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DEFTER

Defter deyip geçmeyin! İnsan yaşamının her evresinde bir şekilde 
yer alır; işlevi farklı farklıdır, kimi A’yı B’yi ona yazarak öğrenir, 
kimiyse konuştuğu dili yazı diline onunla çevirir. Kimi hesabını 
kitabını onda yapar, kimi ölçtüğünü biçtiğini, kimi anılarını kimi 
kanılarını, kimi de yazılarını çizilerini ona aktarır, onunla anlatır…

Bunlarla da bitmez defterin işlevi; kayıt tutulur onda, plan proje 
yapılır, semeremiz ona aktarılır ve onunla anlatılır, neredeyse 
hayatımızın her alanında elimizin altındadır. Benim defterlerim de 
öyledir; hep yanı başımda, gözümün önünde, elimin altındadırlar. 
Severim hem de çok SEVERİM defterleri, güzel defterleri kağıtları 
iyiyse daha çok severim.

Boylarına poslarına bakarım, nerede güzel bir defter görsem bir 
ince göz atarım. Yani sizin anlayacağınız defterler benim en yakın 
yoldaşlarımdır. Meslek hayatımın kaygılarını, tasalarını, artısını 
eksisini onlarda görürsünüz. Onlarla olan bu rahat, özverili, aynı 
zamanda verimli dostluğum dostlar başına derken; “Defteri 
dürülenlerden değil, görülenlerden olun dileğiyle…”
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NOTEBOOK

Do not underestimate a notebook! In one way or another, it 
takes part in all phases of one’s life; some learn ABC with it, 
some transform their spoken words into written language, some 
measure, calculate, write and sketch while some express their 
feelings and impressions with it…

As you can see, the function of the notebook is endless and also 
differs from one to another. Notebooks are right by our sides in all 
aspects of life, and mine are just the same; always side by side, 
they are under my hand and in front of my eyes… I love them, I 
LOVE my notebooks a lot. I love the alluring ones with better paper 
quality. I size them up and take a glance wherever I see a pretty 
one.

As you see, my notebooks are my closest companions in life. In 
them, you can see the worries and concerns, the pluses and minuses 
of my work life. My friends, since I wish the same rewarding and 
devoted friendship for all of you, I welcome you to remember that 
old saying; “I hope that you’ll be the one whose notebooks are 
read, and not forgotten…”
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Hanefi Yeter (*1947)

Hanefi Yeter started his education in the Workshop of 
Bedri Rahmi Eyüboğlu of the State Academy of Fine Arts 
in 1967 and studied in Bedri Rahmi Eyüpoğlu’s Private 
Workshop during his training. In 1970, he earned the right 
to receive art training in Paris, “Academie des Beaux-Arts”, 
because of some personal reasons he couldn’t finished 
his education and return back to Istanbul. He completed 
his education at the Academy and graduated in 1972. In 
1973 he passed the State Scholarship Examination and 
started his postgraduate studies in Berlin, the Fine Arts 
Academy, and graduated in 1978.

Yeter opened nearly 56 personal exhibitions abroad in 
Vienna, Paris, Brussels, Manchester City and various 
cities in Germany. He became the first turkish-born 
who opened a personal exhibition in East Germany. 
In that exhibition his catalogue was published with 
special permissions. He took place in numerous group 
exhibitions, books, catalogues, posters and different 
countries’ media outlets.

The book “Hanefi Yeter 1962-1982” written by Volker 
Martin was published in 1982. His various works are in 
the Museum of Berlin.

He performed 5 murals, 2 ceramic facades, 2 mosaic 
panels, 1 sculpture in Berlin and 3 murals in the city 
Darmstadt.
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Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Bedri Rahmi Eyüboğlu 
Atölyesi’nde eğitime başladı ve eğitimi süresince hocası 
Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun kişisel atölyesinde çalıştı. 
1970’de Paris “Academie des Beaux Arts”da sanat 
eğitimi görmeye hak kazandı, ancak bir kısım özel 
nedenlerle, devam etmeyerek İstanbul’a geri döndü ve 
Akademi’deki eğitimine devam ederek 1972 yılında 
mezun oldu. 1973’de Devlet Burs sınavını kazanarak, 
Berlin Güzel Sanatlar Akademisi’nde başladığı Yüksek 
Lisans Eğitimini 1978’de tamamladı.

Viyana, Paris, Brüksel, Manchester City ile büyük 
çoğunluğu Almanya’nın muhtelif şehirlerinde olmak 
üzere yaklaşık 56 yurtdışı kişisel sergi açtı. Doğu 
Almanya’da kişisel sergi açan ilk Türk asıllı sanatçı oldu. 
Bu sergisinde özel izinle katalogu basıldı. Çok sayıda 
karma sergide, kitaplarda, kataloglarda, afişlerde ve 
değişik ülkelerin basın organlarında yer aldı.

1982 yılında editör Volker Martin tarafından hazırlanan 
“Hanefi Yeter 1962-1982” kitabı yayınlandı. Berlin 
Müzesine eserleri alındı.

Berlin’de 5 duvar resmi, 2 seramik cephe, 2 mozaik pano, 
1 heykel, Darmstadt’ta 3 adet duvar resmi gerçekleştirdi.
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