At first, he wanted to be an architect, and 
then to be graphic designer. However, sculptor Şadi Çalık, who was a very close 
friend of his father, was in front of him as an example. And gradually he became 
interested in sculpture. Şadi Çalık dissuaded him. And in 1968, he started calling 
Şadi Çalık, whom he always called as uncle, as my teacher. He chose his studio and 
occupied himself with being like him. Father, Vedat Mavitan was a very meticulous, 
very organized, highly skilled artist and a good father. He was extremely happy that 
I chose the art of sculpture and I was going to study at the Academy. As known, the 
sculptor is the one who can be a little untidy, messy and sometimes dirty. But when 
I became skilled enough to come back from school in the summer, sit at my father's 
desk and do his work; since I'm right-handed, I used to place all the tools on the 
table on my right side, and when I was done, I used to pay attention to put them back 
on the left side as my father had left them, for him to find them as he was used to. 
This made me a neat, organized sculptor and I was happy about it. As I was placing 
my tools back in their places after using, I didn't waste time searching for them and 
I had time to do other things.
Then the bearded, blue-eyed man next to your father became a sculptor. He both 
entered the school and graduated from the school ranking first. It was hard for him 
now. He should have seen a little bit of what is in the world and the originals of other 
examples in his profession. Hippieness was popular at the time. He hit his backpack 
on his back and went to inspect foreign countries by hitch-hiking. In the meantime, 
his son Tan was born from his first wife. He did not know that his son Tan would also 
finish the academy in 2002 and would choose the profession of his father, being a 
sculpture.
In the meantime, I realized that I loved teaching as much as learning and although 
it means being a civil servant, taking the assistant exam at the Academy of Fine Arts, 
I turned back to my school as a teacher. This made my father Mavitan very happy. 



idare ile ödüyorduk. Ve bütün burslar kaldırılmıştı. Yurt dışı eğitim rüya oluyor ve 
ben de yaşlanıyordum. Askeri idare üniversite özerkliğine karıştığı için YÖK kurul-
muştu ve eğitimin canına okumak için çabalanıyordu. Bu arada Akademi de Üniver-
site olmuş ve YÖK’ten nasibini almıştı. Öğretim elemanlarından neredeyse onur 
kırıcı şartlara uymaları istenmişti. Bu şartlardan biri ise kılık şartı olup, saç, sakal 
kesmemiz istenmişti. Bir önceki akşam 27 adet sakallı öğretim üyesi telefonlaşıp, 
kesmeyeceğiz kararını almıştık. Aksi durumda toptan istifa edecektik. Ertesi gün, 
okulda ben ve bir seramikçi hoca arkadaşım dışında 25 sakallı öğretim üyesi ortalık-
ta yumurta gibi dolaşıyor ve yeni kuaförlerinden utanıyorlardı. O günden sonra o 
seramikçi arkadaşımla maaşsız sanatçı olmaya karar verip istifa ettik. 6 sene öğren-
cilik, 12 sene eğitmenlikle toplam 18 senelik serüven bitmiş ve atölyecilik devri 
başlamıştı. Eğitmenlik ve atölyecilik zamanlarımda epey sergi açmıştım. Zaten 
devletin verdiği maaşla yaşamam olanaksızdı. Maaşım ev kiramdan bin lira daha 
azdı. (o zamanlar para bin rakamları ile telaffuz edilirdi.)
O sakallı mavi gözlü adamın yanındaki baban da büroculuktan sıkılmış bir galeri ve 
lokal yaratma sancılarını çekiyordu. Kavaklıdere’deki ev o hale sokulabilirdi ve 
baba severek yeni bir uğraşa kalkabilirdi. O uğraş seneye yirminci yılına ilk günkü 
dürüstlüğü ile ulaşacaktı. Açılacak ilk sergiye talip olmuştum. 1984 yılının 4 
Şubat’ında Siyah Beyaz Galeri efsanesinin ve efsanenin 321 adede ulaşan sergiler 
dizisinin ilkini açıp, Siyah Beyaz ailesine eşim, babam ve ben çeşitli zamanlarda ve 
yılbaşını beraber kutlamayı adet edinip yılın son sergilerini açarak bu günlere geldik.
Her sene bir sergi açma ve açılacak serginin konseptinin hem öncekilerinin devamı 
hem sonrakilerinin evveli olması kuralı ile Ankara sergilerime çok özenirdim. Orada 
açacağım her sergi ilk orada sergilenmeliydi, bu kendimce koyduğum bir kuraldı. 
Bakalım sakallı bu sergisinde ne yapmış sorusunu sordurabiliyordum. Tekrara 
düşmemeyi de becermiş gibiydim. Değişik malzeme sevgim değişik aletleri gerek-
tiriyor. Yeni edinilen olanaklı alet her işimi daha kolaylaştırıyor ve başkasına ihtiyaç 
duymamı engelliyor ve yapacağım iş sadece bende bitiyordu. Bu bence sanatı 
oluşturmada üstüne titrediğim bir konu idi. Lafla peynir gemisi yürümezdi, zeytin 
gemisi ise asla… 
Yaptığım güzel oluyordu çünkü severek yapıyordum ve dekatlon oluşuyordu yavaş 
yavaş.

Bihrat Mavitan
Nisan April, 2002

Kuzguncuk

12 years as an assistant and trying to teach about 6000 students, I was learning as 
well. At the same time, I was looking for scholarships to see if I could get some more 
education abroad. I got an opportunity to study in England, but our country was 
swarming at the time, and we were paying the penalty of mismanagement with 
martial law and military commission. And all the scholarships were cancelled. 
Studying abroad was becoming a dream and I was getting old. As the military 
commission was involving in the university autonomy, the Council of Higher Educa-
tion (YÖK) was established and they were trying to ruin the education. Meanwhile, 
the Academy became a university and had its share from the Council of Higher 
Education (YÖK). Instructors were asked to comply with almost degrading regula-
tions. One of those regulations was about appearance; we were required to have our 
hair and beard cut. The previous evening, we as 27 bearded faculty members 
phoned each other and decided not to cut. Otherwise we would resign altogether. 
The next day, except me and a friend who was a ceramics lecturer, 25 bearded 
lecturers were walking around like eggs, ashamed of their new hairdressers. After 
that day, together with that ceramicist friend of mine and I decided to become 
unpaid artists and resigned. A total of 18 years of adventure, 6 years of which as 
student and 12 years as instructor, ended and the era of studio started. I opened lots 
of exhibitions during my time as an instructor and my studio times. It was impossible 
for me to live with the salary I was receiving from the state anyway. My salary was 
a thousand liras less than my home rent. (At that time, money was counted in thou-
sands.)
Your father next to that bearded, blue-eyed man, was bored of his office work and 
struggling on the way of opening a gallery and clubhouse. The apartment in Kavak-
lıdere could be transformed in that way, and your father would love to start a new 
occupation. That occupation would reach its twentieth year the next year, with the 
honesty it had the first day. I put myself in for the first exhibition that was to be 
opened. Opening the first of 321 exhibitions of the legend of Siyah Beyaz Gallery, on 
February 4, 1984, together with Siyah Beyaz family with my wife and my father as 
well, we reached today, opening exhibitions in different times and the last exhibition 
of every year, routinizing the New Year's celebrations.
I used to pay great attention to my Ankara exhibitions with the rule of opening an 
exhibition every year and with the rule that the concept of the exhibition to be 
opened every year is to be the continuation of the previous ones and the prior for the 
subsequent ones. Every exhibition I would have there should have been exhibited 
there first, which was a rule I set to myself. I was good at managing to make people 
ask the question let's see what bearded created this time. I suppose I managed not to 
fall into repetition. My love for different materials requires different tools. A newly 
acquired feasible tool made it easier for me while working and freed me from the 
need of someone else, and enabled me to be able to do the work by myself. I think 
this was an issue I was placing great importance on, in creating art. Actions speak 
louder than words, always…
What I made was nice because I was making it with love and a decathlon was grad-
ually forming.
 







Bihrat Mavitan atölyesi
Bihrat Mavitan’s studio
Kuzguncuk, 2002



Heykel yapan kimse, Hocam Şadi Çalık bize heykeli şöyle tarif etmişti: “Bir fil 
heykeli yapmak için fil büyüklüğünde bir taş alınır. Bu taşın file benzemeyen yerleri 
atılır. Kalan şey bir fil heykeli değildir. Bu şey bir uçurumun yanından aşağıya yuvar-
lanır. O şey aşağıdaki dereye etrafa çarpa döne ulaşır. O artık detaylarından arınmış 
fil heykelidir. Beyler heykellerinizi bu mantıkla oluşturunuz.” derdi.

The person who makes sculptures, my teacher Şadi Çalık, described the sculpture to 
us as; “To make an elephant sculpture, you take an elephant-sized stone. The parts of 
this stone which does not look like an elephant are exsected. The rest is not the sculp-
ture of an elephant. This thing is rolled down a cliff and it reaches the creek down, 
rolling and hitting the sides. It is now an elephant sculpture, free of details. Gentle-
men, create your sculptures in this sense.”

I. Heykeltıraş Sculptor

Eh, bu denli çok malzeme kullanıyor ve bu denli çok alete gereksiniyorsam; neyim 
var, neyim eksik, ne yapmamışım bilebilmek için arşivlemem de gerekiyordu. Üret-
tiklerimi satarak yaşadığım için satılanları, benden gidenleri, armağan ettiklerimi 
hatırlayabilmem için fotoğraflamak, belgelemek, fiyat listelerini bile biriktirmek 
gerekiyordu. Ve fakat heykeltıraş olacak oğlum da solaktı. Onun benim kullandığım 
her şeyi kullanma yetkisi vardı ama benim babama yaptığım gibi kullandığı her şeyi 
soldan alıp sağa koymuyordu ve benim hayatım iki solcu arasında sürüp gidiyor ve 
ben ha bire düzgünleştiriyordum. Biraz yorucuydu ama olsundu be!

Well, if I use this much material and need this many tools; I had to archive to know 
what I have, what I'm missing, what I haven’t done. As I live on selling the works I 
produce, I had to photograph, document and even save the price lists so that I could 
remember the ones I sold, the ones that were gone, the ones I gave as gifts. However, 
my son, who would become a sculptor, was left-handed as well. He was allowed to 
use everything I used, but he didn't take everything he used from the left side to the 
right side like I did for my father, and my life was going on between two leftists and I 
was constantly trying to keep it organized. It was a bit tiring, but never mind!

III. Arşivci Archivist

Sanat eğitiminde esas desendir. Desen de demesen de heykeli, resmini yapmadan 
yapmak olanaksızdır. Ve ben bu eskizlerimi renklemeyi de biliyor ve seviyorum. Bir 
bakmışım ben ressam da olmuşum. Ama heykelleri yapılacak resimlerin ressamı.

The main thing in art education is drawing. It is impossible to make the sculpture 
without drawing it first. And I love and know how to color these sketches of mine. 
Next thing I know, I have become a painter as well. But the painter of the paintings to 
be sculpted.

II. Ressam Painter

Benim düşünceme göre, insan hayatında anne, baba, kardeş, hala ve dayısını ve 
çocuğunu çocuğunu seçemez, onlar kendiliğinden olur. Ama dostunu seçer! Ben de 
dostlarımı seçerim, ve ben beni dost seçenle ömür boyu dost kalırım. Dostluğu sever-
im. Dostumun dostunu da… Bu konuyu senin yakınen bilebileceğini düşünüyorum. 
Ankara’da hiç otel tanıyamadım o yüzden.

In my opinion, it is not possible to choose your mother, father, brother, aunt and uncle 
and your child in your life, they come find you randomly. But it is possible to choose 
your friend! I choose my friends, and I remain friends with those who choose me. I 
like friendship. I also like the friends of my friends. I think you might know this close-
ly. That's why I don’t know any hotels in Ankara.

IV. Dost Friend



Babamın babası Nuri dedem ayakkabı yapardı. Ayakkabıyı yapar, tartardı. (titiz ya!) 
Bir cam parçası kırar, ağır çekenin altını onunla zımparalardı. Ben meraklı meraklı 
bakınca da bana verir ve “Sen yap.” derdi. Çocuk beceriksizliği ile o camla elimi 
kestiğim bir gün bana bir parça ince deri verdi ve ıslatmamı, ıslakken de vaktiyle 
kesilip tedavi olmuş parmağıma dolamamı istedi. Onun da yardımıyla o parmağımı 
deri parçası ile mumyaladı. Bu olay İzmir’de İkiçeşmelik’teki dükkanında oluyordu. 
Ayını hatırlamıyorum ama çok sıcak bir İzmir günüydü. Taş kaynıyordu. Başıma 
güneş geçmesin diye de sadece ıslak deri sarılı elimi güneşte tutmamı ve derinin 
kuruduğunu haber etmemi istedi. Deri kuruduğunda, o deri parçasını lüp diye 
parmağımdan çekip çıkardı. Hayretle parmağımdan çıkan parmağıma bakıyordum. 
El parmaklarım on bir adet olmuştu. Ha bire takıyordum. Galiba o gece de onunla 
yatmıştım. İlk ilk ilk aletim olmuştu. Yitirdim o deri parmağı, zaten şimdi kullana-
mazdım. Senin parmağına bile olmazdı şimdi. Aslında, o zamanlar gözüm gibi 
bakıyordum on birinci el parmağıma. Hep yanımda idi. Boynuma astığım bile 
olmuştu. Görünüşü korkunçtu, boynumda içi boş bir kesik parmak vardı ama ben 
artık elimi istesem de kesmiyordum. Daha dikkatli baktığımda dedem de on bir 
parmaklı idi. O boynuna asmıyordu, onunla yatmıyordu ama kullanıyordu. Ben 
dedem olmuştum. O günlerde dedem bana “İnsan alet yapabilen hayvandır.” demişti. 
O zaman bunu çok net kavrayamasam da yıllar sonra akademide, maket atölyesinde 
öğrencilere “Alet nasıl yapılır?” adlı bir ders anlatıyordum ve ne zaman hayata 
geçirebileceğimi bilemediğim “Dışarıya Alet Verilmez” isimli 300 sayfalık kitabımın 
notlarını tutuyordum. Bir gün başarırım belki…
Bu on bir parmak hikayesi benimle yürüdü. Dedemin ayakkabı yapım aletlerinin 
büyük bir kısmını babam bana hediye etti. Onları itina ile kullanıyorum. Çünkü aleti 
korumak onu kullanmakla olur.
Akademide okurken her hocamdan bir alet istersem ciddi bir koleksiyon başlatırım 
diye düşünerek bu işe giriştim ve tabii ilk Şadi Hocama asıldım. “Hocam hatıra 
olarak bana bir aletinizi verir misiniz?” diyerek kalkıştım. Şadi Hocam önce üstünü 
bir yokladı. (Heykeltıraşlar en sevdikleri ebeşuarları (çamur yontma aleti) yanlarında 
taşırlar.) Aradı, bulamadı. Oralardan bulduğu bir tahta parçasını ayağıyla kırdı. 
Kıymıklı kırılan çıtayı yere sürterek zımparaladı. Eliyle yokladı, bana uzattı ve “Al 
bakalım, benimkinden güzel oldu” dedi  ve ben yıkıldım. Yahu sevgili ve yetenekli 
bir öğrencisi olduğumu her yerde söylüyordu. Çocukluğumu biliyordu ve o masum 
isteğime oralardan bulduğu bir tahta parçası ile cevap veriyordu.
Yıkılmıştım. Okulumuz boğaz kenarındaydı. Sevinmek için de sıkılmak için de 
canımızı rıhtıma atardık. Bir yassı cep konyağı alıp rıhtıma çıktım yalnız başıma. 
İçiyor, kahroluyor, okulu terk edip İzmir’e dönmeyi bile düşünüyordum. O badireyi 
nasıl atlattım hatırlamıyorum ama yıllar sonra heykel atölyesinde bir öğrenciye 
çamur büst üzerinde ders anlatırken ebeşuarını istediğimde ve öğrenci bulamadığın-
da, cebimdeki kutudan bir kibrit çöpü kırdım. Kıymıklı kırılmıştı. Yere sürtüp 
zımparaladım ve heykelde anlatmak istediklerimi anlatırken aniden hocamı hatır-
ladım ve ve ve…
Ve rahmetli babamın bütün aletlerini “üvey annem ama annem” bana verdi. Öğrenci-
likte ve atölyecilikte de topladığım aletleri birleştirince pek çok oldular. Babamın ve 
hocamın vasiyeti gibiydi; her işten sonra bir alet al kendine! Bu kuralı neredeyse hiç 
bozmadım. Dedim ya aleti korumak kullanmaktır. Kullandıkça da iş üretiyordum. Ve 
o işlerimi annenin, babanın, senin Siyah Beyaz’ında sergiliyorum.  Ve bu işte ısrarlıy-
dım.
Ve bana hediye almak isteyen bütün dostlarım alet hediye alırlar, daha çok çalışayım 
diye.
Zaten, ben boş vakitlerimde çalışırım!

My father's father Nuri was making shoes. He used to weigh the shoes he made. (as 
he was meticulous!) He would break a piece of glass and sand the bottom of the 
heavier one with it. When I looked at him curiously, he would give it to me and say, 
"You do it." One day, when I cut my hand with that glass with child clumsiness, he 
gave me a piece of thin leather and told me to wet it and wrap my finger, which was 
cut and cured already, with it, while it was still wet. He helped me and we mummified 
my finger with a piece of leather. This happened in the shop in İkiçeşmelik, Izmir. I 
don't remember which month we were in, but it was a very hot İzmir day. Stones were 
boiling. He told me to keep only my hand wrapped in wet leather in the sun so that I 
didn’t get sunstroke and let him know when the leather was dry. When the leather 
dried up, he easily pulled that piece of leather around my finger. I was looking at my 
finger that came out of my finger in astonishment. I had eleven fingers now. I kept 
wearing it. I think I even slept with it that night. It was my very very fist tool. I lost that 
leather finger, I wouldn’t be able to use it now anyway. It wouldn’t even fit your finger 
now. Actually, I was taking great care of my eleventh finger then. It was always with 
me. I even hung it around my neck. It looked scary, I had a hollow cut finger hanging 
down my neck, but I didn't cut my hand anymore. When I looked more carefully, my 
grandfather also had eleven fingers. He wasn't hanging it around his neck, he wasn't 
sleeping with it, but he was using it. I was my grandfather now. In those days, my 
grandfather said to me that, "Man is an animal that can make tools." Even though I 
couldn't comprehend it very clearly then, years later, at the academy, in the modeling 
studio, I was teaching the students a course called “How to make tools?”, and I was 
keeping the notes of my 300-page book “Tools are not to Give Out”, which I don’t 
know when I will be able to write. Maybe one day... 
This eleven-finger story walked with me. My father gave me most of my grandfather's 
shoe making tools as a gift. I use them with great care. Because you can protect a tool 
only by using it.
While I was studying at the academy, I started collecting believing that if I ask for a 
tool from every teacher, I would have a serious collection and of course I started with 
Şadi Çalık. I asked him, “Sir, would you give me a tool of yours as a memory?”. My 
teacher Şadi first checked his pockets. (Sculptors carry their favorite clay carving 
tools with them.) He searched but couldn't find anything. He broke a piece of wood 
he found there with his foot. He sanded the piece of broken wood with splints by 
rubbing it on the floor. He controlled it with his hand and handed it to me saying, 
“Take it, it's nicer than mine” and I was devastated. He was saying everywhere that 
I was a dear and talented student of his. He knew my childhood and was responding 
to my innocent request with a piece of wood he found there.
I was devastated. Our school was on the shore of Bosphorus. We would find ourselves 
on the pier whenever we were bored or we were happy. I took a flat pocket cognac 
and went up to the pier alone. I was drinking, depressed and was even thinking about 
leaving school and going back to İzmir. I don't remember how I got through that, but 
years later, while I was teaching on a clay bust, I asked a student for his clay carving 
tool in the sculpture studio and he couldn't find it, I broke a matchstick from my 
pocket. It was broken with splints. I rubbed it on the floor and sanded it, and suddenly 
I remembered my teacher while I was speaking on the sculpture and and and...
And “my step-mother but mother” gave me all the tools of my deceased father. When 
I brought all the tools I collected while I was a student and during my studio years 
together, they became many. It was like my father's and my teacher's will; buy a tool 
when you complete each work! I hardly broke that rule. As I said before, you can 
protect a tool only by using it. As I used the tools, I was producing works. And I was 
exhibiting those works in your and your parents’ Siyah Beyaz. And I was persistent 
about it.
And all my friends who want to buy me gifts, always buy me tools, so that I work 
more.
I work in my spare time anyway!
 

V. Alet Sever Tool Lover

Talebe (öğrenci) talep eden demektir. Talebe öğrenmeyi talep eder. Onun için okul-
dadır. Öğrenci olduğu için hoca vardır. Hoca istekli öğrencisine öğretir. Öğrettikçe 
kendisi de öğrenir, öğrendikçe de öğretesi gelir. Öğrenen, öğrendikçe mutlanır öğre-
ten ve bu döngü gider ha gider. Ben öğretme işini çok severek yapıyordum, en çok 
öğrenenlerden biri de, bana ‘hocam’ derken ‘kocam’ demeye başlayan, okulun bütün 
bölümlerini birincilikle kazanan, artık ressam Alev Ermiş Mavitan oldu. Kızım 
Tane’nin annesi.

Disciple (student) means the one who demands. Disciple demands to learn. That's 
why he's at school. Teacher is there because the student is there. Teacher teaches his 
enthusiastic student. The more he teaches, the more he learns as well, and the more 
he learns, the more he wants to teach. The teacher gets happier as the learner learns, 
and it goes on and on like this. I was very fond of teaching, and one of the ones who 
learned a lot was Alev Ermiş Mavitan, who started to call me ‘my husband’ while 
calling me ‘my teacher’, who entered all the departments of the school ranking first 
and who is a painter now. My daughter Tane's mother.

VI.VII. Hoca.Koca 
Teacher.Husband



Benim ismimi baba dedem koymuştu. Aslında Farsça lügatta Behzat’ı yanlış okuyup 
Bihrat olarak söylemiş adımı. Bir zaman sonra da babam anlamını sorduğumda 
bulamayıp bayağı utanmışmış. Fakat Kanada’da yaşayan en büyük dayım (doktor 
olan) edebiyata çok meraklı idi ve de Orhan Veli, Atilla İlhan, Şükran Kurdakul ile 
çok iyi arkadaştı ve Robert Kolej kütüphanesinde bir farsça sözlükte ismimi bulmuş 
ve soyu sopu temiz, geçmişi ak anlamına geldiğini bizimkilere müjdelemişti. 
Annemin adı Pakize idi, dayılarım ona Pako dermiş. Ben doğunca Pako’nun oğlu 
oldu, adı Biko olsun diye isim de koymuşlar. Dostlarım beni Biko diye çağırır tabi 
annen baban da…
Bir dostumun küçük kızı beni Biko olarak öğrendi. Bir gün annesi sofrada biko şunu 
ister misin diye seslendiğinde küçük kız annesine; Anne, Biko’ya siz de mi Biko 
diyorsunuz diyerek bizi keyiflendirmişti. İsmimin tek olduğunu düşünür bunun 
keyfini çıkarırdım. Bir gün bir sergimde, hoş bir hanım kartını uzattı. Soyadı tanıdık-
tı. Müzik hocamın soyadı idi. ‘Önöz’ idi soyadı. Ama ismi çok daha tanıdıktı. Bihrat 
Önöz hanımefendi. Evet yalnız değildim, bir adaşım var ve tanış olmuştuk. İsmimiz 
çok zor akılda kaldığından, çok kereler yanlış yazıldığından şikayet edip, gülmüştük. 
O bari zorlanmasın diye, oğlumun adını kolay bir isim koyayım dedim ve soyadımız-
la kafiyeli olur diyerek Tan koydum. Büyüyünce kaptan asistan Tan Mavitan 
olacağını söyleyip, eğlendirirdi bizi. Heykeltıraş oldu. Olsundu. 17 sene sonra doğa-
cak olan kızımın ismi hazırdı. Kendi dayısı ile ağabeyinin isminin ‘E’ hali idi. İsmi 
anlaşılacağı gibi Tane idi ve çok şekerdi. Hala öyle.
Oğlum küçükken çok güzel resim yapardı. Her türlü aleti kullandırırdım ona. 
Küçücük parmaklarına zarar gelir diye annesi endişelenirdi. Haklıydı. Kendisi 
filologdu ve alet edevat konusunda benim kadar ilgili değildi. İyi etmişim, heykelt-
ıraş oldu.
Kızım küçükken çok güzel resim yapıyor. Her türlü aleti ona da kullandırıyorum. 
Küçücük parmaklarına zarar gelir diye annesi endişelenmiyor. Haklıdır. Çünkü 
kendisi ressam ve alet edevat, boya konusunda benim kadar ilgili. İyi ediyoruz, 
sanatçı olacak.
Bu durumda baba olarak biraz bencil olduğum düşünülebilir ama iki bebeğim de ben 
yanlarında olmadığım zamanlarda alet kullanıyorlar.

VIII. Baba Father

My father‘s father gave my name. In fact, he misread the name Behzat in the Persian 
dictionary and pronounced it as Bihrat. After a while, when my father asked what it 
means, he couldn’t find and was embarrassed. But my uncle (who is a doctor) who 
was living in Canada was very interested in literature and he was good friends with 
Orhan Veli, Atilla İlhan and Şükran Kurdakul and he found my name in a Persian 
dictionary in the Robert College Library and heralded that it means that the one with 
a clean family and past. My mother's name was Pakize, my uncles called her Pako. 
When I was born, they said Pako had a son, and we should call him Biko. My friends 
call me Biko, just as your parents do...
A friend's little daughter knows me as Biko. One day when his mother called me at the 
table as Biko do you want this, the little girl asked her mother; Mom, do you call Biko 
as Biko too? and made us laugh. I was thinking about the uniqueness of my name and 
enjoyed it. One day, in one of my exhibitions, a pretty lady handed out her card. Her 
last name was familiar. It was my music teacher's last name. Her last name was 
‘Önöz’. But her name was much more familiar. Miss Bihrat Önöz. Yeah, I wasn't 
alone, I had a namesake and we met. We complained that our name is very difficult 
to remember and it is often spelled wrong and we laughed. To prevent my son from 
these confusions, I decided to give him an easy name and I named him Tan as it also 
rhymes with our last name. He would make us laugh saying that he would be captain 
assistant Tan Mavitan when he grows up. He became a sculptor. Never mind. The 
name of my daughter, who was to be born in 17 years, was ready. It was the dative of 
her uncle’s and brother's name. Her name was Tane as can be understood, and she 
was very sweet. She still is.
When my son was young, he used to paint nice paintings. I used to let him use all 
kinds of tools. His mother was worried that his little fingers would hurt. She was 
right. She was a philologist, and she wasn't as interested in tools and equipment as I 
was. Well, I did right, he is a sculptor now.
My daughter paints nice paintings when she is young. I let her use all kinds of tools. 
Her mother isn't worried that her little fingers will hurt. She is right. Because he is a 
painter and as interested in tolls, equipment and paints as I am. We are doing right, 
she will be an artist.
In this case, it might seem like I'm a little selfish as a father, but my both babies use 
tools when I'm not around.



Sakal konusunda YÖK ile ilişkim bahsinde anlatmıştım. Portreme yakıştırıp bırak-
tığım sakalımı başkasının, bir paşanın isteğiyle bile kesmeyeceğimi görünce ben 
artık sakalımı kesmem dedim. Liseden sonra sadece kısa devre vatani görev sırasın-
da aynada çenemi görebilmiştim. Çenemi özlemediğimi düşünüyorum. Bir yerlerde 
düşürmezsem, zarar da yok.

I mentioned the issue of beard while I was mentioning my relationship with the 
Council of Higher Education (YÖK). When I realized that I wouldn't cut my beard 
that I grew as I think it goes well with my portrait, with the will of someone else, even 
of a general, I said I will never cut my beard. After high school, I was only able to see 
my chin in the mirror during my short term national service. I don't think I miss my 
chin. As long as I don't drop it somewhere, it is harmless.

IX. Sakallı Bearded

İstanbul’da bir balık lokantasında taze ve deniz çipurası olduğunu hissettiğimde 
çipura ve rakı sofrası kurmuştuk, İstanbullu birkaç sanatçı dostumla. Onlar bana 
lüferi önerdikleri halde ben onlara ‘size çipura yemeyi öğreteyim’ diyerek çipura 
ısmarlamıştık. Galiba dört kişiydik. Dört porsiyon çipura getirdi garson. Ben, bana 
gelen balığın başını sol tarafa çevirince garson diğer arkadaşlarıma bakıp, onların 
balıklarını çevirmediklerini görünce; ’Ağabey İzmirli misin?’ diye sormuştu. Nere-
den anladığını sorduğumuzda; ‘İzmirliler balığın başını sola doğru koyarlar’ diye 
cevap verdi. Ben de ‘İzmirliyim ama balığı çizdiğim gibi yerim’ demiştim.
Sen balığın başını ne tarafa tutarak yersin?
Şaka bir yana İzmirli olduğum için balığın başını sola koyduğum için değil, orada 
doğduğum için İzmirliyim. Aslında kendime Karşıyakalı derim. Orayı daha çok 
yakıştırıyorum kendime. Galiba çok benzediği için de Kuzguncuğu mesken tuttum 
kendime.

When I felt that there was fresh sea bream in a fish restaurant in İstanbul, we set up 
a sea bream and raki table with a few artist friends of mine from İstanbul. Even 
though they recommended me loufer, I told them “Let me teach you how to eat sea 
bream”, and we ordered sea bream. I think there were four of us. The waiter brought 
four portions of sea bream. When I turned the head of the fish to my left, the waitress, 
who saw that my other friends did not turn their fish, asked; ‘Sir, are you from 
Izmir?”. When we asked how he understood; "The people of Izmir put the head of the 
fish to the left," he replied. I said, "I am from Izmir, but I eat the fish as I draw it".
Which side do you place the head of the fish while eating?
Joking aside, I'm from Izmir because I was born in Izmir, not because I put the head 
of the fish to the left. Actually, I introduce myself as from Karsiya. I associate that 
place more with myself. I think I have dwelled in Kuzguncuk as it looked so alike.

IX. İzmirli From Izmir
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