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Ülkemizde çizgi film sanatının 40 yılını bulmayan, çok kısa

geçmişinde bu sanata emek vermiş olan sanatçılarımızdan, adı bugüne

"usta" tanımı ile kalmış olanlar arasında Erim Gözen'in doldurulması zor

bir yeri bulunmaktadır.

Çizgi film sanatçısının adının bile konmadığı zamanlarda, bu

alanda sanatının ve yaşamının savaşımını vermiş olan Erim Gözen'i

uzun yıllar sürdürdüğü çizgi film reklamlarındaki başarısıyla tanıyorduk.

Erim Gözen çizgi film sanatına ilişkin bilgi ve birikimlerini aktarmak

üzere 1988-1989 öğretim yılında aramıza öğretim görevlisi olarak büyük

bir sevinçle ve umutla katıldı. Çizgi film sanatının gelişmesinde ve bu

sanat dalının toplum içerisinde bir "meslek" olarak kabul görmesinde

eğitimin kaçınılmazlığını her zaman vurgulayan Erim Gözen, her dersini

titizlikle hazırlar, kendi bilgi ve deneyimlerini büyük bir heyecanla

öğrencilerine aktarır, sanatçı olmanın yanında, çağdaş bir öğretici ve

*Prof.Dr.,Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Güzel Sanatlar

Fakültesi Dekanı

3



eğitici olmanın sorumluluğunu da sonuna kadar taşırdı.

Erim Gözen'in sorumluluğunda çizgi film dersleri Grafik

Bölümü'nde üç yıl süreyle seçmeli ders olarak başarıyla sürdürüldü. Bu

üç yıl boyunca öğrenciler tarafından toplam yedi film üretildi ve bu

filmlerden ikisi çeşitli festivalierden ödüller kazandı. Erim Gözen'in

sürdürmuş olduğu bu derslerden kazanılan deneyimler ve başarılar

doğrultusunda 1990-91 öğretim yılında Türkiye'de ilk olarak,

Fakültemizde, Çizgi Film Bölümünü kurduk.

Erim Gözen'in Çizgi Film Bölümü ders programının

oluşturulmasında ve bu dersler için gerekli öğretim görevlilerinin

saptanmasında, bitmek tükenmek bilmeyen katkıları hiç bir zaman

unutulmayacaktır. Onun bu katkıları sonucunda kendisinin yetiştirmiş

olduğu asistanların yanısıra, Bölümümüz yeni öğretim görevlileri de

kazanmıştır.

Erim Gözen, çizgi film alanında Ülkemizde ilk kitabı hazırlamak

suretiyle eğitime ve öğrencilerine verdiği değeri de göstermiş oluyordu.

Bu kitapta çizgi filmin tüm aşamalarını ayrıntılı bir biçimde açıklayan Erim

Gözen, öğrencilerine çevrelerinde gördükleri hareket halindeki herşeyi

çizmelerini ve sürekli araştırma yapmalarını önermektedir. Öğrencilerini

sürekli özgür düşünmeye özendiren Erim Gözen, iyiye, daha iyiye, en

iyiye ulaşabilmenin tek yolunu çok, daha çok çalışma olarak göstermiş

ve öğrencilerine bu konuda farklı bir şevk aşılayabilmiştir. Sadece çizgi

filmle değil gerek müzikle, gerekse sanatın diğer alanlarıyla da doğaya,

yaşama açılmayı amaçlamış, bu yollarla çevresine sevgi ve mutluluk

saçmış çağdaş bir sanatçı ve eğitimciydi Erim Gözen.

Erim Gözen'in Kültür Bakanlığı'na hazırlamakta olduğu "Pamuk

Prenses ve Bilgisayar" adlı çizgi filmi yarım kalmamış, eşi Mine Gözen

başkanlığında, yakın dostları ve Bölümümuz öğrencileri tarafından
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özenle tamamlanmaktadır.

Yeri kolay kolay doldurulamayacak çok değerli bir öğretim

görevlimizi ve çok yakın bir dostumu kaybetmenin derin üzüntüsü ile

Erim'i sevgi ve saygıyla anıyorum.
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