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HASAN PEKMEZCİ 

 

1945 yılında Konya-Beyşehir-Üzümlü’de doğdu.  

İlkokuldan hemen sonra, 1958 yılında ailesinden habersiz olarak, onun okumasını çok isteyen İlkokul öğretmeni Mehmet 

Çıpan’ın sınav başvurularını yaptığı ve diğer köy çocukları ile birlikte sınavlarına girmesini sağladığı İvriz Öğretmen Okulu’nu 

kazandı. İki aşamalı bu yatılı okul sınavlarını kazanmakla hayatının o zaman için tek seçeneğini de kazanmış oluyordu, çünkü 

başka hiçbir okulda okuma seçeneği ve olanağı yoktu. Bu nedenle çok severek okuduğu İvriz Öğretmen Okulu Orta kısmında, 

başta Mehmet Karaman olmak üzere, İsa Başlıoğlu ve Namık Sevinç Arkun gibi nitelikli resim öğretmenlerinin yönlendirmeleri 

ile resim sevgisi gelişti. Bu alana olan yoğun ilgisi nedeniyle 1962 yılında sınavla İstanbul Çapa Öğretmen Okulu Resim 

Semineri’ne gönderildi. Bu okulda İlhami Demirci, Selahattin H. Taran, Hidayet Gülen, Enver Naci Gökşen gibi çok değerli 

eğitimci ve sanatçıların öğrencisi oldu. Resim Semineri’ni 1965 yılında birincilikle bitirdi. Seminerden sonra Urfa-Siverek İlçesi 

Gözelek Köyü İlkokulu Öğretmen ve Müdürlüğüne atandı. Burada Anadolu'da görev yapan ilkokul öğretmenlerinin ne denli 

olumsuz koşullar içinde  özverili, yurt ve ulussever duygu ve ideallerle görev yaptığını yaşadı ve gözlemledi. Bu gözlem ve 

deneyim aynı zamanda Güneydoğu ve doğu sorunlarının kaynakları ve kendine göre çözüm yolları konusunda siyasal ve sosyal 

düşünceler geliştirmesine neden oldu. Daha 1965 yılı yazında   yazdığı günlüklerde 'Gün gelir bir sivri akıllı çıkar, biz de 

başımızın çaresine bakalım'' der, diye belirtmesi bu değerlendirmeler sonucudur. 15 köyün tek ilkokulunun  öğretmeni olarak 

tek başına bütün köyleri dolaşıp öğrenci toplamak için verdiği çabalarla 53 öğrencisi oldu.  

Gazi Eğitimde okumak için zorunlu olarak  Ekim ayında ayrıldı. 

Büyük ideal ve hayallerle  girdiği sınavları kazanarak bu kutsal yuvada başarılı bir öğrencilik dönemi yaşadı. Gazi Eğitim 

Enstitüsü Resim-İş   Bölümü’nden 1968 yılında  Adnan Turani, Turan Erol, Nevide Gökaydın, Hidayet Telli, Kayıhan Keskinok, 

Mürşide İçmeli, Muammer Bakır, Burhan Alkar, Hamza İnanç, Nevzat Akoral, Mustafa Tömekçe gibi yetkin sanatçı-eğitimci, 

efsane kadrosundan çok şeyler öğrenerek ve özellikle sanatın günübirlik eğlence işi olmadığını, sanatın insan yaşamını saran-

sarmalayan en üst düzeyde insanî etkinlik olduğunu özümleyerek mezun oldu. Ayrıca öğretmenliğin önemine ve gerçek 

anlamda kutsallığına inanarak mesleğine başladı. Çünkü okuduğu her okulda hayatında önemli izler bırakan, öğrencileri için 

pek çok özveriye katlanabilen çok nitelikli, donanımlı öğretmenlerin öğrencisi olma şansını bulmuştu. Buradaki öğrenciliğinin 

ilk günlerinden başlayarak öğretmeni Hidayet Telli'nin sorumluluğunda o zaman Ankara'nın tek özel koleji olan Ayşe Abla 

Kolejinde Ana ve İlkokulunda dersler verdi, öğrencilere resim ve üçboyutlu çalışmalar yaptırdı. Böylece bu görevle bir yandan 

da öğrencilik harçlığını çıkardı.  

 

1968 yılında kura ile atandığı ve Türkiye’nin öğretmen ve öğrenci niteliği ile en etkin eğitim kurumlarından biri olan  Arifiye 

Öğretmen Okulu’nda  öğretmen ve yönetici olarak özveri ile 7 yıl çalıştı. 1975 Ekim  ayında  siyasi karmaşa içinde sürgün olarak  

önce Mardin'e sonra da  Çankırı  Merkez Orta Okulu resim öğretmenliği görevlerine atandı, eşi ile birlikte. 1978 yılında 

yetiştiği ve ideali olan Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’ne öğretmenler kurulu kararı ile eğitim kadrosuna davet edildi. Bu 

kurumda 1979-80 dönemi  Serigrafi atölyesini kurdu ve 1987 yılına kadar görev yaptı. 1985’te Doktora-Sanatta Yeterlik, 

1987’de Doçentlik unvanı aldı. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyeliğine, baskı 
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resim atölyelerini kurmak ve bu dersleri vermek üzere atandı. 1995’te Profesör oldu. 2012 yılına kadar Bölüm Başkanlığı, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği, Senato üyeliği, Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 

Hacettepe Üniversitesi'nden 1 Nisan 2012  tarihinde yaş sınırı nedeniyle emekli oldu. Emeklilik sonrası Gazi Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde ücretsiz olarak baskıresim dersleri verdi. Bu okulda baskıresim atölyesini kurdu. Güzel 

Sanatlar öğrencilerinin ufkunun açılması için onları yurt dışı müze ve sanat merkezlerine geziye götürdü. Bu gezilerde İtalya  ve 

orta Avrupa ülkelerindeki önemli müze ve sanat merkezleri  incelendi.  

   

1968 yılından bu yana sanatsal çalışmalarını aralıksız sürdüren Hasan Pekmezci, başta Devlet Resim Sergileri olmak üzere 

ülkemizde düzenlenen DYO, VAKKO, VİKİNG, İstanbul Sanat Bayramı ve İstanbul YENİ EĞİLİMLER’78–79, YUNUS EMRE, TPAO 

sergileri gibi belli başlı tüm sergi ve yarışmalara katıldı. 20’den fazla ödül kazandı.1985 yılında Avrupa Kültür Forumu 

kapsamında açılan ve 25 ülkeden, 125 sanatçının katıldığı Budapeşte sergisine davet edildi ve bir yağlıboya tablosu 

Macaristan Çağdaş Sanatlar Müzesi daimi koleksiyonuna satın alındı. 1986 yılında Asya-Avrupa Bienali Yürütme Komitesi 

üyeliği yaptı. 1989’da Uluslararası Şili Bienali’ne seçildi, eserleri bienal katalogunda yer aldı. 1991 yılında 7370 eserin katıldığı 

Osoka Trienali’nde uluslararası jürice eserleri sergilenmeye değer görülen 150 sanatçıdan biri oldu ve bu sergide Türkiye’yi 

temsil eden tek Türk sanatçısı olarak eseri bienal katalogunda yer aldı. 2016 yılında Sanata ve sanat eğitiminr ktkıları 

nedeniyle ÇAĞSAV ONUR ÖDÜLÜ verildi. 

 

İlk kişisel sergisini 1971’de Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde açtı. Bugüne kadar 55 kişisel sergi ve yüzlerce karma ve 

grup sergisinde eserleri yer aldı. Dışişleri ve Kültür Bakanlıklarının düzenlediği yurtdışı sergilerinde pek çok ülkede eserleri 

sergilendi. Türkiye’yi temsilen Fransa: Paris; Belçika: Brüksel, Brugge, Anvers, Gent, Tournai; Hollanda: Rotterdam, İslamabad, 

Kore, İhcheon ve Seoul, Rusya Kazan; Uganda:Kampala;Azerbaycan: Bakü; Cezayir, sergilerine katıldı. Bu ülkelerin müze ve 

galerilerinde incelemelerde bulundu. Ayrıca Pakistan: İslamabad,  Lahor; Lüksemburg, Hollanda-Amsterdam; İspanya:  

Madrid, Barselona, Gerona, Toledo,  Kordoba, Sevilla, Granada, Malaga;  Kore/İncheon ve Seul; İtalya: Roma, Floransa, 

Siena, Venedik, Milano, Verona,  Napoli;  Çek Cum: Prag; Slovakya: Bratislava; Avusturya: Viyana, Baden; Macaristan: 

Budapeşte, Almanya: Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Köln, Bremen, Dresden, Nürnberg, Münih; Çin: Pekin, Şangay, Guilin, 

Xian, Küba: Havana, Pinar del Rio, Cienfuegos, Trinidad,  Varadero, Santa Clara; Fas: Rabat, Kazablanka, Marakeş, Essouiro, 

Meknes, Tanca; Mısır: Kahire, İskenderiye, Lüksor,  Asuvan; Polonya: Varşova; Estonya: Tallin; Letonya: Riga; Litvanya: Vilnius; 

Finlandiya: Helsinki; Rusya: Moskova, Petersburg, Kazan; Yunanistan: Atina, Selanik, Korfu,Gümülcine, Kavala. 

Azerbaycan:Bakü; Uganda:Kampala, Hong Kong, Cezayir,  kentlerini ve bu kentlerdeki  müze ve sanat merkezlerini görme ve 

inceleme olanağı buldu. Adına kurulan Pekmezci Gezi Grubu  ile 500'den fazla öğrenci, sanatçı, sanat meraklısının bu gezilere 

katılmasını sağladı ve yabancı ülkelerdeki ünlü  sanat müzelerini gezme ve görme fırsatını yarattı.  

 

Hasan Pekmezci ülkemizde düzenlenen başta  çocuk resimleri yarışmaları olmak üzere, pek çok sergi ve yarışmada jüri üyeliği 

görevleri üstlendi.  

   

1967 yılından itibaren çocuk resimleri üzerinde özel çalışmalar ve araştırmalar yaptı. Türkiye’de düzenlenen ve uluslararası 

alanda en prestijli yarışması  sayılan Atatürk Çocuk Resimleri Yarışması,  İslam Ülkeleri Çocuk Resimleri Yarışması gibi  
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etkinliklerin  çoğunda danışman ve jüri üyesi olarak görev aldı.   Eşi Şükran Pekmezci ile birlikte çocuk ve eğitim kitapları 

resimledi. Eğitime yönelik 5 yazı kitabı hazırladı. 1981 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği Temel Eğitim Okulları  

Türkçe ders kitapları resimleme yarışmasında 14 ekip içinden yazar Beşir Göğüş ve eşi Şükran Pekmezci ile birlikte 

hazırladıkları 5 kitapla birinci oldular. Bu kitaplar beş yıl boyunca bakanlık adına 36 milyon baskı yaptı. Yine Milli Eğitim 

Bakanlığı adına Desen ve Serigrafi ders kitaplarını hazırladı. Serigrafi ve özgün baskı alanlarında ve Ressam Sühendan Fırat 

için  kitaplar yazdı;  çok sayıda konuşma ve uygulama  ile serigrafi  alanının  tanınması ve benimsenmesi için çaba harcadı. 

Sempozyum ve panellerde bildiriler sundu.  

 

Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği, Ankara Çağdaş Sanatlar Vakfı, BRHD gibi önemli sanat örgütlerinin üyesidir.  

 

He was born in Üzümlü/Konya 1945, where the little city in Central Anatolia.   His teachers and Art Teachers were interested, 

during student at the İvriz Teacher Training School. They saw his art capacity and after this school he won the exams of 

Painting Seminar of Istanbul Çapa Teachers’ Collage in 1962.  Istanbul was an arts center during these years too. The great 

artists and  teachers İlhami Demirci, Selahattin Taran, Hidayet Gülen and  Enver Naci Gökşen as he thought different ways of 

arts in this school.  

After graduating this collage, he worked a little village’s school in Urfa.    

In 1965 he won examination the Gazi Teachers’ Training Institute, Painting Department. Graduating this education, he worked 

as a teacher of painting for many years in Arifiye Teachers’ Collage and in Çankırı. He was invitation by Teachers of Gazi 

Teacher Training Institute, Painting Department. This School name and statute changed Gazi University and Gazi Education 

Faculty in 1982. And he worked at this Faculty for ten years. He was taken associate Professor at these years. Than he to be 

appointed Hacettepe University Faculty of Fine Arts Painting Department in 1987 and Professor Degree in 1995. 

He worked painting since 1968 and he participated in various group exhibitions in Turkey and other countries in Europe, Asia, 

USA and Africa. The first solo exhibition was 1971 and  so 55 solo exhibitions in Turkey and other countries and had 20 prize 

too. He participated International Biennials and Triennials as 1989 Chili Biennale and 1991 Osaka Triennial.  He has prepared   

about art education books and Art books as Drawing, Silk Screen Process.     

Now he married 1970, painter Şükran Pekmezci and has two daughters. 
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