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ÖNSÖZ

Nisan 2009 tarihinde hazırlanmaya başlanan “Ankara Devlet Resim ve
Heykel Müzesi’nde 1914 Kuşağı, Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği ve d
Grubu Ressamlar” konulu uzmanlık tezi, bir yıl boyunca sürdürülen araştırma ve
gayretlerin sonunda tamamlanmıştır. Akademik anlayış içinde ve bilimsel
yöntemlere dayanılarak hazırlanan bu çalışmanın gelecekte yapılacak olan
çalışmalara yardımcı olması amaçlanmıştır.
Ülkemizde Resim ve Heykel Müzelerinin koleksiyon yönetiminde yeni
yaklaşımlara ve çözüm önerilerine ihtiyacı vardır. Bu tez Ankara Devlet Resim ve
Heykel Müzesi resim koleksiyonunu ressam grupları özelinde ele alan, gelecekte
uygulamaya geçirilmesi hedeflenen projelere bir ön hazırlık ve tespit niteliğindedir.
Bu çalışmanın gerçekleşmesinde göstermiş olduğu ilgi ve anlayıştan dolayı
tez danışmanım Sayın Prof. Dr. Kıymet GİRAY’a, aziz arkadaşım Yrd. Doç. Dr.
Serkan SUNAY’a, çalışma arkadaşlarım Berrak AYDEMİR, Pınar COŞKUN, Sıdıka
YILMAZ’a teşekkür ederim.
Çalışmalarım sürecinde yardımını ve desteğini esirgemeyen eşim Zeynep
Nilgün’e, kızım Gökçe Nazlı’ya minnetlerimi sunarım.
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1. GİRİŞ

Çağdaş Türk resim sanatının önemli devirleri müzelerimiz arşivlerinde
bulunan sanat eserlerinin gün ışığına kavuşturularak, ayrıntılı tahlil edilmesi yoluyla
aydınlanacaktır. Bu bağlamda ülkemizin en önemli çağdaş sanat kurumlarından biri
olan “Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nde 1914 Kuşağı, Müstakil Ressamlar
ve Heykeltıraşlar Birliği ve d Grubu Ressamlar”ı yüksek lisans tezi konusu edinerek
çalışmalarımıza başladık. Bu tez T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar
Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Resim
koleksiyonunda yer alan Çallı Kuşağı Ressamlara, Müstakil Ressamlar ve
Heykeltıraşlar Birliği sanatçılarına ve d Grubu Ressamlara ait eserlerin tespit
edilerek her birinin artistik ve üslupsal özelliklerini sanat tarihi bakımından
irdelemeyi amaçlamaktadır.
Çalışmamıza ilişkin araştırmalar; Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat
Tarihi Bölümü Kütüphanesi, Milli Kütüphane, Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi ve
Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi’nde literatür ve kaynak taraması ile başlamış,
konuya ait mevcut bilimsel yayınlara ulaşılmıştır. Ayrıca Yüksek Öğrenim Kurumu
tez arşivine ve kütüphanelerden edinilemeyen yayınlara internet vasıtasıyla ulaşılmış;
ülkemizde konu ile ilgili yapılan dolaylı çalışmalardan bu şekilde faydalanma
olanağı bulunmuştur.
Toplanan bilgiler, çalışmamızın amacına uygun olarak tasnif edilerek çalışma
fişleri hazırlanmıştır. Öncelikle eserlerimizin yer aldığı Ankara Devlet Resim ve
Heykel Müzesi’nin önemini kavramak ve aktarmak amacıyla Türk müzeciliğinin
tarihsel gelişimi sunulmaya çalışılmış, aynı bölümde Ankara Devlet Resim ve
Heykel Müzesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim Heykel

8

Müzesi ve İzmir Resim Heykel Müzesi’nin tarihine ilişkin bilgiler verilmiştir.
Konumuzun esasını teşkil eden katalog bölümünde kronolojik sıra gözetilerek,
çalışmamız kapsamına giren resim dönemlerine ve ressamların biyografileri
mahiyetinde hazırlanmış kısa bilgilere; ayrıca her bir sanatçının akademik kariyeri ve
sanat hayatı ile ilgili belli başlı dönüm noktalarına değinilmiş, bu bilgilerin sonuna
ressamların müze koleksiyonunda yer alan eserleri eklenmiştir. Müzede Sayım ve
Tespit Çalışmaları devam ettiğinden ilgili resimler yerinde tarafımdan görülüp
incelenmekle birlikte, fotoğraflarının büyük bir kısmı çeşitli kaynaklardan
edinilmiştir.
Karşılaştırma ve değerlendirme bölümünde tespit edilen eserlerin sanatsal
özelliklerinin irdelenerek, sanatçılarının eserlerinin kendi içinde ve aynı dönemi
paylaşan çağdaş sanat eserleriyle karşılaştırması yapılmış; benzer ve farklı artistik
değerleri ortaya konulmuştur.
Sonuç bölümü tez çalışmamızın ana hatlarını belirten bir özet biçiminde
aktarılmış, çalışmanın sonucu ulaşılan veriler vurgulanmıştır.
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2. MÜZECİLİK

Müzeler, topluma ve gelecek kuşaklara aktarmak üzere yaşattıkları kıymetli
varlıklarla insanlık tarihi için eşsiz ve vazgeçilmez bir konuma sahiptir. Müzecilik
olarak değerlendirilebilecek faaliyetlerin başlangıcı antik çağlara kadar uzanmakla
birlikte, müzeciliğin bilimsel bir disiplin olarak ele alınmaya başlamasının ilk
adımları 19. yüzyılda atılmış, gelişim sürecinin başlaması ise 20. yüzyılda olmuştur.

2.1. Türk Müzeciliğinin Tarihi

Müze ve müzecilikle tarihi ilişkileri yakın bir geçmişe dayanan Türkiye’de
müzeler, öncelikle zengin tarihimizi ve kültürel mirasımızı korumayı hedefleyen, 19.
yüzyılın batılılaşma çabalarının göstergesi olan çağdaş bir kurum olarak ortaya
çıkmıştır. Müzenin kurumsallaşmasına ilişkin bu tespit, aynı zamanda Türkiye’de
müzecilik uygulamalarının biçimlenmesini de doğrudan etkileyen iki önemli kavramı
vurgulamaktadır. Bunlardan biri tarihi ve kültürel mirasın “korunması”, diğeri de
Batılılaşmanın göstergesi “çağdaş bir kurum” oluşturma kaygısıdır. Bugün
anladığımız anlamda müzecilik kavramı, çağdaş kültürü de kapsayan yönleriyle XIX.
yüzyılın başlarında ve onu izleyen dönemde altın çağını yaşamıştır (Özkasım, Ögel,
1992:100).
Türkiye’de müzecilik anlayışı, Osmanlı’dan günümüze kadar olan zaman
diliminde Batı’daki gibi bir gelişme göstermemiştir. Batı toplumlarında daha
ortaçağda var olan asillerin kıymetli eşya toplama merakı koleksiyonculuğu
geliştirmişti. Rönesans’ta yaşanan gelişmeler daha çok bu toplama merakını
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perçinleme ve toplanılan nesneleri çeşitlendirmeye yaramıştır. Yaşanan sosyal
değişiklikler sonucunda koleksiyonculuk sadece asil sınıfın değil zengin burjuvanın
da hobisi haline gelmiştir (Özkasım, Ögel, 1992:100).
Batıda bazı güçlü ailelerde yüzyıllar boyunca farklı nesillerin elinde çoğalan
koleksiyonlar söz konusudur. Daha sonraki dönemlerde ise bu koleksiyonların önce
bağışlamalar sonucu, daha sonra da Fransız İhtilali sonrası devletin, asillerin
mallarına el koyma ve Louvre sarayı örneğindeki gibi bunları halka açma çabasından
dolayı, bu koleksiyonlar halk müzelerinde sergilenmiştir. Bütün bu gelişim sürecinde
devletin rolü, ulusal devlet anlayışının görüldüğü Fransız İhtilali dönemi ve sonrası
hariç, çok değildir. Osmanlı da ise batı ülkelerindeki gibi bir asil sınıftan söz
edilemez. Osmanlı’da üst sınıfa bağlı aileler sıklıkla değişmiştir. Dönemin politik
olaylarına göre yönetici sınıf üst sınıf ailelere müdahale etmiş bunları değiştirmiştir.
Böyle bir durumda batıda görülen türde koleksiyonların üst sınıf aileler tarafından
oluşturulması da mümkün olmamıştır. Daha da önemlisi Osmanlı’da üst sınıf
sayılabilecek tabakanın hiçbir zaman batıdaki kadar ayrıcalıklı ve baskın olmamış
olmasıdır. Ayrıca yönetici sınıf olan padişah ve ailesi dışında da asilzade olarak
tanımlanabilecek bir sınıf yoktur. Osmanlı toplumunda batıdaki gibi yüksek sınıf
farklılıkları bulunmaz. Osmanlı’da müzecilik yönetici sınıfın girişimiyle başlamıştır.
İlk serginin Sultan Abdülmecid’in isteğiyle açılmış olması da bunun apaçık bir
göstergesidir. Yine müzeciliğin gelişimi de devlet eliyle, yönetici sınıfın isteğiyle
olmuştur. Müzecilik kültürünün ülkede henüz gelişmekte olması nedeniyle gerçek
anlamda müzeci yoktu. Bu nedenle müzecilik işlerinin yürütülmesinde o dönemde
Avrupalı müze yöneticilerinin kullanıldığını görüyoruz. Osmanlı’daki ilk müze
oluşumu Mecma-ı Âsâr-ı Atika (Eski Eserler Koleksiyonu)’dır. Bu koleksiyon
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günümüzdeki

İstanbul

Arkeoloji

Müzeleri’nin

temelini

oluşturur.

Padişah

Abdülmecit’in Yalova gezisi sırasında gördüğü Bizans yazıtlarını İstanbul’a
getirtmesi üzerine eserler, 1846 yılında Osmanlı Devlet adamı Ahmet Fethi Paşa
tarafından o güne kadar saray deposu olarak kullanılan Aya İrini’de toplatılmıştı.
Koleksiyon, Sadrazam Ali Paşa döneminde düzenlenmiş ve 1869 yılında dönemin
Maarif Nazırı Saffet Paşa tarafından Müze-i Hûmayun (İmparatorluk Müzesi) olarak
adlandırılmıştır.

Aynı

yıl,

ilk

müze

müdürü

olarak

Galatasaray

Lisesi

öğretmenlerinden Dr. Good görevlendirilmiş; ayrıca vilayetlere bir genelge
gönderilerek çevrelerindeki bütün tarihi eserlerin tahrip edilmeden müzeye
nakledilmeleri istenmiştir. O yıllarda müzeciliğimizde Avrupalıların etkileri
görülürken, bu durum 19. yüzyılın sonunda değişmeye başlamıştır. Dönemin
müzecisi Anton Dethier 1881 yılında ölünce müze müdürlüğüne bir Türk’ün
getirilmesi düşünülmüş, Sultan II. Abdülhamid, 2 Eylül 1882 tarihinde Osman
Hamdi Bey’i müze müdürü tayin etmiştir. Bir Türk’ün müze yöneticiliğine
getirilmesi başlı başına bir yeniliktir. Osman Hamdi Bey’in müdürlüğü döneminde
müzecilik açısından son derece önemli gelişmeler yaşanmış, önce Çinili Köşk
onarılmış, daha sonra, Sanayi-i Nefise mektebi kurulmuştur.1
Sultan II. Abdülhamid döneminde, 1884’te kabul edilen yeni Âsarı Âtika
Nizamnamesi müzeciliğin gelişmesi açısından çok önemli olmuştur. Âsarı Âtika
kanunuyla günümüzde Türkiye’de çok gelişmiş olan arkeolojinin temelleri atılmıştır.
Bu arada Sidon kazılarında ortaya çıkan İskender, Ağlayan kadınlar, Satrap, Lykia
lahitleri İmparatorluk müzesini geliştirmiştir. Özellikle İskender lahdi müzeye
uluslararası bir ün de getirmiştir. Eserlerin sayısının gittikçe artması sonucu yeni bir
1

http://www.kulturtarihi.org/makale2.htm -156k
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binanın yapılması gerekliliğini ortaya çıkarmış, müze binasının tasarlanması işi de
Mimar P. Vaullary’e verilmiştir. Bu bina ülkemizde, baştan müze binası olarak
tasarlanan ilk binadır ve Müze-i Hümayun adıyla 1891 tarihinde açılmıştır.
Açılışından kısa bir süre sonra müzede kitaplık, fotoğraf laboratuarı ve maket
atölyesi kurulmuştur. Kazılar sonucunda getirilen yeni eserler nedeniyle 1903’te ve
1907 müzeye ek binalar yapılmıştır (Gerçek, 1999:14).
Sultan II. Abdülhamid dönemindeki (1876-1909) bir olay zamanın müzecilik
anlayışını yansıtması açısından önemlidir. II. Abdülhamid, Tophane semtinde
bulunan ve Fatih döneminden geriye kalan askeri topların eritilerek tahrip edileceğini
öğrenince, gelecek Osmanlı nesillerin geçmişte yaşananları hatırlamaları ve o günün
tekniği hakkında bilgi sahibi olmaları için topları koruma altına aldırtarak Askeri
müzeye taşıttırır. Halen bugün İstanbul müzelerinde gördüğümüz Fatih dönemine ait
askeri toplar Sultan II. Abdülhamid döneminde koruma altına alınmış olanlardır.
Yine Sultan II. Abdülhamid’in hazırlatmış olduğu fotoğraf albümleri, Osmanlı
toplum hayatı, eski eserler, şehircilik, şahıs envanterlerini içeren kapsamlı bir fotobelge niteliğindedir. Bugün dahi akademik çevrelerde yararlanılan ilk kaynak
özelliğini taşıyan bu fotoğraf albümleri Osmanlı’dan Cumhuriyete bilim tarihi
serüvenin bir kısmını oluşturmaktadır. (Pasinli, 2002:21).
Yine bu dönemde, İstanbul dışında, Anadolu’daki bazı şehirlerde de müze
kurma çalışmaları başlamıştır. 1902’de Konya’da, 1904’de Bursa’da yeni müzeler
kurulmuştur.

Yabancı

arkeolog

ve

uzmanlardan

yararlanılarak

müze

koleksiyonlarının kayıt, katalog ve sergilemeleri geliştirilmiştir. Kısacası bu
dönemde müzeciliğin saklama ve depolamadan belki de daha önemli olan, koruma,
kayıt tutma, düzenli sergileme faaliyeti ülkemizde hızla gelişmiştir. Ayrıca bu
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dönemde Türk bilim adamları tarafından birçok kazı çalışması yapılmıştır. Müze
adına yapılan bu kazılar arasında Tralles (Eski Aydın), Alabanda, Boğazköy,
Alacahöyük, Akalan, Sidamara, Yortan, Korikos kazıları yer alır. Mutlak
hâkimiyetin merkezi İstanbul, kültür ve sanatın da odak noktasıydı (Pasinli,
2002:21).
Bir sanat müzesi kurulması yönündeki çalışmalar ilk kez XIX. yüzyıl
sonlarında başlamıştır. Güzel sanatlar okulunun kuruluşuyla da yakından ilgisi olan
bu girişimin sonunda bir koleksiyona başlanmış, ancak, müzenin açılışı
gerçekleştirilememiştir. 1883’te açılan Güzel Sanatlar Okulu’nun öğrencilerinin
eğitimini desteklemek bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla bir resim koleksiyonu
ve bu koleksiyonun sergileneceği bir resim salonu oluşturulması düşüncesi, sanat
koleksiyonları için de bir başlangıç olmuş ve Elvah-ı Nakşiye olarak anılan resim
koleksiyonu da bu amaçla meydana getirilmiştir. Ancak ilk sanat müzesi,
Cumhuriyet’in ilanından sonra, 1937 yılında Atatürk’ün emriyle kurulan İstanbul
Resim ve Heykel Müzesi olmuştur. Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi’nin Resim ve
Heykel Müzesi kurulması amacıyla Güzel Sanatlar Akademisi’ne tahsis edilmesi
üzerine müze koleksiyonlarının oluşturulması için hazırlıklara başlanmıştır.2
1910 yılında Osman Hamdi Bey’in ölümünden sonra müze müdürlüğüne
kardeşi Halil Edhem getirilmiştir. Kısa müdürlük süresi boyunca Edhem Bey,
yabancı uzmanlardan da faydalanarak bilimsel yayınlar yapılmasına odaklanmıştır.
1912-1914 yılları arasında Gustav Mendel’in yaptığı üç ciltlik “Catalogues de
Sculptures Grecgues, Romaines et Byzantines” isimli taş eserler katalogu günümüz

2

http://www.kulturtarihi.org/makale2.htm
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İstanbul Arkeoloji Müzesini, zamanın Müzey-i Hümayun’ununu dünyaya tanıtan
yapıt olmuştur.
1914 yılında Türk ve İslam eserleri için Evkaf-ı İslamiye Müzesi,
Süleymaniye Camii’nin imaretinde açılmıştır. Sanayi-i Nefise Mektebi (Güzel
Sanatlar Okulu) başka bir binaya taşınınca, burası da müzeye verilmiştir. Halil
Edhem, geleneksel batı müzeciliği anlayışı içerisinde, bir sergi-depo mantığıyla
Yakındoğu ülkelerinin eserlerini ayırarak, binayı Eski Şark Eserleri Müzesi olarak
düzenletmiştir. 1917 yılında yine önemli bir gelişme meydana gelmiş, Müze
dışındaki eski eserleri korumak için çalışmalar yapacak olan Eski Eserleri Koruma
Encümeni, meclis kararıyla kurulmuştur. Bu ülkedeki eski eserleri koruma
anlayışının geliştiğinin bir göstergesidir. Osmanlı’nın ekonomik durumunun bozuk
olması ve yabancıların ülke üstünde birçok baskı unsuru bulundurması, bu zamana
kadar yapılan bütün çalışmaları daha da önemli hale getirmektedir. Böyle bir
ortamda müze ihtiyaçları ve binası için bütçeden para ayrılması ve kazılar için
ödenek bulunması gerçekten de kolay olmamıştır. Eski eserleri koruma encümeni,
günümüz Türkiye’sinin modern bilimsel anlayışının da üzerinde bir çaba ortaya
koymuştur. Her eski eserin fotoğraflı katalogu hazırlanmıştır. Bugün büyük bir kısmı
İstanbul Arkeoloji Müzesi bünyesinde bulunan Encümen Fotoğraf Arşivi, o
dönemlerdeki müze-bilim tarihi ilişkisini en sağlıklı biçimde ortaya koymaktadır.
İşgal döneminde ve Kurtuluş Savaşı sırasında, çıkartılan meclis kararları
dışında müzecilik alanında bir gelişme söz konusu değildir. Cumhuriyet döneminde
ise müzecilikteki gelişmeler yeniden hız kazanmıştır.
Mustafa Kemal Atatürk kültür değerlerinin korunmasına yönelik bir
konuşmasında; “Eski devirlerin boş inançlarından ve yeniden kuruluş özelliğimize
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hiç de uymayan yabancı fikirlerden, doğudan ve batıdan gelen etkilerden
uzaklaşabilmek ulusal karakterimize ve tarihimize sahip çıkan bir kültür birliği ile
mümkündür.” Atatürk’e göre; “…bir millet; etkilenmekten kurtulup etkileyici duruma
gelirse tam bağımsız olabilir” demektedir. Ulusal birliğe ulaşabilmenin, tarihe ve
kültürel değerlere sahip çıkmakla sağlanacağı, bir ülkenin diğer ülkelere göre
üstünlüğünün savaşlarla değil, kültür ve sanatla olacağını ortaya koyan Atatürk,
sanata, kültüre ve dolayısıyla müzecilik çalışmalarının önemine dikkat çekmiştir
(Özkasım, Ögel, 1992:100).
Osmanlı çok kültürlü bir devletken Türkiye Cumhuriyeti bir ulus devlettir.
Bir millet oluşturma çabası içindeki devlet için en önemli kültürel araçlardan biri de
müzedir. Devlet ulusal kültürü oluşturup yaymaya çalışırken, halkla köprü kurmak
için müzeyi kullanacaktır.

1 Nisan 1924’te bakanlar kurulu kararıyla, Topkapı

Sarayı’nın mevcut eşyası ile müze olarak ziyarete açılması kararı alınır. Burada
Fransız ihtilalinden sonra Louvre’un halk müzesi haline getirilmesiyle bir paralellik
vardır. Ulus devlet anlayışıyla saraylar kısmi de olsa halkın ziyaretine açılmıştır.
İstanbul dışında da müzelerin açılması kararı Atatürk’ün emriyle hızla gelişmiştir.
Cumhuriyet döneminde yapılan ilk müze binası Ankara Etnografya
müzesidir. Müze binasının mimarı Arif Hikmet Koyunoğlu’dur. Bina 1930 yılında
ziyarete açılmış, 1925 yılında çıkarılan bir kanunla tekke, türbe ve zaviyeler
kapatılması neticesinde, buralardaki eşya ve eserlerin çoğu Ankara Etnografya
müzesine nakledilmiştir. Böylece ortaya çıkan törensel ya da günlük eşyalar halk
yaşamından kesitler sunmak için kullanılmıştır. Ancak Konya Mevlana Türbesi,
Atatürk’ün isteği üzerine kapatılmayarak eşyası ile birlikte müze haline dönüştürülür.
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Bu arada Anadolu’da birçok şehirde müzeler açılmıştır. 1923’te Ankara
Arkeoloji, Antalya, Bursa, Edirne müzeleri; 1924’te Adana, Bergama müzeleri;
1927’de İzmir, Sivas Müzeleri; 1934’de Efes, Diyarbakır müzeleri; 1936’da Niğde,
Kütahya, Kırşehir müzeleri; 1937’de ise İstanbul Resim ve Heykel müzesi,
Ankara’da Anadolu Medeniyetleri Müzesi kurulmuştur (Özkasım ve Ögel,
1992:100).
Anadolu’da açılan ulusal müzelerde yerel öğelere de yer ayrılmış ancak
yerellik ulusal kültürü destekleyici bir unsurdan öteye geçememiştir. Türkiye’de
müzecilik batı ülkelerindeki uygulamaların kötü örneklerini sergilemiştir. Yerel
öğeleri kullanmak kültürel faaliyetleri Anadolu’da yaygınlaştırmak için de kullanılan
bir yöntem olmuştur. Ancak yerel öğelerin kullanılması yine çok kısıtlı kalmıştır.
Halkın eğitiminden uzak, sergi-depo müzeler ortaya çıkmıştır. Müzelerin
koleksiyonlarının çoğunluğu o şehirlerde çıkan arkeolojik kalıntılardan oluşmuştur.
Bu nedenle kent müzesi değil arkeoloji müzesi konumundadırlar. Başlangıçta
müzelerde tarih öğretmenleri ve folklorcular görev almaktadır. Gerçek anlamda
müzecilik eğitimi almış kişiler ülkede henüz yoktur. Halkevlerinde kurulan
“Müzecilik Kolları”nın eski eserleri koruma bilincini halk arasında geliştirmek
açısından önemi büyük olsa da müzecilik açısından yeterli değildir. Ekonomik
sıkıntılar nedeniyle 1960’lı yıllara kadar müzecilik faaliyetlerinde bir azalma görülür.
Yeni müze binaları yapmak için bütçeden ayrılacak para da çok sınırlıdır. Bu nedenle
cami, kilise ve medrese gibi yapılardan müze binası olarak faydalanılır. Bu
müzelerde ise ödenek olmadığından gerekli sergileme malzemeleri yoktur. Eski
yapılar içinde eski eserleri toplayıp depolamak anlayışı devam eder. Bu da çoğu
zaman sorunlar çıkarmaktadır. Eserler için yeni bina yapılmaması ve eski binaların
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kullanılması, eserlerin korunması için ideal ortamların oluşturulamamasına neden
olmuştur (Özkasım ve Ögel, 1992:100).
1950 yılında Uluslar arası Müzeler Konseyi (ICOM)’ne bağlı olarak Türkiye
Milli Komitesi kurulmuştur. Komitenin amacı müzecilik mesleğine mensup üyeler
arasında işbirliğini geliştirmek ve uluslar arası işbirliği sağlamaktır ama komite kitap
çıkartmak ve haber bülteni hazırlamak dışında büyük bir çalışma içinde bulunmaz.
1960’lı yıllarda ise müze binalarının yapımı yeniden hız kazanır. Hemen
hemen her şehirde, tarihi ve arkeolojik bölgede veya ören yerinde birer müze
yapılmaya başlanır. 1956 yılında 33 müze ve 7 müze deposu varken 1963’te 58 müze
ve 12 müze deposu vardır. 1973 ise 87 müze ve 13 müze deposu bulunmaktadır.
1960’lı ve 1970’li yıllarda yapılan müze binaları genellikle tip projedir. Çağdaş
sergileme tekniklerinin kullanıldığı müze binalarından bahsetmek ise henüz söz
konusu değildir. Ülkemizde çağdaş anlamda sergileme kullanılan ilk müze binası,
1963–1974 yılları arasında gerekli onarımları yapılan ve sergileme mekanı mimar
Nezih Eldem tarafından yeniden düzenlenen Şark Eserleri müzesidir. Bu müzede
Mısır, Mezopotamya ve Anadolu’ya ait birçok eser müzenin eğitim amacı da göz
önüne alınarak halka sunulmuştur. 1966 senesinde ise müzecilik tarihimizde bir ilk
daha gerçekleşmiştir. O yıl kurulan “Topkapı Sarayı Müzesi’ni Sevenler Derneği”
Türkiye’nin ilk müze derneğidir. Burada müzecilikte sivil toplumun ilk defa aktif
olarak rol almaya başladığını görüyoruz (Özkasım ve Ögel, 1992:100).
1970’li yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen müzeler kurulmaya
devam etmiştir. Ancak 1960’lı yıllarda görülen tek tip proje uygulamaları bu
dönemde de devam eder. Tip proje yapımı, farklı şehirlere uymamakta, farklı
koleksiyonlar için gereken değişik mekân ihtiyacını karşılayamamaktadır. Eski
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yapıların müzeye dönüştürülmesine devam edilmekte, ancak var olan bir yapının bir
koleksiyonun ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesinin getirdiği sorunlar göz ardı
edilmektedir. 1980’li yıllar, ihtilal sonrası politik durağanlık, ekonomik atılım ve
ülkenin özellikle Batı’ya karşı kendini kabul ettirme dönemidir. Bu dönemde sanatsal
yaşamda hızlı bir gelişme ve üretim artışı gerçekleşmiştir. Ayrıca, kültür varlıklarının
korunmasına verilen önemin de arttığı bir dönemdir. Yerel kültürlere verilen önem
de gittikçe artmış, yerellik daha çok ön plana çıkmıştır. 1980’li yılların başında
ülkemizde müzelerin çoğunluğu Kültür Bakanlığı’na bağlıdır. Bakanlığa bağlı
müzelerin toplam sayısı 120 civarındır. Bunları belediyelere bağlı müzeler izler.
Ayrıca milli saraylar da Büyük Millet Meclisi’ne bağlıdır. Müzecilik açısından çok
önemli bir grup olan özel müzeler ise henüz yoktur (Özkasım ve Ögel, 1992:100).
Ülkemizdeki ilk özel müze olan “Sadberk Hanım Müzesi” 1981 senesinde
İstanbul’da tanınmış işadamı Vehbi Koç’un eşi Sadberk Hanım’ın anısına Azaryan
Yalısı’nda açılmıştır. Sadberk Hanım müzesi ile başlayan özel müzeler, Türk
müzeciliğindeki tek düzeliğin ortadan kaldırılması açısından önemli olmuştur.
1990’lı yıllarda vakıf müzeleri ve özel müzelerin sayısında artış gözlenirken, sanatsal
ve kültürel faaliyetlerde de artış gözlenir. Sanat galerisi sayısı ve galeri sergilerinin
sayısı hızla artmıştır. 2000’li yıllar ise bir yandan geleneksel müzeciliğin
sürdürüldüğü, bir yandan da teknolojinin sanat ve kültüre katılımıyla sanal müzelerin
ortaya çıktığı yıllar olmuştur.
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2.2. RESİM HEYKEL MÜZELERİ

Ülkemizde üç resim-heykel müzesi bulunmaktadır. Bunlar; Ankara Devlet
Resim ve Heykel Müzesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim-Heykel
Müzesi, İzmir Resim-Heykel Müzesi’dir.

2.2.1. Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi

Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nin içinde yer aldığı yapı, Namazgah
Tepesi’nde Yüksek Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu (1888-1982) tarafından inşa
edilmiştir. I. Ulusal Mimarlık Dönemi’nin en güzel örneklerinden olan yapı Türk
Ocakları Merkez Binası Olarak Tasarlanmıştır. 1926 yılında Türk Ocağı Merkez
binası için bir tasarım yarışması açılmış, Namazgâh Tepesinde Etnografya Müzesini
de yapan Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu’nun tasarımı birinci olmuştur. Atatürk’ün
suluboya resimden beğenip onayladığı binanın inşaatına 21 Mart 1927’de başlanmış,
inşaat Marmara Adasından getirilen mermerlerle 1930 yılının Nisan ayında
tamamlanmıştır. Atatürk’ün talimatları doğrultusunda bina Türk süslemeleri ile
bezenmiş ve inşaatında yalnızca Türk işçiler çalışmıştır.
Türk Ocakları merkez binası, 1931 yılı başlarında Türk Ocaklarının
kapanmasından sonra 10 Haziran 1931 tarihinde Cumhuriyet Halk Fırkası
(Partisi)’na devredilmiştir. 1932 yılında Türk halkının eğitim ve kültürel yönden
kalkınmasını sağlamak, Cumhuriyet yönetiminin erdemlerini, Atatürkçülük ilkelerini
halka yaymak amacıyla Halkevleri’nin açılması üzerine yapıda Ankara Halkevi
hizmet vermeye başlamıştır. Ankara Halkevi, başkentin kültürel yaşamına hareket
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getirmiştir. Önemli toplantılar, törenler, konserler, tiyatro, opera, bale temsilleri bu
yapının görkemli salonunda gerçekleştirilmiş, zengin bir kitaplık kurulmuştur.
Halkevleri’nin 1952 yılında kapatılmasından sonra bina hazineye devredilmiş,
kullanma yetkisi ise yeniden açılan Türk Ocakları’na verilmiştir (Özsezgin,
2002:50). 1952-1961 yılları arasında binada, Türk Ocakları Derneği’nin düzenlediği
etkinliklerin yanında Devlet Tiyatroları’nın 3. Sahne temsilleriyle Ankara
Belediyesi’nin nikâh hizmetlerine yer verilmiştir (İskender, 2002:35). Yapıyı
kullanan bu üç kuruluşun binaya sahip çıkmaması yüzünden gerekli onarımlar
yapılamamış, yapıda yer yer dökülmeler başlamıştır. Bunun üzerine 1961 yılında
dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in emriyle bina, Milli Eğitim Bakanlığı’na
aynı yıl yeniden Türk Ocakları Derneği’ne verilmiştir. 1965 yılında bina bir kez daha
el değiştirmiş, Köy İşleri Bakanlığı’na devredilmiş ancak Türk Ocakları Derneği
binada etkinliklerini sürdürmüştür. 1971 yılında Milli Savunma Bakanlığı’na
devredilen bina, bu bakanlığın raporu üzerine 1972 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na
tahsis edilmiştir. Bütün bu el değiştirmeler sırasında bina yıpranmış, tarihi
eşyalarının bir bölümü tahrip edilmiş, salonun locaları sökülmüş, sahne kullanılmaz
duruma gelmiştir (Erbil, 2002:37).
1972 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nca Ankara Halk Eğitimi Merkezi ve
Akşam Sanat Okulu’na dönüştürülen binada büyük değişiklikler yapılmış, odalar
birleştirilip atölye haline getirilmiş, bazı pencereler örülmüş, mekanlara marangoz,
torna tezgahları monte edilmiştir. Çeşitli meslek kursları açılan binada en büyük
tahribat bu dönemde olmuş, iç ve dış cephe süslemelerin bir bölümü dökülmüştür.
Cumhuriyet dönemi Türk mimarisinin bu görkemli yapısı nihayet Kültür Bakanlığı
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün girişimi ve Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ün
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yakın ilgisiyle 25 Ekim 1975 tarih ve 7/1172 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Resim
ve Heykel Müzesi yapılmak üzere Kültür Bakanlığı’na tahsis edilmiştir.
Kültür Bakanlığı’nca 1976 yılında teslim alınan yapı o yıllarda hayatta olan
mimarı Arif Hikmet Koyunoğlu’nun gözetiminde Mimar Abdurrahman Hancı’nın
projesine göre restore edilmeye başlanmıştır. Restorasyon sürerken bir yandan da
müze koleksiyonlarının oluşturulmasına başlanmıştır. Eşref Üren, Arif Kaptan, Turan
Erol, Orhan Peker, Refik Epikman, Şefik Bursalı ve Osman Zeki Oral’dan oluşan
ekip kamu kurum ve kuruluşlarını dolaşarak müzeye konabilecek eserleri
belirlemişlerdir. Bu çalışma neticesinde kamu kurum ve kuruluşlarında 800 kadar
eser tespit edilmiş, tespit edilen eserlerden 500 kadarının müze koleksiyonuna
alınabileceğine karar verilmiştir. Başbakanlığın bir genelgesi üzerine bu eserler
toplanmış, bakım ve onarımları yapılmıştır. Müzenin ilk koleksiyonu böylece
oluşturulmuştur. Müze salonlarında sergilenecek eserler Güzel Sanatlar Genel
Müdürü Mehmet Özel başkanlığında, Prof. Turan Erol, Prof. Devrim Erbil, Prof.
Mustafa Pilevneli ve Müze Müdürü Tunç Tanışık’tan oluşan bir seçici kurul
tarafından belirlenip, tarihsel bir sıralama ile ilk yağlıboya ressamlarından günümüz
sanatçılarına gelinceye kadar olan süreçteki eserler sergilenmeye başlanmıştır.
Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk
tarafından 2 Nisan 1980 tarihinde törenle hizmete açılmıştır. Ancak, müze binasının
bodrum katına el atılmamış, konser salonunun eksikleri tamamlanmamış, bahçe
düzenlenmesi yapılmamıştı. Bodrum katının 1982 yılında başlayan restorasyonu
1983’te tamamlanmış, 1984 yılında ise bodrumdaki toprak dolgu kaldırılmış, mekân
olarak yeniden düzenlenmiştir. Mekan düzenlemesi Sedat Simavi Vakfı tarafından
yapıldığı için mekan Sedat Simavi Sanat Galerisi’ne dönüştürülmüştür. Uluslararası
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Sedat Simavi Karikatür Yarışması Sergisi her yıl bu galeride açılmaktadır (Erbil,
2002:37).
1985 yılında konser salonun restorasyonuna başlanmış, gül ağacından
yapılmış koltukları elden geçirilmiş, Locaları ve süslemeleri 1930 yılındaki şeklini
almıştır. Konser salonunun sahnesi ayrı bir düzenleme ile kullanılır hale getirilmiştir
1985 yılı sonunda Konser salonunun da kullanıma hazır getirilmesiyle Ankara Devlet
Resim ve Heykel Müzesi, müze işlevi yanında bir kültür merkezi görevini de üstlenir
duruma gelmiştir.
Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nin koleksiyonları büyük çabalarla
ancak küçük bir harcamayla oluşturulmuştur. Yapı 1976 yılında Milli Eğitim
Bakanlığı’ndan dört tanınmış tabloyla birlikte teslim alınmıştı. Osman Hamdi Bey’in
“Silah Taciri”, V. Vereshchagin’in “Timur’un Mezarı Başında”, Zonaro’nun “Genç
Kız Portresi”, Emel Cimcoz Korutürk’ün “Gazi’ye Şükran” tabloları koleksiyonun
ilk yapıtları olmuştur. Kamu kuruluşlarının duvarlarında, depolarında bulunan ve
devlet parasıyla satın alınmış tablolar oluşturulan sanatçı grubunca (Üren, Kaptan,
Peker, Epikman, Erol, Bursalı, Oral) tespit edilmiş, Müze koleksiyonuna girebilecek
değerde 500 kadar tablo belirlenmiştir. Başbakanlığın bir genelgesi gereğince bu
tablolar toplanmış, restorasyon ve konservasyonları yapılarak müzenin büyük
koleksiyonunu oluşturulmuştur.
Milli Kütüphane’nin kurucusu Adnan Ötüken’in başlattığı tablo alımları
sonucunda Milli Kütüphane’de değerli bir tablo koleksiyonu ortaya çıkmıştı. Bu
koleksiyondan bir grup eser restore edilerek müze koleksiyonuna eklenmiştir.
Müze’ye yurt dışındaki müzayedelerden tablo satın alınmaktadır. Fikret Mualla’nın
26 tablosu Paris’ten satın alınarak müze koleksiyonu genişletilmiştir.
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Bağış yoluyla da müzeye önemli sayıda eser kazandırılmıştır. Ressam Şeref
Akdik’in eşi Sara Akdik’in kırk yapıtlık Şeref Akdik koleksiyonu, Çelik Gülersoy’un
yedi yapıtlık hat koleksiyonu, Emel Korutürk’ün İbrahim Çallı portreleri, İbrahim
Cimcoz’un İbrahim Çallı portresi, Hikmet Onat, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Eşref Üren
ve Arif Kaptan’ın birer yapıtından oluşan bağışları örnek olarak gösterilebilir.

2.2.2. İzmir Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdürlüğü

İzmir Resim Heykel Müzesi, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi ile
birlikte yapılmıştır. Yan yana olan bu iki ayrı yapı. Ortak bir giriş mekânına sahiptir.
Yapının giriş mekânında geçici sergilerin yapıldığı küçük bir hol, atölyeler, idari
birimler ve farklı servis mekânları yer almaktadır. Bu mekândan çıkılan ara kat, esas
sergi amaçlıdır ve buradaki galeri ile üst kat ve giriş mekânı ile görsel bir bağlantı
kurulmaktadır. Ara katta buradaki personele hizmet veren bir de lokanta
bulunmaktadır. Üst kat tamamen kalıcı sergi mekânı olarak kullanılmakta ve
aydınlatma sistemi ise tepeden aydınlatmadır. Sergileme mekânları sade sergi
mekanı anlayışı ile tasarlanmış ve mekanda yapı taşıyıcı sistemi ön plana
çıkarılmıştır. Bu tasarım anlayışı mekâna yüksek bir esneklik sağlamıştır. Yapının
arazide oturumu, yörenin serin imbat rüzgârlarını alabilecek şekilde düzenlenmiş ve
bu yaklaşım açık bir plan düzeni ile kuvvetlendirilmiştir.
Yapıda yer alan atölye birimlerinin ihtiyacı karşılayamaması üzerine yeni
yapılan ve lojmanların yanında yer alan yeni atölye birimleri müze yapısının, mimari
anlayışın birer devamı şeklindedir ve bu mekânlarda da tepeden aydınlatma
mekânların izin verdiği noktalarda kendini hissettirmektedir. Türkiye de yer alan
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sanat müzeleri içinde sadece İzmir Resim ve Heykel Müzesi kendi yapısı içinde yer
almaktadır. Diğer iki sanat müzesi tarihi niteliğe sahip yapılarda yer almakta ve işlev
değişikliği ile bu binalara yerleşmiş durumdadırlar. Bu açıdan İzmir Resim ve
Heykel Müzesi oldukça şanslı bir konumdadır. Yapı müze binası olarak tasarlandığı
için yapı fiziği detayları tasarım ve uygulama aşamasında çözülmüştür. Özel sergi
planı gerektiren uygulama aşamasında ise geçici çözümler ile bu sorunlar aşılmaya
çalışılmaktadır. Tasarım aşamasında genel bir sergi planı oluşturulmuş, koleksiyonun
gelişimi doğrultusunda sergi planında yeni düzenlemeler yapılmaktadır. Müze kamu
kurumlarının genel mali sıkıntısı ile güvenlik ve yetişmiş eleman sıkıntısını
yaşamaktadır.
Müzede, 403 adet eser (342 adet resim, 25 adet heykel, 12 adet seramik, 24
adet baskı resim) yer almaktadır. Koleksiyonda Şeker Ahmet Paşa, Hoca Ali Rıza,
Hikmet Onat, İbrahim Çallı gibi büyük ustaların eserlerinin yanı sıra, çeşitli
dönemlerden seçkin sanatçıların yapıtları da bulunmakta ve koleksiyon her geçen
gün zenginleştirilmektedir. Eski kuşak ustalarından çağdaş sanatçılara kadar çeşitli
dönem ve eğilimleri yansıtan eserler, restorasyon atölyelerinde titiz bir çalışmayla
zamana karşı dirençli hale getirilmektedir.
Müze bünyesinde sanat ve sanat tarihine ait çok sayıda kitabın bulunduğu
kütüphane, araştırmacılar ve öğrenciler için zengin bir kaynak oluşturmaktadır.
Atölyelerde ise desen, yağlıboya, seramik, suluboya, heykel ve geleneksel el
sanatları kursları düzenlenmektedir. Bu sanat kurslarına iki yıl devam eden
kursiyerlere sertifika verilmektedir. Hafta sonu ilkokul öğrencileri için düzenlenen
kurslarda, çocuklara resim ve renk bilgisi verilmekte; müze ile kaynaşıp, müzeyi
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sevmeleri amaçlanmaktadır. Her yıl yaz aylarında düzenlenen Güzel Sanatlar
Fakültelerine hazırlık kurslarına ise yoğun katlım olmaktadır.

2.2.3. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim Heykel
Müzesi

Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, İstanbul’un
Beşiktaş ilçesinde anayol ile deniz arasında bir alanda bulunmaktadır. Dolmabahçe
Sarayı’nın bir devamı olarak 1856’da tamamlanmış olan bina Amira ve Nikagos
Balyan tarafından yapılmıştır. Binanın dışında ampir, barok ve rokoko üsluplarının
özelliklerinden oluşan birliktelik yapının iç mekânlarındaki süslemelerde de kendini
göstermektedir. Ülkemizin ilk plastik sanatlar müzesi olarak yarım asrı aşkın bir
süredir faaliyette bulunan İstanbul Resim ve Heykel Müzesinin bulunduğu bina
Dolmabahçe Sarayı kompleksi içerisinde yer alan Veliaht dairesidir.
Bina XIX. Yüzyılda sarayın yanında olmakla beraber, ayrı giriş ve bahçelere
sahip, bodrum üzerine iki katlı olarak 8672 m²lik bir alan üzerine kurulmuştur.
Veliaht Dairesi’nin ilk bölümü Dolmabahçe Sarayı ile birlikte Abdülmecit
döneminde aynı mimari ve süsleme anlayışı ile genişletilmiştir. Selamlık, Harem ve
Muayede Salonu bölümlerinden oluşan daire Dolmabahçe Sarayının küçük bir
benzeridir. Saray mensuplarının 1924 yılında yurtdışına çıkartılmalarıyla birlikte
bina 1937 yılına kadar boş kalmıştır bunu izleyen dönemde Atatürk, Türk ressam ve
heykeltıraşlarına ait olan eserler için bir müzeye gereksinim olduğunu görmüş ve
müze için de Veliaht Dairesini 20 Eylül 1937 tarihinde tahsis etmiştir.
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İstanbul Resim Heykel Müzesiyle ilgili olarak şunlar söylenebilir; müzede
başlangıcını 1830 olarak alırsak son yüzyılın resim ve heykelleri sergilenmekte. Yapı
müzeye dönüştürülürken Mimar Kerim Silivrili birçok konuda ilk düzenlemeleri
yapmıştır. Mekânın en büyük sıkıntısı yapının birinci derece tarihi eser olması
dolayısıyla iç mekân veya dışta herhangi bir yeniden düzenleme şansının
olmamasıdır. Bu nedenle mevcut mekânlar neye izin veriyorsa ona uymak zorunda
kalınmıştır. Mekân olarak ek bir alana ihtiyaç duyulmadığı söylenmesine rağmen
mevcut yapıda yer alan bodrum kattaki mekânların kullanıma açıldığı durumda bu
geçerli olmaktadır. Bu mekanlar ise maddi yetersizlikten dolayı restorasyon
görememekte ve kullanıma açılamamaktadır. Bu alanların kullanıma açılması
durumunda, müzede eksikliği duyulan ihtiyaçları karşılama durumu mümkün
olabilir. İstanbul Resim Heykel Müzesi koleksiyonuyla ilgili bu müzede yöneticilik
yapmış olan Kemal İskender şunları söylemiştir; “ Müzelerin yönetiminde çok büyük
sorunlar yaşanıyor. Örneğin Türkiye’deki diğer müzeler İstanbul Resim Heykel
Müzesi’nden giden eserlerle yapılmıştır. 1953-70’lerin ortasına dek 501 resim
müzeden çıkartılarak Güzel Sanatlar Galerilerine gönderilmiştir. Bolu ve Balıkesir
bunların içindedir. İşin tuhafı Ankara ve İzmir müzeleri buradakinden daha faal
gözüküyor. Fakat Türkiye’deki en zengin koleksiyon burada (2000’in üzerinde eser
var) ama bina Milli Saraylar kompleksi içinde olduğu için girmek bile bir
sorun…”(İskender, 2002:35).
İstanbul Resim Heykel Müzesi de diğer Devlet müzelerinde olduğu gibi
birçok teknik sorun yaşanmaktadır. Çağdaş anlamda birçok gelişmeden uzak
durumdadır. MSÜ İstanbul Resim Heykel Müzesi kent içinde ziyaretçiler açısından
ulaşımı oldukça rahat ve merkezi bir alanda yer almaktadır. Bulunduğu yerin bir
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diğer artısı ise üç üniversitenin kesişim noktasında yer almasıdır. Yer aldığı konum
açısından oldukça elverişli bir yerde bulunmasına rağmen müze gerekli ilgiyi
görememektedir. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nin uzun bir süre yangın
tehlikesi nedeniyle kapalı kalmasına, toplum ve devlet kurumlarının tepki
göstermemeleri, sanat olgusunun toplumda henüz yerleşmediğini, müzenin kitlelerle
sanatı bütünleştirmede süratle bir eğitim programlamasına girmesinin bir gereklilik
olduğunu vurgulamaktadır.
Müze tarihi nitelik taşıyan bir yapının işlev değişikliğiyle oluşmasının
sıkıntısını yaşamaktadır. Bunların en belirgin olanları; yapının I. Derece tarihi eser
olmasından ötürü herhangi bir müdahalenin yapılamaması ve gerekli mekân
ihtiyacının karşılanamaması, bakım ve onarımında karşılaşılan sıkıntılar, iç mekânda
herhangi bir tasarıma gidilememesi, yapının özgün işlevinden dolayı deniz
cephesinin oldukça açık tasarlanması ve bunun sergileme alanında yaratmış olduğu
sorunlar, sergi mekânı olarak kullanılacak duvarların kısıtlı olması ve yapı fiziği
açısından yarattığı sorunlar ve yapının denize yakın olmasından ötürü tuz ve rutubet
oranının yüksek olması, denizden gelen sodyum klorür ve bunun etkiler, yapının
kullanımı sırasında karşılaşılan başlıca sorunlardır. Yapı mekânlarındaki yüksekliğin
fazla olması sergilemede oldukça zengin görüntüler oluşturmasına rağmen
mekânlardaki fazla sayıdaki pencereler sergileme alanlarını azaltmaktadır. Sergileme
yaparken herhangi bir özel sergi planına gidilmemiş ve var olan mekânlar eldeki
koleksiyon doğrultusunda değerlendirilmiştir. Aydınlatmalar hareketli olup duruma
göre açı değişimine olanak verecek şekilde çözülmüştür. Heykel sergilemelerinde ise
eserlerin üç boyut özelliklerini vurgulayacak şekilde aydınlatma yapılmasına özen
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gösterilmiştir. Gün ışığı perdeler ile kontrol altına alınmaya çalışılmıştır. Müzedeki
koleksiyon kadar yapının özgün detayları da dikkat çekmektedir.
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3. Ankara Devlet Resim Ve Heykel Müzesinde 1914 Kuşağı, Müstakil
Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği ve d Grubu Ressamlar

3.1. 1914 Kuşağı (Çallı Kuşağı)

1914 Kuşağı 1910 yılında Sana-i Nefise Mektebi’nden mezun olduktan sonra
devlet tarafından Paris’e resim eğitimi için gönderilen ve 1914 yılında I. Dünya
Savaşı’nın başlamasıyla yurda dönerek Türk resim sanatında yeni bir dönem başlatan
ressam

topluluğudur.

Türk

İzlenimcileri

Çallı

Kuşağı

veya

olarak

da

adlandırılmışlardır. Bu ressam topluluğunda Mehmet Ruhi Bey, Sami Yetik, Nazmi
Ziya Güran, İbrahim Çallı, Ali Sami Bayar, Hikmet Onat, Feyhaman Duran, Namık
İsmail ve Hüseyin Avni Lifij yer alır.
1914 Kuşağı sanatçılar yurda döndükten sonra Osmanlı Ressamlar Cemiyeti
çatısı altında bir araya gelmişlerdir. Cemiyet I. Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla
İtalyanların elinde bulunan Societe Opera isimli İtalyan lokalini ilhak etmiş ve bu
lokali “Galatasaraylılar Yurdu” adı altında bir kulübe dönüştürmüşlerdir. Çallı
Kuşağı sanatçıları 1916 yılından başlayarak her yıl Ağustos ayında “Galatasaray
Sergileri” olarak adlandırdıkları sergiler düzenlemişlerdir. Galatasaray sergileri Türk
resim sanatında yenilikçi görüşlerin hayata geçirilmesinde ve yaygınlaşmasında
önemli bir rol üslenmiştir.
İzlenimcilik akımı 19. yüzyılın son çeyreğinde Fransa’da zirveye ulaşmıştı.
Akımın ortaya çıkmasında ve gelişmesinde Sanayi Devrimi çok büyük bir etkendir.
İlk zamanlar eleştirmenler tarafından tepkiyle karşılanan bu akım Manet, Degas,
Monet gibi sanatçıların büyük katkılarıyla uygulanmış ve kabul görmüştü. Akımın

30

Türk resim sanatında yankılarını bulması kırk yıl kadar sonra olmuştur. Bu kırk yıllık
gecikme Türk resmi için doğal bir süreçti; çünkü Batı resmi izlenimcilik öncesi
Rönesans’ı yaşamış, resimle ilgili problemleri çözme yoluna çoktan girmişti. Batı
resminde bu gibi önemli gelişmeler yaşanırken Türk resminde pentür anlamında
resim ancak 19. Yüzyılda görülmeye başlanır. Bu nedenledir ki Türk resmi batı
resminin çözüme ulaştırmış olduğu pek çok problemle yeni tanışmış ve bu
problemleri kendi resminde çözmek zorunda kalmıştır. 20. yüzyıl Türk ressamları bu
problemleri kısmen çözebilmiş, resimde nesnelliğe yönelmişleridir. Fakat Türk
ressamlar tarafından uygulanan bu nesnellik Batı resminin yansımalarıdır. Gelişen
sürecin sonunda Türk resminde İzlenimcilik eğilimleri ağır basmaya başlar. Batı
resminde İzlenimcilik sosyal ve ekonomik koşulların değiştiği bir dönemde ortaya
çıkmıştı. Türk resminde İzlenimcilik Batı’da olduğu gibi sosyal ve ekonomik
koşulların değiştiği, ulus olma bilincinin yaygınlaştığı bir dönemde ortaya çıkmıştır.
Bu nedenle Fransız İzlenimciliği ve Türk İzlenimciliği çıkış kaynağı itibariyle
önemli benzerlikler gösterir. Batıda 19. yüzyılda görülmeye başlanan İzlenimcilik,
ülkemizde 20. yüzyılda görülmeye başlanır. Ünlü Ressam Halil Dikmen bu dönemi
“Tam zamanında gelmiş, resmimize taze ve çok daha serbest bir hava getirmiştir”
diye tanımlamaktadır.
Türk resim sanatına İzlenimcilik sistemli bir şekilde Çallı Kuşağı ile girmiştir.
Ancak bu kuşak öncesinde resimlerinde İzlenimci teknik ve konuların izleri görülen
iki asker ressam vardır. Bunlar; Halil Paşa ve Hoca Ali Rıza’dır. Bu ressamlar
geleceğe dönük İzlenimciliğin ülkemizdeki öncüleri olarak kabul edilebilir. Halil
Paşa Paris’te Gerome’un atölyesinde çalışmış, batı resmini yakından etüt etme
imkânını bulmuştur. Sanatçı özellikle batı izlenimciliğine yakın bir biçemde önemli
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çalışmalar yapmıştır. Celal Esat Arseven, Halil Paşa için; “İzlenimci teknik ile resim
yapan ilk Türk ressamıdır. Özellikle boğazdaki yalıların denize yansımalarını;
Maltepe ve Bostancı sahillerinin güneşli kayalıklarını resmetmekte gösterdiği kudret
takdire şayandır ifadesini kullanmıştır (Berk, Özsezgin,1983:20). Hoca Ali Rıza ise
hiç yurtdışında bulunmamış, Manet gibi doğayı en büyük hoca kabul etmiştir.
Sanatçı İstanbul’un pek çok köşesini resmetmiş, “Gölgeler de renktir” prensibini
uygulamıştır.
Batılı İzlenimcilerin temel problemlerinden bir tanesi ışıktır. Batılı İzlenimci
ressamlar nesnelerin gerçek renginin olmadığını, nesnelerin renklerinin ışığa göre
değiştiğini biliyorlardı. Türk İzlenimci ressamlar da ışığın doğru etkisinin ancak açık
havada yapılan çalışmayla verilebileceğinin bilincindeydiler. Örneğin İbrahim Çallı,
resimlerinde açık ve net ışık kullanır, nesneleri belirsizleştirmez ve bölmez izleyicide
resmin açık havada yapıldığı izlenimi bırakan ışığı kullanmayı tercih ederdi. Nazmi
Ziya Güran’ın ışığı ise Fransız İzlenimcilere benzer bir ışıktı. Sanatçı resimlerine
güneşin her an değişebilen etkilerini yansıtmak istemiş, bütün resimlerinde güneş
ışığını egemen hale getirmiştir. Kuşağın deniz ve denizle ilgili temalarını işleyen
sanatçısı Hikmet Onat resimlerinde hep aynı yönden gelen ışık kullanır. Sanatçının
ışığı bu şekilde kullanımı eserlerinin birbirine benzemesine neden olurken aynı
zamanda izleyicide resimlerini atölyede yaptığı izlenimini uyandırır. Namık İsmail’in
resimlerinde ışık çeşitlilik gösterir. Sanatçı bazı eserlerinde parlak ışık kullanırken
bazı eserlerinde gölgeli alandaki ışık titreşimine ağırlık vermiştir. Kalın boya
kullanması nedeniyle de çoğu eserinde saydamlık kaybolmuştur.
Çallı Kuşağı sanatçıları batı izlenimcilerin renk konusunda gösterdikleri
hassasiyete sadık kalmışlardır. Türk izlenimcileri sıcak-soğuk renk kontrastlarından
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faydalanarak hacim ve derinlik etkisi ortaya çıkarmaya çalışmışlardır. Batılı
izlenimcilerden farklı olarak lokal renkler kullanmışlar, nesnelerin doğal rengine
sadık kalmışlardır.
İbrahim Çallı renk konusunda izlenimci ilkelere sadık kalmaya gayret
göstermiştir. Yapıtlarını sıcak-soğuk renk zıtlıklarından faydalanarak oluşturmuştur.
Kuşağın portre konusunda öne çıkan sanatçısı Feyhaman Duran; izlenimcilerin
paletini kullanmış, sıcak ve saf renkleri tercih etmiştir. Natürmortlarında ve nü
resimlerinde Renoir’i anımsatan sıcak renklere rastlanır. Hikmet Onat ise, geniş ve
büklümlü bir fırça kullanmayı tercih etmiş, renkçi tutumuna karşın paletinde siyaha
ve kahverengiye yer vermekten kaçınmamıştır. Ayrıca Hikmet Onat, derinlik ve
hacim etkisini vermek için sıcak-soğuk renk kontrastlarını kullanmış, rengini
oluşturmak için tuşlardan ya da dinamik fırça darbelerinden yararlanmıştır.
Yapıtlarını oluştururken batı izlenimciliğinden hareket eden Nazmi Ziya renkte
parlaklığı tercih etmiştir. Avni Lifij ise ruh halini yansıtan eserlerinde kahverengi ve
kırmızı arasındaki renk skalasından faydalanmıştır.
Doğaya yönelmiş olan izlenimci ressamlar, doğadaki değişimi vurgulamak
isterler ve yapıtlarını bu yönde oluştururlar. Çallı doğadaki değişimi ışık ve renklerle
vurgulamıştır. Nazmi Ziya ve Feyhaman Duran ise değişime en fazla önem veren
ressamlardandır. Aynı mekânı pek çok kez resimlemişlerdir. Nazmi Ziya ve
Feyhaman Duran’nın bu tutumu dizi resimler yapan Manet ile benzeşmektedir.
Hikmet Onat sürekli olarak günün belli saatlerini çalışmış, kullandığı ışık ve renk
değişim göstermemiştir. Namık İsmail’de ise zamanın fazla değişmediği dikkat
çeker.
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3.1.1. Sami Yetik

Sami Yetik 1878 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası Asmaaltı
tüccarlarından Hacı Raşit Efendi’dir. Yetik İlkokulu Şehzadebaşı’nda, ortaokulu
Çiçek Pazarı Rüştiyesi’nde, Liseyi ise Kuleli Askeri Lisesinde tamamlamıştır.
Sami Yetik’in Kuleli Askeri Lisesi’nde resim öğretmeni Osman Nuri Paşa’dır.
Kuleli’den sonra Sami Yetik Harbiye’ye devam etmiştir. Harbiye’deki resim
öğretmeni ise Hoca Ali Rıza’dır. Sami Yetik Hoca Ali Rıza’dan çok etkilemiştir.
Sami Yetik’in resme karşı ilgisi daha çocuk yaşlarında başlamıştır. Bu ilgiyi
sanatçının aşağıdaki şu sözlerinden anlamaktayız: “Çemberlitaş’ta Osman Bey
matbaasının altındaki dükkânlardan birinde o zamanlar Necip Bey adında bir
ihtiyarın güzel, zengin bir kırtasiye matbaası vardı. Bir gün camekânda A. Rıza
imzalı bir resim görmüştüm. Bu küçücük altı numaralı tuval üzerine yapılmış bir
peyzajdı. Boğaziçi’nin mavi sularını aşı boyalı bir Türk köşkünün asırlar görmüş
çamlar altında sakin ve rahat bir şiiriydi. Yaz sabahının ışıktan öpüşleriyle uyanan
tabiatın bütün renkleri bu tabloda görülüyor ve okunuyordu. A. Rıza imzası Hoca Ali
Rıza’dan başkası değildi. Bu eserini ruhumun aradığı manevi bir servet olarak
tanımıştım. Her gün okula giderken tavaf etmeden gitmek ve akşamları evime
dönerken onu özlemiş olarak doya doya seyretmeden geçmek benim için mümkün
değildi. Kaç kere bu resim yüzünden derse yetişmemiş ceza görmüştüm” (Erhan,
1990:126).
Sami Yetik Harbiye’yi bitirdikten bir yıl sonra 1899 yılında sınavla Eyüp Baytar
Mektebi’ne resim öğretmeni olarak atanmıştır. Resim bilgisini arttırmak isteyen
sanatçı 1900 yılında Sanay-i Nefise Mektebi’ne kaydolmuş ve 1906 yılında okulu
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bitirmiştir. Okulu bitirdikten sonra dört yıl süreyle Harbiye Kuleli Askeri Lisesi ve
Kocamustafapaşa Askeri Okulu’nda resim öğretmenliği yapmıştır.
Sami Yetik 1910 yılında Serasker Mahmut Paşa tarafından Paris’e resim
eğitimine gönderilmiş, burada Academie Julian ve Ecole Pigie’ye devam etmiştir.
Sanatçının Academie Julian’da atölye hocası Jean Paul Laurens’tir. Yetik, 1912
yılında yurda döndükten sonra Balkan ve Birinci Dünya Savaşlarına katılmıştır.
Savaş sonrasında Kuleli ve Maltepe Askeri Liseleri’nde resim öğretmenliği
yapmıştır. Sami Yetik 1940 yılında Ressamlarımız I adlı kitabını hazırlamıştır.
Kitabının ikinci cildini de hazırlayan sanatçı 1945 yılında hayatını kaybetmiştir.
Sanatçının ölümü nedeniyle kitabın ikinci cildi basılamamıştır. Sanatçı uzun süre
cephede kalması nedeniyle uzun yıllar askerlik ve kahramanlıkla ilgili resimler
yapmıştır. Fakat yaşamının son yıllarında natürmorta ve portreye yönelmiştir.
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Resim 1.
Sanatçı: Sami Yetik
Konu: Kağnı Arabası
Tarih: 1932
Malzeme ve Teknik: Duralit Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 69×100 cm.
Anlatım: Bozkırda bir köy manzarasının betimlendiği eserde resmin izleyiciye göre
sağ yanında bir kağnı arabasına bağlanmış yerde yatan iki öküz figürü, arka fonda
dağın eteğine yerleşmiş köy manzarası yer almaktadır. Bozkır havasının başarı ile
ifade edildiği eserde ışık kullanımı da başarılıdır.
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Resim 2.
Sanatçı: Sami Yetik
Konu: Cephane Taşıyan Köylüler
Tarih: 1917
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 91×132 cm.
Anlatım: Kurtuluş savaşı yıllarını konu alan eserde yol boyunca sıralanmış cephane
taşıyan köylüler resimlenmiştir. Hareket algısının başarı ile uygulandığı eserde renk
ve ışık kullanımı da son derece başarılıdır.
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Resim 3.
Sanatçı: Sami Yetik
Konu: Natürmort
Tarih: 1929
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 75×40 cm.
Anlatım: Yeşil örtülü masa üzerinde beyaz vazo iççinde pembe çiçekler,
cam kâse içinde leylaklar ve bir demet çiçek yer almaktadır. Arka fona
kitaplık ve mobilyalar ve duvarda asılı duran tablolar yerleştirilmiştir.
Düzenin hâkim olduğu eserde bazı perspektif hatalar mevcuttur.
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Resim 4.
Sanatçı: Sami Yetik
Konu: Topçular
Tarih: 1918
Malzeme ve Teknik: Duralit Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 70×99 cm.
Anlatım: Sanatçının Harbiye Nezareti Resim Atölyesi çalışmalarından olan bu eserde
Kurtuluş savaşı yıllarının konu olarak seçilmiş, bir grup köylü ve asker öküzlerle top
arabasını çekerken resimlenmiştir. Hareket algısının başarı ile verildiği eserde ışık
kullanımı başarılıdır.
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3.1.2. Mehmet Ruhi Arel

Mehmet Ruhi Arel 1880 yılında İstanbul Galata’da doğmuştur. 1892 yılında
girdiği Bahriye Mektebi’nde 1898 yılında Harbiye sınıfına ayrılmış, 1900 yılında
gemi mühendisi subayı olarak mezun olmuştur. Resme olan ilgisi nedeniyle Ali Sami
Boyar ile birlikte Sanayi Nefise Mektebi’ne kaydolmuştur. 1909 yılında okuldan
birincilikle mezun olmuş ve aynı yıl askerlik mesleğinden istifa etmiştir. 1910
yılında Maarif Nezareti’nin bursu ile Paris’e resim eğitimine gönderilmiştir. Paris’te
I ‘Ecole Naitonal Superieur des Beaux Arts’da (Ulusal Güzel Sanatlar Yüksek
Okulu) Cormon’un Atölyesine devam etmiştir. Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması
üzerine 1914 yılında yurda dönmüştür. Yurda dönüşünde Çapa Kız Öğretmen Okulu,
Kabataş Erkek Lisesi ve Bahriye Mektebi’nde resim, Sanayi Nefise Mektebi’nde
perspektif hocalığı yapmıştır. Fakat Sanayi-i Nefise Mektebi idarecileriyle olan
problemleri nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kalmış, 1917 yılında Şişli
Atölyesi’ne katılmıştır. 1919 yılında ise Osmanlı Ressamlar Cemiyeti kurucuları
arasında yer almıştır. Mehmet Ruhi Bey’in son resmi görevi Üsküdar Ortaokulu
resim öğretmenliğidir (Ersoy, 1988:16).
Sanatçının resimleri dinsel konulu, hamasi, portreler ve manzaralar diye
sınıflandırılabilir. Sanatçının nü etüdleri de vardır. Nü çalışırken Namık İsmail de
Çallı gibi canlı modelden yararlanmıştır. Mehmet Ruhi Bey geniş fırça darbelerini
tercih etmiştir. Nurullah Berk sanatçının tekniği için şunları söyler: “Ruhi’ye kendi
kuşağı arkadaşlarından hiçbirine yaklaştıramayız. Belki paletinde bulduğu tatlı
grilerle, turuncularla bir çeşit empresyonizmi vurgulamıştı ama asıl amacı Türk
resmine ulusal bir kimlik kazandırmaktı (Ersoy, 1988:16). Nurullah Berk’in

40

yukarıdaki sözlerini doğrularcasına Mehmet Ruhi’nin milli ve folklorik öğelere
eserlerinde yer verdiğini görmekteyiz. Bu durum sanatçının yaşadığı dönem için
önemli bir tavır ve anlayıştır. Yaşadığı dönem için yeni bir anlayış getirdiğini Şemsi
Arel’in elindeki belgelerden öğreniyoruz ki peyzaj yapmak için Anadolu’ya çıkan ilk
ressamdır (Üren, 1967:7).
1931 yılında hayatını kaybeden Mehmet Ruhi Arel izlenimci kuşak arasında
anılmasına rağmen farklı ve özgün bir yere sahiptir. Peyzaj yapmak için Mehmet
Ruhi Arel’in Anadolu’ya gitmesi, çalışma biçemini Fransız izlenimcilerine
yaklaştırmaktadır. Çünkü Fransız izlenimcileri de doğa etütleri için Fransa’yı
gezmişlerdir.
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Resim 5.
Sanatçı: Mehmet Ruhi Arel
Konu: Atatürk’e İstikbal
Tarih: 1924-1925
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 95×118 cm.
Anlatım: Resimde kayıklar ve sandallar üzerinde yer alan çocuklar ve yetişkinler
resimlenmiştir. Arka fonda şehir manzarası yer almaktadır. Atatürk’ü karşılayacak
olan figürlerdeki heyecan ve coşku dikkat çekicidir. Denge ve düzenin hakim olduğu
eserde soğuk renklerin kullanımı dikkat çekicidir.
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Resim 6.
Sanatçı: Mehmet Ruhi Arel
Konu: Çiçek Pazarı
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Duralit Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 25×31 cm.
Anlatım: Geniş lekeler ve sert fırça darbeleriyle oluşturan eserde merkezde iki figür
yer almaktadır. Hareket halinde olan figürlerin yüzlerindeki soyutlama dikkat
çekicidir.
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3.1.3. Nazmi Ziya Güran

Nazmi Ziya Güran İstanbul’un Aksaray semtine bağlı Horhor Mahallesi’nde
doğmuştur.

Nazmi

Ziya

ilköğrenimini

Özel

Şemsül

Maarif

Mektebi’nde

tamamladıktan sonra 1901 yılında Mektebi Mülkiye-i Şahane’yi bitirmiştir. Küçük
yaşlardan itibaren resme ilgi duyan Nazmi Ziya’nın hevesi üst düzey memur olan
babası tarafından sürekli engellenmiştir.
Nazmi Ziya Mektebi Mülkiye-i bitirdikten sonra Sadaret Mektub-i
Kalemi’nde göreve başlamıştır. 1902 yılında babasının hayatını kaybetmesiyle
kararlarını kendi başına verebilecek duruma kavuşmuş, aynı yıl Sanayi-i Nefise
Mektebi’ne kaydolmuştur. Bu arada Hoca Ali Rıza’dan dersler almaktadır. Bu
yüzden Hoca Ali Rıza’nın tabiata yönelme düşüncesinden çok etkilenmiştir. Nazmi
Ziya’nın öğrenciliği döneminde Sanayi-i Nefise Mektebi’nde Oksan Efendi; modlaj
ve heykel, Wamia; karakalem, Valery ise üst sınıflara yağlıboya dersi vermekteydi.
Okulda da klasik bir eğitim sistemi uygulanmaktaydı.
1905 yılında Hüseyin Zekai Paşa’nın evinde Signac ile tanışan Nazmi Ziya bu
sanatçıdan çok etkilenmiş, izlenimci etkiler taşıyan eserler üretmeye başlamıştır. Bu
durum hocası Valery’nin tepkisini çekmiştir. Bedri Rahmi Eyüboğlu Valery’nin
tepkisini şöyle anlatmıştır: “Nitekim Nazmi Ziya’nın serbest bir çalışmaya
yöneldiğini gören hocası Valery, “Küçük Bet artık empresyonist olmuş” diyerek ona
iğneli biçimde takılıyor, Okul Müdürü Osman Hamdi Bey’de, Nazmi Ziya’nın
resimlerini beğenmemekte, akademik ölçülere aykırı davranmasını eleştiriyordu”
(Yüksek, 1996:18).
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Sanatçı, izlenimci etkili resimler yapmasından dolayı Osman Hamdi Bey’in
hışmına uğramış ve okuldan bir yıl gecikmeli olarak mezun olmuştur. Aynı yıl
Nazmi Ziya, Paris’e resim eğitimi için gönderilmiş, önce Academie Julian’da Marcel
Bachet ve Royer’in atölyesine devam etmiş, daha sonra Cormon’un atölyesine geçip
1913 yılına kadar orada çalışmıştır (Erol, 1995:17).
Nazmi Ziya 17 Ağustos 1937 yılında Akademi’de ilk kişisel sergisini
açmıştır. Fakat ne yazık ki sergiden bir ay sonra 11 Eylül 1937 günü İstanbul’da
hayatını kaybetmiştir.
Nazmi Ziya birçok eleştirmen ve sanat tarihçisi tarafından Fransız
İzlenimciği’ne en yakın ressam olarak kabul edilmektedir. İstanbul’un birçok
köşesini kendine konu edinmiştir. Nazmi Ziya’nın İstanbul atmosferlerine buğulu bir
görünüm egemendir. Ayrıca Signac’ın noktacı tekniğinden çok etkilenmiş ve
eserlerini bu yolda üretmiştir. Bu tür çalışmalarında saf renk kullandığı dikkat
çekicidir. Ayrıntıya fazla girmemesine rağmen sağlam bir desene sahiptir. Gelip
geçici anı verirken kalıcı olmaya çalışmıştır. Nazmi Ziya için geçici olan şey güneş
ışığıdır. Parlak renkler kullanmayı tercih eden sanatçının konusu ise yereldir.
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Resim 7.
Sanatçı: Nazmi Ziya Güran
Konu: Tophane Nusretiye Camii
Tarih: 1928
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 60×73 cm.
Anlatım: Eserde merkezde Tophane Nusretiye Camii yer almaktadır. Arka fonda yer
alan deniz ve şehir kompozisyonu resmi tamamlayıcı unsurlardır. Renkli bir paletin
kullanıldığı eserde ışık başarı ile kullanılmıştır.

46

Resim 8.
Sanatçı: Nazmi Ziya Güran
Konu: Askeri Müze
Tarih: 1929
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 63×78 cm.
Anlatım: Eserde Askeri Müze yüksek birden bakışla ikinci katından itibaren
resimlenmiştir. Arka fonda şehir manzarası yer almaktadır. Renkli bir paletin
kullanıldığı eserde ışık başarılıdır.
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Resim 9.
Sanatçı: Nazmi Ziya Güran
Konu: Manzara
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 34×24 cm.
Anlatım: Geniş fırça darbeleri ve lekelerle oluşturulan eserde merkezde, ağaçlar
içerisinde bir kulübe resimlenmiştir. Ayrıntıya yer verilmeyen resimde pastel
kullanılmıştır.
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Resim 10.
Sanatçı: Nazmi Ziya Güran
Konu: Peyzaj
Tarih: 1929
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 54×75 cm.
Anlatım: Kırma çatılı üç evin yer aldığı bozkır manzarasında gökyüzü kuvvetle
vurgulanmıştır. Ayrıntının yer almadığı eserde günbatımında ışık başarı ile
kullanılmıştır.
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3.1.4. Hikmet Onat

Hikmet Onat 1882 yılında İstanbul Fındıklı’da doğmuştur. Heybeliada
Bahriye Mektebi’nden 1902 yılında mezun olmuştur. 1904 yılında teğmen rütbesini
alıp aynı yıl Sanayi-i Nefise Mektebi’ne kaydolmuştur. 1910 yılında okuldan mezun
olduktan bir yıl sonra Maarif Nezereti bursu ile Paris’e resim eğitimi için
gönderilmiştir. Paris’te I’Ecole National Superior des Beaux Arts’a (Ulusal Güzel
Sanatlar Okulu) devam etmiş, bu okulda Atölye hocalığını Anne Cormon yapmıştır.
1914 yılında Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine yurda dönmek zorunda
kalmıştır.
Yurda döndükten sonra Osmanlı Ressamlar Cemiyeti ve Güzel Sanatlar
Birliği’nin kuruluşunda görev almış, ayrıca bir yıl süreyle Nişantaşı Sultanisi’nde
hocalık yapmıştır. 1915 yılında Halil Edhem Bey’in teklifi üzerine Sanayi-i Nefise
Mektebi’nde eğitimcilik görevine başlamıştır. Bu görevi 1949 yılında emekli
oluncaya dek sürdürmüştür. İbrahim Çallı ile akademide eğitimcilik görevine
başlayan Hikmet Onat, Paris Ulusal Güzel Sanatlar Okulu’nun küçük bir örneğini
Sanayi-i Nefise Mektebi’nde kurmak istemiş, bunun sonuncunda o güne kadar
okulda uygulanan sınıf sistemi terk edilmiş, atölye sistemine geçilmiştir.
Çallı Kuşağı ressamları içinde en uzun yaşayan Hikmet Onat, 14 Mart 1977
tarihinde İstanbul Cihangir’deki evinde hayatını kaybetmiştir.
Hikmet Onat bir İstanbul özellikle de Boğaziçi ressamıdır. Bilinen örnekleri
1900’lü yıllardan başlayan ve yaşamının sonuna 1975 yılına kadar süren uzun bir
serüvendir Hikmet Onat’ın resimleri. 75 yıl süren bir İstanbul tutkusu (Giray,
2000:164).
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Onat’ın resimlerinde egemen tema denizdir. Resmettiği deniz her zaman
sakindir. İzlenimcilerin renklerini kullanmasına rağmen, izlenimcilerden farklı olarak
siyah ve kahverengiye paletinde yer vermiştir. İzlenimciler için yapılan “sağlam
desen yapamazlar” eleştirisi Onat için geçerli değildir. Sağlam desenle birlikte
eserlerine ayrıntıda hâkimdir. Denize sıklıkla yer veren Onat, denizle birlikte
mavnaları, dubaları, kayıkları, ağları ve yelkenleri resmetmiştir. Bu objelerin teknik
özelliklerini bir denizci kadar iyi bildiği bu nesneleri izleyiciye ayrıntılı olarak
aktarmasından anlaşılmaktadır. Gerçeğe bağlılık sanatçının vazgeçemediği bir
yönüdür. Hikmet Onat, Halil Paşa ve Hoca Ali Rıza gibi akademik izlenimciliği
benimsemiştir.
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Resim 11.
Sanatçı: Hikmet Onat
Konu: Boğaziçi (İstinye)
Tarih: 1932
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 55×65 cm.
Anlatım: Resimde Boğaziçi manzarası görülmektedir. Resmin ağırlık merkezini
deniz oluştururken kayıklar ve binalar resmi tamamlayıcı unsurlardır. Arka fonda
ağaçlarla kaplı tepe yer almaktadır. Canlı renklerin kullanıldığı çalışmada ışık
başarılı bir şekilde kullanılmıştır.
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Resim 12.
Sanatçı: Hikmet Onat
Konu: Boğaziçi
Tarih: 1933
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 85×60 cm.
Anlatım: Resimde Boğaziçi manzarası görülmektedir. Resmin ağırlık merkezini
deniz ve kayıklar oluşturmaktadır. Resmin izleyiciye göre sol tarafında kayalıklar ve
ağaçlarla kaplı tepe yer almaktadır. Arka fonu şehir görünümü oluşturmaktadır.
Canlı renklerin kullanıldığı çalışmada izlenimci prensiplere riayet edilmiştir.
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Resim 13.
Sanatçı: Hikmet Onat
Konu: Barbaros’un Türbesi
Tarih: 1912
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 63×80 cm.
Anlatım: Resimde merkezde poligonal türbe ve türbenin kare planlı, kubbe ile örtülü,
iki sütunla taşınan dışa taşkın girişi görünmektedir. Beşiktaş İskelesi’nin hemen
arkasında yer alan türbe bir korunun içinde yer almaktadır. Mavi, yeşil ve gri
tonlarının hâkim olduğu resimde denge ve düzen dikkat çekmektedir.
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Resim 14.
Sanatçı: Hikmet Onat
Konu: Kurbağalıdere
Tarih: 1932
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 65×84 cm.
Anlatım: Resimde merkezde Kurbağalıdere, kıyılarda kayıklar ve dere kenarlarında
ağaçlar ve geleneksel tarzda inşa edilmiş evler yer almaktadır. Derenin durgun
suyundaki yansımalar Empresyonist kurama uygundur. Yeşil, mavi ve kahve
tonlarının hâkim olduğu resimde yansımalar dikkat çekicidir.
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Resim 15.
Sanatçı: Hikmet Onat
Konu: Kuzguncuk’ta Kum Motoru (İstinye)
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 54×73 cm.
Anlatım: İzlenimci renk ve teknik özelliklerin egemen olduğu eserde kıyıda bağlı
renkli boyalı kum motorunun görünü yer almaktadır. İzleyiciye çalışma ve
yorgunluğu anımsatan eser ifade bakımından güçlüdür.
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Resim 16.
Sanatçı: Hikmet Onat
Konu: Kurbağalıdere
Tarih: 1932
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 67×86 cm.
Anlatım: Resimde merkezde akarsu, kıyılarda kayıklar ve dere kenarlarında ağaçlar
yer almaktadır. Yeşil, mavi ve kahve tonlarının hâkim olduğu resimde Kurbağalı
Dere’nin

durgun

suyundaki

yansımalar

Eserde dinginlik egemendir.
.
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Resim 17.
Sanatçı: Hikmet Onat
Konu: Manzara
Tarih: 1934
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 65×73 cm.
Anlatım: İzleyiciye bozkırın sakinliğini ve yalnızlığını anımsatan eserin ağırlık
merkezi yoktur. Resmin sol yanında tepe üzerinde geleneksel tarzda inşa edilmiş
evler yer almaktadır. Bir vadi arka planda yer alan dağlara doğru uzanmaktadır.
Vadide düzensiz aralıklarda yerleştirilmiş servi ağaçları ve vadi zemininde yer alan
çayılar esere renk zenginliği katmaktadır.
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Resim 18.
Sanatçı: Hikmet Onat
Konu: Sandalda Kadınlar
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 110×158 cm.
Anlatım: Resimde merkezde sandalda oturan iki kadın yer almaktadır. Daha ileriki
bir noktada suyun üzerindeki başka bir sandala insanlar yerleştirilmiştir. Resmin sol
yanında evler yer alırken ufuktaki dağlar ve bulutlar eseri tamamlamaktadır. Resmin
boyaları yer yer döküldüğü için ayrıntılar izlenememektedir.
.
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Resim 19
Sanatçı: Hikmet Onat
Konu: Zeyrende Köprüsü
Tarih: 1928
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 55×65 cm.
Anlatım: Resimde merkezde Zeyrende Köprüsü, ön planda akarsu yatağı; arka
planda şehir görünümü ve dağ manzarası yer almaktadır. Geniş fırça darbeleri ve
lekelerle oluşturulan eserde sarı, mavi yeşil tonlar egemendir.
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3.1.5. İbrahim Çallı

İbrahim Çallı 13 Temmuz 1882 yılında günümüzde Denizli’ye bağlı, o
dönemlerde İzmir’e bağlı olan Çal kasabasında dünyaya gelmiştir. İlköğrenimini
Çal’da tamamlamıştır. Resimle ilk tanışması bir Rum kundura tamircisinin
dükkânındaki Köroğlu-Ayvaz resimleriyle olmuştur. Bu resimlerden etkilenen
ilkokul öğrencisi Çallı evlerinin beyaz badanalı duvarlarına kara kalemle KöroğluAyvaz resimleri yapmaya başlamış, bu davranış henüz resim sanatına yabancı olan
ev halkının tepkilerine neden olmuştur. Çallı’nın resme karşı olan tutkusu kendisi
gibi gittikçe büyümektedir. Rüştiye’yi Çal’da tamamlamış, sonra da İzmir Mülki
İdadisi’ni bitirmiştir.
Ailesi İbrahim Çallı’nın hayatını kazanacağı mesleği merakla beklemektedir.
Bu beklentileri istedikleri doğrultuda gelişmeyince onu son çare olarak şansını
denemek üzere İstanbul’a göndermeye karar verirler. Ablası, Çallı’nın payına düşen
araziyi satarak elde ettiği 95 altını diktiği kemerin içine koyarak onu İstanbul’a
gönderir. İbrahim Çallı artık “Çallı” lakabıyla anılacağı İstanbul’dadır.
İstanbul’da parasını çaldırana kadar zamanını boşuna geçirir. Cağaloğlu’nda
İzmirlilerin gittiği kahvede bir oda tutar. Rum kahveciyle birlikte gittiği Galata’daki
Bolozlardan birinde fazla içkiden dolayı sızıp kalır, uyandığında etrafında kimsenin
olmadığını ve kemerindeki altınların çalınmış olduğunu görür, durumu zaptiyelere
bildirir onlar da kendisine on para vererek memleketine gitmesini söylerler (Giray,
1997:29).
Yaşadığı bu deneyim Çallı’ya bir iş bulmasının zorunlu olduğunu
göstermiştir.

Kahvedeki

hemşerilerinin
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yardımıyla

Malumat

Gazetesi’nin

dağıtımcılığına başlar. Daha sonra tanıştığı Asım Hakkı, yazısının güzel olduğunu ve
isterse Yenicami’de arzuhalcilik yapabileceğini söyler. Bir gaz tenekesi ve kalem
alarak arzuhalciliğe başlar. İlk gün yüz para kazanır, ikinci gün yazdığı bir aşk
mektubundan beş kuruş alır. Artık yazısını beğenenler çıkmaya başlamıştır,
bunlardan birisi de Adliye Serkomiseri Osman Bey’dir. Bu kişi daha sonra Çallı’nın
1905 yılında cinayet mahkemesinde mübaşirlik görevine başlamasına yardımcı
olmuştur.
İbrahim Çallı düzenli bir işte çalışmaya başlar başlamaz bir süredir ihmal
ettiği resim çalışmalarına yeniden başlamış ve kaldığı handa Vefa İdadisi
öğrencilerinin resim kursu aldıklarını duyunca girişimlerde bulunarak bu kursiyerler
grubuna dâhil olmuştur. Satın aldığı bir kartpostalı hiç uyumadan sabaha kadar
çalışarak büyütmüş, hocası bu çalışmayı çok beğenmiştir. Bu beğeni Çallı İbrahim
için teşviklerin en büyüğü olmuştur. Yine bu dönemde Ermeni bir ressam ikinci bir
hoca olarak hayatına katılmıştır. Sürekli bir geliri olduğu için Ermeni ressamdan
ayda elli kuruşa resim dersleri almaya başlamıştır. Ermeni ressamın atölyesine gelen
diğer ressamlardan birisinin burada fazla bir şey öğrenemeyeceğini ve Sanayi-i
Nefise Mektebi’ne girmesinin kendisi için daha iyi olacağını söylemesi üzerine Çallı
1906 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi’ne girmiştir. İbrahim Çallı öğrenim yılları
boyunca adliyedeki görevini de sürdürmüş, altı yıllık okul süresini üç yılda
tamamlamıştır.
Dönemin Sanayi-i Nefise Mektebi’nin müdürü Osman Hamdi Bey, dahili
müdür ve heykel hocası Oksan Efendi, fenn-i mimari hocası Valluri, yağlıboya
hocası Salvator Valeri, kara kalem hocası Warnia-Zarrecki, tarih hocası Aristoklis
Efendi, matematik hocası Kaymakam Hasan Fuat Paşa, teşhir hocası Kolağası Yusuf
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Rami Efendi’dir. Daha sonra bu kadroya Fransa’dan getirilen hâk hocası Napier
katılmıştır (Giray, 97:36).
Bu dönemde yurtdışına öğrenim için hiçbir öğrenci gönderilmemiş hatta bu
hocaların zayıflık ve acizlikleri ile ilgili mecmualarda yazılar yayınlanmaya
başlamıştır. Çallı Kuşağı’na gelinceye kadar geçen çeyrek asır içinde yetişen ressam
sayısı çok azdır ve bunlarda Türk resim sanatının ara geçitlerinde yer alabilmişlerdir.
İbrahim Çallı da öğrenimini bu dönemde tamamlamış 1910 yılında Maarif
Vekaleti’nin açtığı yurtdışına gönderilecek öğrenciler yarışmasına “Çıplak Adam” ve
“Harekât Ordusu’nun Muhafız Alayından Maksut Çavuş” isimli eserleriyle katılmış,
birinciliği kazanarak Hikmet Onat ve Ruhi Arel ile birlikte Paris’e gönderilmiştir.
İbrahim Çallı Paris’te Fernand Cormon atölyesinde dört yıl süren bir eğitim almıştır.
Bu arada diğer ülkelerden gelen sanatçılar gibi Çallı ve arkadaşları da empresyonist
eserlerle dolu müze ve galerileri ziyaret etme fırsatı bulmuşlardır. Paris’teki yaşamı
Çallı’nın sanatına rengi ve ışığı katmıştır. 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı’nın
başlaması nedeniyle eğitimini yarıda bırakarak yurda dönmek zorunda kalmıştır.
İbrahim Çallı’nın İstanbul’a döndüğü yıllarda Sanayi-i Nefise Mektebi’nin
öğretim kadrosuyla ilgili dergi ve gazetelerde olumsuz eleştiriler yayınlanmaktaydı.
Bu eleştiriler nedeniyle bir müddet sonra Sanayi-i Nefise Mektebi’nin öğretim
kadrolarında değişiklik yapıldı. Yapılan eleştirilere örnek olarak gelenek haline
gelmiş ve yılsonu sergilerindeki eserler ve sanatçıların yetersizliği gösteriliyordu. Bu
eleştiriler neticesinde Warnia Zarzecki, Salvator Valeri ve Oksan Efendi emekli
olmak durumunda kalmışlardır. Bu eleştirilerin sonuçlarının belki de en önemlisi
artık Türk resim ve heykel sanatı konularında öğretim elemanı olarak görev
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yapabilecek Türk sanatçılarının da var olduğu gerçeğinin ortaya çıkmasıdır. Bu
gerçek Türk resim sanatında son derece önemli bir dönüm noktasını oluşturmaktadır.
Çallı 1 Kasım 1914 tarihinde Sanayi-i Nefise Mektebi Resim Bölümü’nde
yağlıboya atölyesi hocası olarak göreve başlamıştır. 21 Eylül 1915 tarihinde de
Hikmet Onat’ın desen atölyesinin başına getirilmesiyle birlikte okulda yepyeni bir
dönem başlamıştır. İbrahim Çallı derslerde resim sanatını sevmenin ne demek
olduğundan bahsederken, Hikmet Onat öğrencilere doğruyu görmek ve sağlam desen
çizmenin inceliklerini öğretiyordu.
İbrahim Çallı 1917 yılında Harbiye Nazırı Enver Paşa’nın emriyle Türk resim
sanatını yurtdışında tanıtmak, savaş ve kahramanlık resimleri üretmek üzere Şişli’de
kurulmuş olan Harbiye Nezareti Resim Atölyesi’nde diğer ressamlarla birlikte savaş
ve kahramanlık resimleri yapamaya başlamıştır. Bu atölyede yapılan resimler 1918
yılında Galatasaray Salonlarında sergilenmiştir. Sergi daha sonra Viyana’ya da
götürülmüştür.
6 Eylül 1921 tarihinde Çemberlitaş Osmanbey Basımevi’nde Türk Ressamlar
Cemiyeti tarafından özel kurs vermek amacıyla açılan resim okulu kısa süre sonra
kapanmış yerine 1922 yılında aynı mekânda İstanbul Valisi Ali Haydar Bey’in
desteğiyle Ressam Mehmet Ruhi ve İhsan Bey tarafından Serbest Resim Atölyesi
adında özel bir resim atölyesi açılmıştır. Bu atölyenin önemli hocalarının başında
İbrahim Çallı gelmekteydi.
Çallı Hükümet ya da Akademi tarafından yurtiçinde ve yurt dışında açılan
sergilerin vazgeçilmez sanatçısı haline gelmişti. 1936 yılında Atina’da Parnassos
Salonu’nda ve yine 1936 yılında Akademi Salonları’nda açılan 50 yıllık Resim ve
Heykel Sergilerine katılmıştır.
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Adı Güzel Sanatlar Birliği olarak değişen Osmanlı Ressamlar Cemiyeti,
birlik olarak ilk sergisini 1925 yılında Türk Ocağı Salonu’nda açmıştır. Çallı
katıldığı bu sergide Atatürk’ün iltifat ve eleştirilerine mazhar olmuştur.
İbrahim Çallı, 1938 yılında en az on resim yapması koşuluyla on ayrı ile
gönderilen on Türk ressamı arasında yerini almıştır. Bu illerde yapılan resimler jüri
tarafından değerlendirildikten sonra, başarılı bulunanlar görkemli sergilerle
izleyiciye sunulmuştur.
Devlet sergilerinin vazgeçilmez ressamı olan Çallı birinci, dördüncü, beşinci,
altıncı, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, on birinci, on ikinci Devlet Resim Heykel
Sergileri’nde jüri üyeliği yapmıştır. Çallı’nın 1941, 1942, 1943 yıllarında düzenlenen
üçüncü, dördüncü ve beşinci, 1947 yılında Anakara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
Salonu’nda açılan sekizinci, 1948 yılında dokuzuncu, 1949 yılında onuncu ve 1950
yılında açılan on birinci Devlet Resim ve Heykel Sergileri ne de katılmıştır.
İbrahim Çallı 1950 yılından sonra emekliye ayrıldıktan sonra özellikle portre
türü çalışmalarına ağırlık vermiştir. Aydın bir sanatçı olarak tüm hayatı süresince
içinde yaşadığı toplumdan kesitler sunan Türk resminin büyük ustası 22 Mayıs 1960
tarihinde yaşamını yitirmiştir.
Çallı 1914 yılında yurda döndükten sonra Galatasaraylılar Yurdu ve Lisesinde
açtığı sergilerdeki figür ve portrelerinde desene, resmin çizgisel yapısı ile düzenine
pek önem vermemiş, buna karşın renklerin birbirleriyle uyumuna çok dikkat etmiştir.
Bu tavrının nedeni tablolarını hemen boyamak ve renklerle oynamak istemesidir.
Empresyonistler, ışığın değişimini yansıtmak kaygısıyla rengi ön plana
çıkarıp konunun çizgisel yapısına ve desenine daha fazla önem vermişlerdi. Biçimleri
çizgisel anlatımla değil sıcak-soğuk renklerin uyumlarıyla ifade ediyorlardı. İbrahim
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Çallı’nın da biçemi bu yönteme dayalıdır. Yalnız plan ve resmin düzeni daha
yumuşak ve belirsizdir. Çallı’nın mizacı aceleciydi. Bu nedenle aceleci ve atak fırça
darbeleriyle hiç eskiz yapmadan fırça ucuyla resmin ana hatlarını çizip hemen
boyayarak yapıtlarını tamamlardı. “Salah Cimcoz Portresi”, “Lütfiye İzzet Portresi”,
Reşit Safvet Portresi gibi pek çok eserinde bu tarzı açıkça izlenmektedir (Berk,
Turani, 1981:9). İbrahim Çallı kendine has bir izlenimcilik anlayışıyla yapıtlarını
üretmiştir. Onu diğer sanatçılardan ayıran, atak ve aceleci fırça vuruşlarındaki güçlü
tekniği ve ustalığıydı. “Halil Dikmen, Çallı’nın bu üslubunu izlenimci bir renk
anlayışına bağlar ama bu arada formlardaki uyumu da göz önüne almak gerektiğini
vurgular ve Çallı’nın ışık-gölge tekniğine dayanarak konstrüktif eserler meydana
getirdiğini belirtir (Özsezgin, 93:23).
İbrahim Çallı Osman Hamdi Bey gibi bazı portrelerini fotoğraftan çalışırken,
başta Atatürk ve İnönü portreleri olmak üzere, yakından tanıdığı, dostluk kurduğu
kişileri ve aile bireylerinin portrelerini modele bağlı kalarak çalışmayı tercih etmiştir.
Bu Çallı’nın doğacı tutumundan ve akademik disipline olan saygısından ve
bağlılığından kaynaklanmaktadır. Çallı’nın resimlerinde, izlenimci estetiğin genelgeçer ilkelerine uyum söz konusu olmakla beraber, bu uyumun sonuna kadar
sürdürüldüğü söylenemez. Örneğin izlenimciler, konunun “saygın” olmasına,
akademik anlamdaki “doğru” çizime ve bilimsel perspektife fazla önem vermedikleri
halde, Çallı da klasik disiplinden gelme özellikler olarak bu noktaların geri plana
itilmediği gözlemlenmektedir. Dengeli kompozisyon kuralı içinde aynı şey
söylenebilir. Ne var ki Çallı, bu kurallara uyumlu olduğu izlenimi verirken,
akademik ressamların yöntemleriyle çelişen atak fırça vuruşlarıyla deseni ya da
konstrüksiyonu kapatıcı renk lekeleriyle, o ressamların bilgiç tavrını üslenmez.
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Özellikle İstanbul Peyzajlarında ya da bazı natürmortlarında neredeyse bir eskiz
çabukluğunda yapılmış izlenimi veren çalâk renk tuşları, resmin yüzeyini kapatır.
Burada izlenimlerin sıcaklığı, kesin saptama yöntemlerinin önüme geçer. Nesnenin
görünümü ile onu çevreleyen atmosfer arasındaki titreşimler, burada nesneyi
belirleyici çizgileri aşar. Çallı’nın bu türdeki resimleri kısa sürede ve herhangi bir
güçlükle karşılaşmaksızın, kendine özgü bir rahatlık içinde oluşturulduğu izlenimi
verir; aynı zamanda konuya hâkim olduğunu da gösterir.
Çallı, aydın kimliğini besleyen zekâsı ve hiciv gücü sayesinde dönemin
ünlüleriyle çok yakın arkadaşlıklar ve dostluklar kurmuştu. Portre ressamı olarak
karşısındaki kişinin fizyolojik ayrıntılarını gören, kişilerinin özelliklerinin en ince
detaylarını aktarabilen, yorum gücü çok iyi olan bir ressamdı. Bu nedenle portreleri
çok beğenilirdi.
İbrahim Çallı, Türk ulusunu esaretten kurtaran Mustafa Kemal’in resimlerini
yapmaya başlar. Önce desen üzerindeki çalışmalarını daha sonra yağlıboya
çalışmalar izler. 6 Ekim 1923 yılında yaptığı sağ üst köşesinde kırmızı boya ile
Osmanlıca kendi imzası bulunan sivil giyimli 70×90 cm. boyutlarındaki Kemal Paşa
tablosu ilk Atatürk konulu yağlıboya çalışmasıdır.
İbrahim Çallı’nın Kemal Paşa ile ilk karşılaşması 2 Ocak 1922 yılında Paşa’yı
karşılayan heyetin arasında bulunması sayesinde gerçekleşmiş ve ondan portresini
yapmasına izin vermesini istemiştir. Çallı’nın çabaları, hazırlıkları nihayet isteğine
kavuşmasını sağlar. W. V. Krausz’dan sonra Kemal Paşa’nın karşısında resim yapma
şansını yakalar. Hatta Atatürk ile zaman geçirebilmiş ender sanatçılardan birisidir.
Çallı, Şişli İnkılap Müzesi’nde bulunan sivil giysili ve Kemal Paşa’yı koltukta oturur
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vaziyette gösteren eserinde frak giysili Kemal Paşa’yı fonda bazı notlamalarla, açık
bir atmosfer sağlayarak göstermektedir.
İbrahim Çallı sanat yaşamının bir döneminde, özgün sanat anlayışından
sıyrılarak tamamen yeni bir konu ve bu konuyu çevreleyen yepyeni bir resimsel
anlatıma ulaşmıştır. Dergâhlarda yaptığı desen çalışmaları ve yağlıboyaya dönüşen
bu desenler Çallı’nın sanat anlayışında da yepyeni bir döneme girdiğini
göstermektedir. Bu dönem Çallı’nın Rus Ressam Aleksis Griçenko ile karşılaştığı
dönemdir. Çallı Tophane’de dolaşırken Griçenko ile karşılaşır. Griçenko’nun yaptığı
resimleri beğenen Çallı onu evine davet eder. Griçenko, Çallı’nın evinde aylarca
misafir edilir. Rus ressamla birlikte geçen bu aylarda Çallı’nın sanat anlayışında
değişimler görülmeye başlanır. Çallı lirik fırça vuruşlarının biçimlendirdiği renk
lekelerinin dokuduğu coşku dolu resimlerinin üretimine ara verip, ayrıntı yerine
büyük lekesel yorumlara, ışık yerine geometrik plan dağılımına, devinim yerine
statik dengelere önem veren bir anlayışa yönelmiştir. Griçenko daha sonra Çallı’nın
resimlerinin Paris’te çok yüksek fiyatlara satılmasına yardımcı olmuştur. Mevleviler
Dizisi adlı eserlerinde Çallı kendine özgü empresyonist tarzı bir yana bırakıp
Griçenko’nun etkisiyle grafiğe yakın desen ve bu deseni örten az renk karışımlarını
benimsemiştir.
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Resim 20.
Sanatçı: İbrahim Çallı
Konu: Osman Hamdi Bey
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 66×81 cm.
Anlatım: Sanatçı bu eserinde Osman Hamdi Bey’i fotoğraftan yararlanarak
resmetmiştir. Enteriyör resmi olarak düzenlenen kompozisyonda bir masa başında
gazetesini okurken betimlenen figür canım önünde oturmaktadır. Mekâna dıştan
gelen ve Osman Hamdi Bey’in yüzünü ve ellerini aydınlatan ışık ön planda
görünmeyen pencerenin varlığını vurgular. Ayrıca sanatçı izleyicinin tüm dikkatini
Osman Hamdi Bey üzerinde toplamak istediğinden olsa gerek iç mekânı koyu pastel
tonlarla boyamış ve ayrıntıdan kaçınmıştır. Osman Hamdi Bey de ayrıntıdan uzak
resmedilmiştir.
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Resim 21.
Sanatçı: İbrahim Çallı
Konu: Hasene Cimcoz Portresi
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 113×91 cm.
Anlatım: Bu eserde sanatçı, Hasene Cimcoz’u iç mekânda koltukta,
ayak ayak üstüne atmış ve kucağında köpekle otururken betimlemiştir.
Resmin odak noktasında koltukta oturan kadın yer alırken, kadının sol
tarafında şifonyer ve üzerinde vazo, sağ tarafında ise üzerinde içinde
kırmızı çiçeklerin yer aldığı vazo ve küçük bir kâse sehpa yer
almaktadır. Koltukta oturan kadın makyajı, takıları, kıyafeti ile Osmanlı
kadınından cumhuriyetin modern kadına değişimi gözler önüne
sermektedir. Sanatçı, kadının ve köpeğin izleyiciyle göz teması
kurmasına da ayrıca dikkat etmiştir.
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Resim 22.
Sanatçı: İbrahim Çallı
Konu: Portre (Cimcoz Ailesi)
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 105×86 cm.
Anlatım: Sanatçının Cimcoz ailesi için yaptığı bu eserde, kapalı mekân
içinde orta yaşın üzerinde modern görünümlü bir kadını koltukta
otururken resmetmiştir. Koltukta oturan kadın sağ kolunu koltuğun
koluna koymuş, ellerini kucağında bağlamıştır. Çalışma, sıcak ancak
zayıf renklerin birlikteliği ile tasarlanmıştır. Bu durum, model alınan
bayanın yüzündeki sıcak renkler ve dingin duruş ile dengelenmiş, ruh
hali ile yaşanmışlıkları bu duruş ile vurgulanmıştır. Eserde hareket
etkisi kadının kıyafetindeki dalgalanmalarla sağlanmıştır.
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Resim 23.
Sanatçı: İbrahim Çallı
Konu: Portre (Cimcoz Ailesi)
Tarih: 1939
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 105.5×81 cm.
Anlatım: Sanatçının Cimcoz Ailesi için yaptığı bu eserde, orta yaşın
üzerinde Cimcoz ailesinin bir ferdini iç mekânda koltukta otururken
betimlemiştir. Koltukta oturan adam sağ eliyle koltuğun kol koyacak
kısmını kavrarken sol elini aşağı saldırmış şekilde resimlenmiştir. Krem
rengi bir takım elbise giymiş olan adamın mavi gömleğinin yakası
ceketinin üzerindedir. Dikkatleri adamın üzerinde toplamak isteyen
sanatçı sade bir arka fon kullanmayı tercih etmiştir. Tablodaki plastik etki
çok dikkat çekicidir.
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Resim 24.
Konu: Genç Kız Portresi (Cimcoz Ailesi)
Sanatçı: İbrahim Çallı
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 113×91 cm.
Anlatım: Çallı’nın Cimcoz Ailesi için yaptığı bu portrede beyaz kıyafetli, genç bir
kadın elleriyle tuttuğu otrişle ağzını kapatmış bir şekilde kapalı bir mekân içinde
taburede otururken resimlenmiştir. Arka fonda yer alan ayna da kadının belli belirsiz
yansıması görünmektedir. Genç kadının kıyafetinin kıvrımları dikkat çekerken,
mekân zemini ve arka fon sert ve çizgisel fırça darbeleriyle oluşturulmuştur. Değişen
toplumun modern genç kız görünümünü bize sunan Çallı, genç kızın yüzündeki
utanma ifadesini de başarı ile yansıtmıştır.
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Resim 25.
Sanatçı: İbrahim Çallı
Konu: Manolyalar
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 64×54 cm.
Anlatım: Resmin merkezine konumlandırılmayan bir vazo içerisinde yer alan
irili ufaklı çiçeklerin hareket kattığı natürmort çalışmasında, soğuk renklerin
ağırlıklı hâkimiyeti, zemin ve fonda yer alan sıcak renk dokunuşları ile
dengelenmiştir. Işığın ressamın arkasından ve güneydoğu yönünden geldiği,
vazo

objesinin

parlayan

kısımlarından

anlaşılmaktadır.
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gölgesinin

yönünden

Resim 26.
Sanatçı: İbrahim Çallı
Konu: Manzara
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 85×65 cm.
Anlatım: Eserin merkezinde bahçe içerisinde tek katlı, kırma çatılı bir ev
yer almaktadır. Bahçede yer alan ağaçlar geniş fırça darbeleriyle
oluşturulmuştur. Resimde hareket etkisi eve inen sokakta yer alan kadın
figürü ile sağlanmıştır. Canlı renklerin kullanıldığı çalışmada sanatçı
atmosfer perspektifi kurallarına riayet edilmiştir.
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Resim 27.
Sanatçı: İbrahim Çallı
Konu: Bağdat Köşkü
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 50×70 cm.
Anlatım: Sanatçı bu peyzaj çalışmasında resmin sağına poligonal planlı Bağdat
Köşkünü, sol tarafına ağaçları yerleştirirken ön plana şadırvanı yerleştirmiştir. Sarı
ve yeşil tonların hâkim olduğu çalışmada ağaçlar ve bitkiler geniş fırça darbeleriyle
oluşturulmuştur. Resmin genelinde ayrıntıya yer verilmezken köşkün mimari
öğelerinde ayrıntı egemendir.
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Resim 28.
Sanatçı: İbrahim Çallı
Konu: Zeybekler Kurtuluş Savaşında
Tarih: 1917
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 154×186 cm
Anlatım: Sanatçının Kurtuluş Savaşını konu alan bu çalışmasında yüksek bir tepede,
zeybekler ve çarşaflı kadınları birlikte resimlemiştir. Kompozisyon üç gruptan
oluşmuştur. İlk grupta resmin sağında iki zeybek ayakta sohbet ederlerken ikinci
grupta bir zeybek atını eğerlerken, üçüncü grupta ise oturan bir zeybek ve ayakta
duran üç kadın konuşurlarken tasvir edilmiştir. Eser gruplardan oluşurken
kompozisyona bütünlük hâkimdir. İzlenimci renk özelliklerine dikkat edilen
çalışmada ayrıntıya da önem verilmiştir.
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Resim 29.
Sanatçı: İbrahim Çallı
Konu: Göksu Deresi’nde Kayıklar
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 46×35 cm.
Anlatım: İzlenimci teknik ve renk özelliklerinin hâkim olduğu çalışmada köprü
kemerinin altında kayıklar resimlenmiştir. Ayrıntıya fazla yer verilmeyen resimde
dinginlik egemendir.
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Resim 30.
Konu: Atatürk Portresi
Sanatçı: İbrahim Çallı
Tarih: 1936
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 97×80 cm.
Anlatım: Sanatçı bu portre çalışmasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü
takım elbiseli ve modern bir şekilde resimlemiştir. Ayrıya fazla yer
verilmeyen eserde geniş ve sert fırça darbeleriyle oluşturulmuş arka fon
Atatürk’ü ön plana çıkarırken resme derinlik etkisi de katmıştır. Sanatçı
Atatürk’ün gözlerine ayrıca önem vererek Ulu Önderin bakışlarını dikkat
çekici hale getirmiştir.
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Resim 31.
Sanatçı: İbrahim Çallı
Konu: Nü (Yatan Kadın)
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 99×46 cm.
Anlatım: Çallı’nın çok önemli olan bu nü çalışmasında koltuk üzerinde yatan bir
kadını resmedilmiştir. Kadının farklı yatışı ve uygulanan rakursiler son derece
başarılıdır. Kadının üzerinde yattığı koltuk, kırlentler ve arka fon sert fırça
darbeleriyle ve geniş lekelerle oluşturulmuştur. Resim de ışık son derece başarılı bir
şekilde kullanılmıştır.
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3.1.6. Feyhaman Duran

Feyhaman Duran 17 Eylül 1886 tarihinde İstanbul’un Kadıköy semtinde
doğmuştur. Babası Şair Süleyman Hayri Bey, annesi Fatma Hanım’dır. Feyhaman
daha beş yaşındayken önce babasını sonra da annesini kaybetmiş, dedesi Duran
Çavuş Feyhaman’ın bakımını üslenmiştir. Annesi Fatma Hanım’ın vasiyeti üzerine
“Hadikat-ül Maarif’te başladığı eğitimini Galatasaray Sultanisi’nde sürdürmüştür.
Dedesi Duran Çavuş çok yaşlı olması nedeniyle Feyhaman ile fazla ilgilenememiş
bunun üzerine okul müdürü Abdurrahman Şeref Bey Feyhaman’ı himayesine
almıştır. Okulda Hüsn-i Hat derslerinde başarı gösteren Feyhaman bir yandan da
tarama mürekkebi, çini mürekkebi ve yağlıboya ile resimler yapmaya başlamıştır.
Bu arada, Moskova önünde Napolyon’u gösteren bir tabloyu tarama olarak
büyütüp Beyoğlu’nda bir çiçekçinin vitrininde sergilemişti. Bu tablo, o sıralarda
İstanbul’da bulunan bir Sırp ressamın dikkatini çekmişti. Bu ressam Habeş
Necaşi’nin bir armasını yapmış ve bunu karakalem ve tarama yapacak deseni güçlü
bir ressam arıyordu. Sırp ressam Feyhaman’ı bularak işi ona verdi. Feyhamanı’ın
yaptığı tarama İstanbul’a gelen Habeşistan Heyeti tarafından beğenilince, Feyhaman
Habeşistan’a davet edilmiş fakat gitmemiştir (İrepoğlu, 86:16).
Feyhaman Duran, Galatasaray Sultanisi’nin altıncı sınıfını 1908 yılında
tamamladıktan sonra Bab-ı Ali’de kâtip olarak işe başlamıştır. Burada yaşadığı bazı
anlaşmazlıklardan dolayı görevi bırakmış Galatasaray Sultanisi’nde güzel yazı
hocalığına başlamıştır. Hatta bir ara Hattat Tahsin Bey’in yerine resim derslerine bile
girmiştir.
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Hat sanatı ve resim sanatında önemli başarılar gösteren Feyhaman Duran
ilerleyen zamanlarda resim sanatına ağırlık vermeye başlamış ve kendisini bu yönde
geliştirmiştir.
Sanatçı okul çağlarında bile sağlam bir desen yeteneği ile gerçeğe uygun
portreler yapmıştır. Zaten portre sanatının da özü budur. Feyhaman, bu yeteneğini
salt fizyolojik benzetme değil, bir anlam aktarabilmek için kullanmıştır. Yaptığı
portreler fotoğrafik görüntünün dışında, kişinin iç dünyasını da yansıtmıştır. Hızlı
çalışma yöntemiyle portre taslaklarını birkaç seansta adeta bitmiş birer tablo haline
getirebilecek kadar yeteneklidir.
Gençlik dönemi portrelerinde fiziksel görüntünün yanında, şapka, saç modeli
gibi bazı ayrıntılara da dikkat etmiştir. Modelin giysi ve aksesuarları yüz hatlarıyla
aynı değerde işlenmiştir. Daha sonraki dönemlerinde ise bu tür ayrıntıları, portrenin
özünün öne çıkmasını engellediği düşüncesiyle yapmamıştır. Zaten çoğu portreleri
büst portre şeklindedir. Ellerin ve vücudun portreye bir katkısı yoktur. İzleyen kişinin
tüm dikkati yüzde ve başta toplanmaktadır.
Resmi kıyafetli kişilerin portrelerinde ise, modelin mesleğini ve sosyal
durumunu belirtmek için kullanılan kıyafet ve aksesuarları abartmadan yerinde
kullanmıştır. Böylece genel ifadenin ayrıntılara boğulmasını engellemiştir. Bu tür
kişinin iç dünyasını yansıtan portrelerinin dışında, sadece sipariş üzerine yaptığı
portreleri de mevcuttur. Bu resimlerinde kişileri yeterince tanımadığı için bazen tutuk
bazen de onların kişiliklerini tam yansıtamadığı görülmektedir.
Doğaya karşı bitmez tükenmez bir sevgisi olan sanatçı, en başından beri
doğaya âşıktır. Bu coşkulu ve şiirsel kişiliği özellikle peyzajlarına yansımıştır.
Atölye ressamı olarak atölyeye kapanıp kalmamış, her fırsatta doğaya çıkıp onu
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gözlemlemiş ve izleminler edinmiştir. Gençlik döneminde Monet’nin olgunluk
dönemi tarzında resimler yapmıştır. Enli fırça darbeleriyle yaptığı resimlerinde renk
lekeleri birbiri içinde erimiştir. Olgunluk döneminde ise sabırlı, dengeli ve sade bir
anlatımla resimler yapmıştır.
Feyhaman Duran’ın peyzajlarında konu, sanatçının biçemini belirlemiştir.
Anadolu’ya çıkıp yaptığı resimlerinde dikkat çeken önemli bir özellik ise; konu,
yaşam ve görünüm değiştiğinde sanatçının biçeminin de değişmesidir. Sanatçının
figürlü resimleri son derece azdır. Bu tür resimlerinde figür, konuyu ve
kompozisyonu tamamlayıcı bir unsur olarak kullanılmıştır.
Deseninin sağlamlığı, empresyonizmi andıran ışık ve gölge uyumu, fotoğrafik
benzeyiş ve valör doğruluğu ile Akil Muhtar portresi, sanatçının teknik bakımdan
manifestosu sayılabilecek düzeyde bir eserdir. Kerime Salahor ve Doktor Mustafa
Sekip’in portreleri de aynı kalite de yapılmış resimlerdir. Sanatçının bir başka
portresinde Hilal-i Ahmer’in kurucularından Celal Muhtar canlı gibi resmedilmiştir.
Yüzündeki ışık-gölge oyunları sanatçının empresyonist yönünü ortaya koymaktadır.
Çallı Kuşağı’nın hatta Türk resminin en önde gelen portre ustası Feyhaman
Duran, 1970 yılında İstanbul’da hayatını kaybetmiştir.
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Resim 32.
Sanatçı: Feyhaman Duran
Konu: İsmail Hakkı Altınbezer Portresi
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Duralit Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 116×86 cm.
Anlatım: Sanatçı bu tablosunda Sanayi-i Nefise Mektebi’nin ilk mezunlarından
Ressam ve Hattat İsmail Hakkı Altınbezer’i resimlemiştir. Tabloda İsmail Hakkı
merkezde koltukta otururken betimleniştir. Sağ elindeki kalemle bir şeyler yazmakta
ve sol eli dizinin üzerinde durmaktadır. Resmin izleyiciye göre sol yanında
mürekkep hokkası kâğıtların üzerinde durmaktadır. Resmin arka fonunu duvarda
asılı duran hat levhaları oluşturmaktadır. Kalem, mürekkep hokkası, duvardaki hat
levhaları İsmail Hakkı’nın mesleğini vurgulamaktadır. İsmail Hakkı’nın saçlarındaki,
sakallarındaki ve yüzündeki ayrıntı ve plastik dolgunluk çok dikkat çekicidir.
Kahverengi tonların yoğun olarak kullanıldığı resimde renk ve konu uyumu üst
seviyedir.
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Resim 33.
Sanatçı: Feyhaman Duran
Konu: Hoca Ali Rıza Portresi
Tarih: 1928
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 79×67 cm
Anlatım: Sanatçı bu tablosunda Hoca Ali Rıza’yı iç mekânda, takım elbiseli ve
omzuna paltosunu atmış şekilde otururken resimlemiştir. Koltukta oturan
Osman Hamdi Bey’in her iki eli serbesttir. İzleyiciyle göz teması kurmasına
dikkat edilmiştir. Resimdeki plastik etki ve ışık kullanımı üst seviyededir.
Sanatçı sert ve geniş fırça darbeleriyle oluşturduğu arka fonu renkli boyamayı
tercih etmiştir.
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Resim 34.
Sanatçı: Feyhaman Duran
Konu: Rauf Orbay Portresi
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 85×65 cm.
Anlatım: Bu eserde sanatçı Rauf Orbay’ı kapalı mekânda dörtte üç
cepheden,

takım elbiseli ve milli mücadele yıllarını simgeleyen kalpağı

başında otururken resimlemiştir. Kahverengi tonlarının yoğun olarak
kullanıldığı resimde arka fonda mobilyalar yer almaktadır. Plastik etki ve
ışığın başarılı kullanımı dikkat çekicidir.
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Resim: 35.
Sanatçı: Feyhaman Duran
Konu: Atatürk Heykeli
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 64×52 cm.
Anlatım: Sanatçı bu eserde Ankara Etnografya Müzesi’nin önünde yer
alan Pietro Canonica’nın yaptığı, dört kademeli kaideye yerleştirilmiş,
at üzerinde Atatürk heykeli resimlemiştir. Arka fonda şehir görünümü
yer almaktadır. Pastel tonların egemen olduğu resimde ışığın ve
atmosfer perspektifinin kullanımı son derece başarılıdır. Sanatçının,
Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen Yurt Sergileri
kapsamında Ankara’da yaptığı eserlerindendir.
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Resim 36.
Sanatçı: Feyhaman Duran
Konu: Natürmort
Tarih: 1966
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 65×45 cm
Anlatım: Bu natürmortta vazo içinde beyaz çiçekli yeşil yapraklı
çiçekler resimlenmiştir. Vazo masa üzerine yerleştirilen krem rengi
örtünün üzerinde yer almaktadır. Resimde zemin ve arka fonun renk
benzerliği dikkat çekicidir. Çiçeklerdeki ve yapraklardaki kurumuşluk
algısı başarı ile verilmiştir.
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Resim 37.
Sanatçı: Feyhaman Duran
Konu: İbn-ül Emin Mahmut Kemal
Tarih: 1946
Malzeme ve Teknik: Duralit Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 48×40 cm.
Anlatım: Enteriyör resimde Mısır Hidivi Halim Abbas ailesinden Mahmut
Kemal, paltosunu giymiş bir şekilde koltukta oturur vaziyette resimlenmiştir.
Sağ elinde bastonunu tutan Mahmut Kemal’in sol eli dizinin üzerinde
serbesttir. Arka fonda mekânın sadeliği dikkat çekerken resimdeki ifade gücü
üst seviyededir.
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3.1.7. Hüseyin Avni Lifij

Avni Lifij 1886yılında Samsun’un Ladik İlçesine bağlı Karaabdalsultan
Köyü’nde doğmuştur. Babası Galata Köprüsü Tahsildarlığından ve daha sonra da
Başmemurluktan emekli Abdullah Efendi’dir. Avni Lifij3 henüz çok küçükken ailesi
İstanbul’a göç edip Rumelihisarı’na yerleşmiştir. İlköğrenimini Fatih’te Aşıkpaşa
Mahallesi okulunda, orta öğrenimini ise Şehzadebaşı’ndaki Numune-i Terakki
Mektebi’nde yapmıştır. Lifij henüz 15 yaşındayken Demiryolları Müdürlüğü’nde işe
başlamış, bu arada özel Fransızca dersleri almıştır. Aynı zamanda anatomi bilgisi
almak için Mülkiye Tıbbiyesi’ne ve boya teknikleri öğrenmek için de Eczacı
Mektebinde fizik ve kimya derslerine dinleyici olarak katılmıştır.
Sanatçı 1906 yılında dost olduğu İskender Ferit ve Henri Prost’un önerileriyle
yaptığı resimlerini Müze Müdürü Osman Hamdi Bey’e götürmeye karar vermiştir.
1906 yılında yaptığı “Pipolu-Kadehli Otoportre” adlı tablosunu yaşı çok genç olduğu
için tarihini 1908 olarak değiştirip Osman Hamdi Bey’e sunmuştur. Osman Hamdi
tabloyu çok beğenmiş, Lifij’i Veliaht Abdülmecit Efendi’ye tavsiye etmiştir. Bunun
üzerine Abdülmecit Efendi de Hüseyin Avni Lifij’i resim tahsili yapmak üzere
Paris’e göndermiştir.
Avni Lifij, yurda döndüğünde şimdiki adı İstanbul Erkek Lisesi olan İstanbul
Sultanisi’nde resim öğretmenliğine başlamış, daha sonra 1915 yılında Kandilli İnas
Sultanisi’nde Fransızca öğretmenliğine atanmıştır. Bu arada 1. Galatasaraylılar
Yurdu Resim Sergisi’ ne “Kalkınma-Belediye Faaliyetleri” adlı büyük boy bir
yapıtıyla, 1917 yılında da “Savaş Resimleri ve Diğerleri” sergisine 20 tablosu ile
3

Lifij: “Beyaz Tenli” anlamına gelen Çerkez soyunun bir koludur. Hüseyin Avni öğretmenlik yaptığı
okulda Hüseyin Avni adındaki başka öğretmenle adının karışmaması için mensup olduğu Çerkez
soyunun bu kolunun adını soyadı olarak almıştır.
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katıldı. 1918 yılının Şubat ve Mart aylarında Orient Litteraire’in yönetim bölümünde
ilk kişisel sergisini açmış, aynı yıl Viyana’da açılan Savaş Resimleri ve Diğerleri
Sergisi’ne 18 eseriyle katılmıştır. 1919’daki 3. Galatasaray Resim Sergisi’ne bir,
1922’de ki 4. Galatasaraylılar Sergisi’ne de üç resim ile katılmış, 1921 yılında devlet
tarafından satın alınan beş resmide Resim Tabloları (Elvah-ı Nakşiye) koleksiyonuna
dâhil edilmiştir. 1922 yılında Mustafa Kemal’in davetlisi olarak dört ay boyunca
Erkân-ı Harbiye Umumiye (Genelkurmay Başkanlığı)’ de kalmış, bu zaman zarfında
Mareşal Fevzi Çakmak portresini yapmış, Ankara dönüşünde hemen “Karagün” ve
“Akgün” adlı tablolarını yapmaya koyulmuş ve 1923 yılında tamamlamıştır. Yine bu
yılda Sanayi-i Nefise Mekteb-i Âlisi Tezyini Sanatlar (Dekoratif Sanatlar)
Bölümü’nde hocalığa başlamış, bu görevini, 1927 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu
ölümüne kadar sürdürmüştür (Gören, 1997:5).
Avni Lifij, Türkiye’de uygulamalı güzel sanatlar eğitiminin başlaması ve
yaygınlaştırılması için büyük mücadele veren ve bu konuda birçok makaleler yazan,
araştırmalar yapan ilk sanatçılardandır. Ressam arkadaşı Sami Yetik’e göre Avni
Lifij melankolik, sürekli dalgın ve devamlı düşünen bir kişiliğe sahipti.
Avni Lifij’in eserlerindeki temanın odak noktasını insan figürü teşkil
etmektedir. Özellikle otoportreleri, portreleri ve figürlü kompozisyonları ayrı bir
önem taşımaktadırlar. Figürlü çalışmalarının içinde mitolojik, fantastik ve alegorik
çalışmalar dikkate değer niteliktedir.
Avni Lifij, gerek desen, gerekse yağlı boyalarında bütünüyle kendine özgü
kişisel bir duyarlılık geliştirmiştir. İstanbul’un çeşitli semt ve sokaklarını konu alan
poşad ve bitmiş resimlerinde Puvis de Chavannes, Maurice Deniş gibi sembolistleri
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anımsatan renkçiliğiyle bütünleşen, alabildiğine serbest fırça işçiliği biraz da buruk
ya da melankolik olarak tanımlanabilecek lirizminin en etkili biçimsel araçlarıdır.
Sanatçının peyzaj çalışmalarında ise sadece doğa görüntüsü aktarılmamıştır.
Bize bu resimlerinde kendine has duygu dünyasından bir şeyler sunmuştur. Derin bir
duygu, düşünce ve hayal gücüyle oluşturduğu kompozisyonlarındaki öğeleri, sağlam
bir desen ve kompozisyon anlayışı ile aktarmış, doğru resmetmeyi ilke edinmiştir.
Batıdan yurda dönen Lifij, çalışmalarında yöntem olarak çizimine katkı
getiren Karta-Tinta’yi4 seçmiştir. Avni Lifij renkli kâğıt fonları bu teknik gereği
seçerek, üzerine çizeceği deseni siyah ya da kömür kalemle oluşturuyor, gerekli
gördüğü ışıklı bölgeleri ya da volümün en şişkin yerini beyaz kalemle Röoesse
ediyor, yani abartıyordu. Bu yöntem keskin ve çizgisel dilin ayrıntılarına kadar
inmesine olanak tanıdığı gibi, daha serbest çalışmaya da fırsat vermekteydi.
Lifij’e göre sanat emir komuta altında olmamalı, sanatçı kafeslerde yaşayan
değerli bir kuş olamaz, daima özgür olmalı ve dilediği gibi çalışmalıydı. Avni Lifij,
Türk sanatçıları içinde dekoratif amaçlı resim yapanlar arasında ilk sırada olan bir
sanatçıdır. Buna örnek olarak, Kadıköy eski belediye binasını uzun süre süsleyen
“Kalkınma - Belediye Faaliyetleri” tablosu ve daha sonraları Bağlarbaşı Abdülmecit
Köşkü’nde yapmış olduğu “Çeşme Başı” adlı duvar resmini gösterebiliriz.
Sanatçının çalışmalarında empresyonizmden ekspresyonizme, romantizmden
sembolizme kadar uzanan çok çeşitli akımların izlerini görmekteyiz. Avni Lifij
ayrıca fotoğraf sanatı ile de yakından ilgilenmiştir. İstanbul’un birçok yerinin
görüntülendiği çok sayıda cam negatifleri bulunmaktadır.

4

Karta-Tinta: XV. yüzyıla kadar inen bu tekniğin adı, boyalı zemin anlamına geliyordu. Batılı sanatçı
boyadığı kağıt zemin üzerine siyah ve beyaz kalemle desen çizmekteydi. XVII. ve XVIII. yüzyıllarda
çok geçerli olan bu teknik iki kalemle desen ve üç kalemle desen gibi adlarla gri ya da renkli bir
zeminin üstüne yapılan deseni açıklamaktadır.

92

Resim 38.
Sanatçı: Hüseyin Avni Lifij
Konu: Karagün
Tarih: 1922-1923
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 93×118 cm.
Anlatım: Sanatçının İnkılap Sergileri için yaptığı eserin odak noktasında düşman
tarafından tecavüz edilmiş ve ardından öldürülmüş kadın figürü, hemen bu figürün
üzerinde beşiğinde öldürülmüş bebek figürü ve leş yiyen yırtıcı kuş figürü yer
almaktadır. Kademeli arka plan anlayışının uygulandığı resimde yıkılmış bir evin
ayakta kalan cephesi, minaresi yıkılmış kubbeli bir cami, yıkılmış bir başka ev ve
dağlar yer almaktadır. Savaşın yıkımı ve acımasızlığının başarı ile aktarıldığı eserde
renkli bir palet kullanılmış, ışığa özen gösterilmiştir.
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Resim 39.
Sanatçı: Hüseyin Avni Lifij
Konu: Atölye
Tarih: 1932
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 56×40 cm.
Anlatım: Alegorik bu eserde merkezde bir erkek figürü yer almakta, bir
kadın figürü ve bir melek bebek figürü kompozisyonu tamamlamaktadır.
Atölye ortamında canlandırılan figürlerde hareket etkisi üst seviyededir.
Canlı renklerin hâkim olduğu resim sanatçının ruh halini yansıtmaktadır.
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Resim 40.
Sanatçı: Hüseyin Avni Lifij
Konu: Çeşmeli Manzara
Tarih: 1920
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 30×40 cm.
Anlatım: Manzarada küçük bir yerleşim bölgesi tasvir edilmiştir. Eserin izleyiciye
göre sol bölümünde kare planlı, kemerli ve kırma çatılı bir çeşme yer almakta ve bir
kadın figürü çeşmenin yanı başında oturmaktadır. Atmosfer perspektifinin başarı ile
uygulandığı eserde renk kulamı ve özellikle ufuktaki bulutlar dikkat çekicidir.
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Resim 41.
Sanatçı: Hüseyin Avni Lifij
Konu: Figürlü Peyzaj
Tarih: 1937
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 45×70 cm.
Anlatım: Ayrıntının izlenemediği eserde merkezde bir figür yer almaktadır. Figürün
yanı başında duran ağaç figürü tamamlayıcı unsur olarak kullanılmıştır. Eserde mavi
rengin yoğun kullanımı dikkat çekicidir.
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3.18. Namık İsmail

Namık İsmail, 1890 yılında Samsun’da dünyaya gelmiştir. Hattat İsmail
Zühtü Bey’in oğludur. Babasının hattat olmasından dolayı küçük yaşlardan itibaren
sanata ilgi duymuştur. İlköğrenimine Kabataş’taki Şemsülmekâtip Okulu’nda
başlamış, daha sonra Beşiktaş’ta ki Hamidiye Mektebi’ne gitmiştir. Ortaöğrenimini
St. Pulcherie, St. Benoit ve Mekteb-i Sultani’de (Galatasaray Lisesi) tamamlamıştır.
Hamidiye Mektebi’ndeki resim öğretmeni Arslanyan Efendi idi. Bu dönemde daha
çok sahile demirlemiş vapurların resimlerini yapmaktan hoşlanırdı. St. Benoit’da ki
resim öğretmeni Andres oldu. Bu okulda da füzen ve karakalem ile kartpostallardan
çalışmalar yapmıştır. Galatasaray Lisesi’nde ise Şevket Bey’den ders almış, ayrıca
okul müdürü olan Tevfik Fikret’in açtığı atölyelerde çalışmalarını sürdürmüştür.
Burada son sınıfa geldiğinde Arapça sınavını veremediği için ailesi tarafından resim
öğrenimi için Paris’e gönderilmiştir. Namık İsmail, 1911 yılında Paris’e gidince
Julian Akademi’sine devam etmiş, kısa bir süre sonra Çallı İbrahim’in
yönlendirmesiyle 1912 yılında Cormon atölyesine geçmiştir. Burada çalışmalarına
iki yıl boyunca devam etmiştir.
Namık İsmail, 1914 yılında tatil için İstanbul’a gelmiş, Birinci Dünya
Savaşı’nın çıkması üzerine Paris’e dönememiş ve bir müddet sonra askere alınarak
Kafkas cephesine gönderilmiştir. Burada tifüse yakalanınca 1917 yılında İstanbul’a
geri gönderilmiştir. Harbiye Nazırı Enver Paşa Namık İsmail’i Şişli’de kurulan
atölyede, Hikmet Onat, İbrahim Çallı, Feyhaman Duran, Ruhi Arel, Hüseyin Avni
Lifij ve Sami Yetik ile beraber çeşitli, model askerlerden ve silahlardan yaralanarak
savaş resimleri yapmakla görevlendirmiştir. Bu resimler Galatasaray sergilerinde yer

97

aldıktan sonra, sergilenmek üzere Viyana’ya gönderilmiştir. Katalog çalışmaları için
Namık İsmail’de gönderilen heyet arasında yer almıştır. Savaş sona erince Namık
İsmail İstanbul’a dönmemiştir. Resim çalışmalarına devam etmek için Lovis Corinth
ve Max Liebermann’in atölyelerinde çalışmaya başlamıştır.
1919 yılında İstanbul’a dönünce Gazi Osman Paşa Mektebi’nde resim
öğretmenliğine atanmıştır. Bir yıl sonra Molla Şakir’in kızı Mediha Hanım ile
evlenip İtalya’ya gitmek için izin istemiş, istediği izni alamayınca bu görevinden
istifa ederek İtalya’ya gitmiştir. Burada bir yıl kaldıktan sonra tekrar İstanbul’a
dönerek İleri Gazetesi’nde ressam ve yazı işleri müdürü olarak göreve başlamıştır.
Bu arada Sanay-i Nefise Mekteb-i Âli’sine müdür yardımcısı olarak tayin edilmiştir.
Bu görevinde de bir yıl çalıştıktan sonra 1922 yılında istifa ederek Paris’e gitmiştir.
Paris’te bulunduğu sürede katıldığı bir yarışmayı kazanarak Pierre Loti’nin Les
Desenchantees adlı eserini resimleyerek 11.000 frank ödül kazanmıştır. 1926 yılında
Paris dönüşünde önce resim eğitimini denetlemekle görevli müfettişliğe, bir yıl
sonrada 1927 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi Âli müdürlüğüne atanmıştır. Bu
görevini 1935 yılına kadar sürdürmüş aynı yıl hayatını kaybetmiştir.
Tüm hayatı boyunca sakin ve ağırbaşlı olan sanatçı, disiplinli olduğu kadar da
hoşgörülü bir kişiliğe sahipti. Namık İsmail çok hızlı bir tempoyla çalışıp, enerjisini
yaptığı resmi bitirmek için tüketen bir kişiliğe sahipti.
Namık İsmail, Akademi’yi göçebelikten kurtarıp Fındıklı’daki Adile Sultan
Sarayı’na yerleştirmeyi başarmıştır. Akademi’ye resim, mimari ve heykel
atölyelerinin yanında dekoratif sanatlar, marangozhaneler, laboratuarlar, fresk ve
döküm atölyeleri gibi bazı bölümleri de ilave eden yine Namık İsmail olmuştur.
Bunun yanında ikinci iş olarak buradaki eğitimi ele alarak yeni düzenlemelere
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gitmiştir. 1927 yılında Dekoratif Sanatlar Bölümü’nü yeniden düzenleyerek 1929
yılında Avusturyalı Philip Ginther’i bölüm başkanı olarak getirtmiş; çinicilik ve
grafik atölyelerine ek olarak iç mimarlık atölyesini açmıştır. Bir müddet sonra
öğrencilere halı, kilim ve kumaş desenlerini öğretmek üzere Umumi Tezyinat adıyla
yeni bir atölye daha açmıştır.
Namık

İsmail,

Mimarlık

Şubesi’nde

1934’te

yaptığı

yönetmelik

değişikliğinde ise 1930’da Bayındırlık Bakanlığı tarafından İsviçre’den çağrılan
mimar Ernst Egli’nin önemli katkıları vardır. Namık İsmail bu yönetmeliği
hazırlarken 1926 Uluslararası Mimarı Kongresi’nde benimsenen eğitim biçimini
kabul etmiş, resim ve heykel bölümlerini de Paris Güzel Sanatlar Akademisi’nde
uygulanan program doğrultusunda düzenlemiştir. Öğrencilerin bir arada, çıplak
modelden çalışabilmeleri için bir gece atölyesi açmış ve mimarlık öğrencilerinin de
bu atölyeye devamını zorunlu kılmıştır (Rona, 1992:32). Bunun dışında bir de fresk
atölyesi açmıştır.
Namık İsmail’in sanat hayatı iki döneme ayrılmaktadır. Birinci dönemi 1914
Paris dönüşü oluşturur. Bu dönemdeki resimlerinde duygusallık ön planda, teknik
ikinci plandadır. Yapıtlarına düş gücü ve şiirsellik egemendir. Bu dönemler gençlik
yıllarına rastladığı için daha çok alıcılık

yapmış

ve bunu uygulamaya

dönüştüremediği için de tekniğini geliştirememiştir. İkinci dönemi ise, 1919
Almanya dönüşüdür. Lovis Corinth ve Max Liebermann ile çalıştığı yıllarda
resimden başka hiçbir işle uğraşmamıştır Gündüzleri bu atölyelerde ve Kaiser
Friedrich

müzesinde,

akşamları da

gece atölyelerinde çalışarak tekniğini

geliştirmiştir. Sanatçının Berlin’de bulunduğu dönemde Almanya’da Dadaizm
etkindi. Ancak Max Lieberman ve Lovis Corinth geniş ve hareketli fırça darbeleri ve
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cesur renk kullanımlarıyla izlenimciliğin sınırlarını aşmış, ekspresyonist anlatıma
yaklaşan bir üslup geliştirmişlerdi. Bu yüzden Namık İsmail 1914 Kuşağının
izlenimci özelliklerini tam olarak benimseyememiştir. Kısa bir sürede ekspresyonist
bir renk ve fırça vuruş tekniğine geçmiştir. Ressamın teknik ve ifade çeşitliliği
incelendiğinde bu çeşitliliğin gelişigüzel olmadığı, sürekli bir evrim içinde olduğu,
belli konular üzerinde yoğunlaşıp bu konuları ışık ve hareket gibi plastik değerleri
denemek ve geliştirmek için kullandığı görülmektedir.
Namık İsmail fırçasıyla, Türk resmine henüz girmiş olan figürü üstün bir
anlatım biçimine ulaştırmıştır. Güçlü figür anlayışını, sağlam bir anatomi bilgisi
üzerine oturtmayı başarabilmiştir. Figürleri çoğu zaman yarım ya da dörtte üç portre
türündedir. Portrelerinde modelin kişisel benzerliklerinin ötesinde, psikolojik
durumlarını yansıtmıştır. Bunu sanatçının fırça vuruşları da desteklemiştir.
Portrelerinde, belirgin bir arka plan yerine nötr bir fon kullanmasıyla da dikkatleri
portre üzerinde toplamayı bilmiştir. Sanatçının portrelerinde gerçekçi bir yaklaşım
olmasına karşın, çıplak figürlerinde yüzü okumak olanaksızdır. Daha büyük boyutlu
nülerinde ise daha denetimli fırça vuruşlarına rastlanır. Modeli en zor pozlarda dahi
doğal bir duruşta, düzgün renk alanlarına ve ayrıntı işçiliğine kaçmadan ince fırça
vuruşlarıyla resmetmiştir. Portrelerinde görülen dinginlik, figürlerinde gerilim
duygusuyla yer değiştirmiştir. Portrelerinde, yer yer düzgün renk alanlarına ve detay
işçiliğini anımsatmayan ince fırça vuruşlarına da rastlanmaktadır.
Hareket

ve

ışık

sanatçının

resimlerinin

en

önemli

özellikleridir.

Kompozisyonlarında asıl konu üzerinde yoğunlaşan ışık, cansız elemanları bile
harekete geçirir niteliktedir. Işığı kullanış tarzıyla portrede dinginlik, nülerinde ise
hareketlilik sezilmektedir. Sanatçının 1920 öncesi ve 1920’lerin başlarında yaptığı
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resimlerinde izlenimcilerin renk ve ışık kullanımlarına yakın bir üslup görülmektedir.
Bu resimlerinde uyumlu tonlar ve açık renklerden faydalandığı gözlemlenmektedir.
“Venedik’te 1921 yılında bulunduğu sıralarda yaptığı resimlerde ise tamamen
izlenimcilere has kırık fırça vuruşları görülmektedir. Bu tarihten hemen sonra Namık
İsmail’in belirgin özelliği olan yoğun boya hamuru, geniş renk lekeleri ve hareketli
fırça vuruşları kendini göstermeye başlamıştır. 1920’lerin ortalarında başlayarak
paletinde de bir değişim izlenir. Bu dönemlerde gerçekleştirdiği resimlerinde canlı
karşıt renklere, özellikle de koyu yeşile yer verdiği ve imgeleri geniş fırça
vuruşlarıyla oluşturduğu görülür (Rona, 1992:32).
Namık İsmail hiç bir zaman durağanlığa düşmeden, sürekli çalışmayla
üslubunu geliştirerek, tekniğini ve anlatım biçimini özgünleştiren, yaşadığı
dönemdeki sanat akımlarına doğrudan katılmamış, fakat izlenimcilik etkisiyle
başlayan sanat yaşamında Ekspresyonizm’den soyutlamacılığa kadar uzanan çeşitli
yelpazelerde eserler üretmiştir.
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Resim 42.
Sanatçı: Namık İsmail
Konu: Natürmort
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 80×40 cm.
Anlatım: Natürmortta masa üzerinde duran seramik olduğu anlaşılan
beyaz bir vazo içerisinde beyaz taç yapraklı çiçekler ve çiçeklere ait
olan yeşil yapraklar yer almaktadır. Masa üzerine serpiştirilmiş olan
beyaz taç yapraklar ve yeşil yapraklar esere derinlik algısı katmıştır.
Vazo ve çiçeklerin masa üzerindeki yansıması dikkat çekicidir. Vazoyu
vurgulama isteyen sanatçı masa ve arka fonu koyu pastel renklerle
vurgulamıştır.
102

Resim 43.
Sanatçı: Namık İsmail
Konu: Atatürk Portresi
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 164×112 cm.
Anlatım: Eserde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk takım elbiseli ve
paltosunu giymiş, elleri ceplerinde ayakta dururken betimlenmiştir.
Ayrıntının verilmediği eserde ifade gücü dikkat çekicidir.
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Resim 44.
Sanatçı: Namık İsmail
Konu: Natürmort (Güller)
Tarih: 1922
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 71×95 cm.
Anlatım: Hollanda resim sanatı natürmort geleneğinden esinlenilerek yapılan
Natürmortta vazo içerisinde ve masa üzerine serpiştirilmiş pembe taç yapraklı
çiçekler yer almaktadır. Mavi taç yapraklı çiçek kontrast oluşturmaktadır.
Pastel renklerle oluşturulan zemin ve fon dikkatleri natürmort üzerinde
toplamaktadır.
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Resim 45.
Sanatçı: Namık İsmail
Konu: Mehtapta Cami
Tarih: 1925
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 100×85 cm.
Anlatım: Bu gece manzarasında cami ve evler birlikte kademeli olarak
betimlenmiştir. Mavi ışık ve duvar üzerinde duran baykuş geceyi vurgulayan
unsurlar olarak kullanılmıştır. Eserde gece etkisi başarı ile verilmiştir.
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Resim 46.
Sanatçı: Namık İsmail
Konu: Son Mermi
Tarih: 1917
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 144×203 cm.
Anlatım: Kurtuluş savası yıllarını konu alan eserde dört asker figürü savaş
atmosferinde resimlenmiştir. Meydan okuma, hareket, acı ve ölüm temalarının başarı
ile verildiği eserde kahverengi renk egemendir. Işık kullanımının başarılı olduğu
dikkat çekicidir.
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Resim 47.
Sanatçı: Namık İsmail
Konu: Vatan Emredince
Tarih: 1918
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 106×138 cm.
Anlatım: Resimde kurtuluş savaşında hücuma kalkmış süvariler fantastik bir şekilde
resimlenmiştir. Yeşil ve gri tonların egemen olduğu eserde hareket algısı ve ifade
gücü üst seviyedir.
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3.2. Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği

Türk resim sanatının başlangıç ve gelişme dönemlerinde yetişen sanatçıların
eğitim koşulları, benimsedikleri sanat anlayışları, ürettikleri yapıtların birikimi ve
sanatlarını tanıtabilme, yaşatabilme amacına yönelik dayanışmalarını simgeleyen
birlikleri, günümüz sanatçısının sanatını ve meslek yaşamını biçimlendiren temel
öğelerdendir.
Bu bağlamda Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği 1928-1942 yılları
arasında Türk resim sanatının tanıtılması ve yaygınlaştırılması, geliştirilip
özgünleştirilmesi çerçevesinde önemli etkinliklerde bulunan bir ressam birliği olarak
gözlemlenmektedir. Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği, Türk resim
sanatının tarihsel süreci içinde kurulan ressam derneklerinin üçüncüsüdür. Buna
karşın Cumhuriyet Türkiye’sinin ilk ressam birliğidir (Giray, 1983:3).
Müstakillerin üyeleri, 1914 yılından sonra Sanayi-i Nefise Mekteb-i Âlisi’nde
öğrenimine başlayan sanatçılardan oluşmaktadır. Bu sanatçıların yaşamları ve eğitim
dönemleri Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışı, Kurtuluş Savaşı ve cumhuriyetin
kuruluş yıllarına rastlamaktadır. Bu nedenle de yaşadıkları toplumun hızla gelişen ve
değişen siyasal, ekonomik ve kültürel oluşumlarının içinde; gelişmeleri görerek,
okuyarak ve düşünerek yetişmişlerdir. Öğrenim dönemlerini kapsayan yıllarda,
Akademi’de uygulanan yönetmelik uyarınca, ressam olarak mezuniyetleri belirli bir
zaman süresiyle sınırlandırılmamıştır. Akademi atölyelerinde otuz yaşına dek resim
çalışmalarını sürdürebilen öğrencilerin mezuniyetleri ancak Avrupa kentlerinde sanat
eğitimlerini sürdürebilmelerine olanak tanıyan yarışma sınavlarını kazanabilmelerine
bağlıdır.
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Bu koşullar doğrultusunda, yeni kurulan cumhuriyet hükümetinin 1924
yılında düzenlediği ilk yarışma sınavında başarı kazanan bir grup sanatçı, resim
eğitimini devlet hesabına Fransa’da sürdürmeye hak kazanmıştır. Bu sanatçılar:
Refik Epikman, Cevat Dereli, Mahmut Cuda, Muhittin Sebati ve Şeref Akdik’tir. Bu
arada, 1922 yılında bireysel olanakları ile Almanya’ya giden Ali Avni Çelebi ve Zeki
Kocamemi Münih’te eğitimlerini sürdürmektedir. 1925 yılında da Hale Asaf, Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından Almanya’ya gönderilmiş ve bir yıl sonrada Paris’e
giderek burada çalışan Türk sanatçıların arasına katılmıştır (Giray, 1983:5). Adı
geçen sanatçılar İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nde edindikleri kuramsal
bilgileri ve uygulama yöntemlerini Paris ve Münih’te katıldıkları atölyelerde yeni
öğreticilerinin öğretileriyle zenginleştirmişlerdir. Bu arada çevrelerinde sürüp giden
sanat olaylarını da izlemişlerdir. Eğitimlerini sürdürdükleri günlerde Avrupa sanatına
egemen olan sanat akımlarını, sanatçılarını ve yapıtlarını yakından tanıma olanağı
bulmuşlardır. Ayrıca yaptıkları müze araştırmaları ve incelemeleriyle Rönesans’tan
başlayarak gelişen resim sanatının dönemlerinin değerli örneklerinin teknik ve
uygulama özelliklerini gözlemlemişlerdir. Bu eğitim birikimi sonucunda bireysel
eğilimlerini ve sanat anlayışlarını saptamışlar ve bunları güçlendirme imkanı
bulmuşlardır.
Osmanlı toplumunun son yıllarından geçerek Cumhuriyet Türkiye’sine ulaşan
bu genç ressamlar, Avrupa’da sanat çalışmalarını geliştirip yönlendirirken, farklı bir
toplumun sosyal ve kültürel olaylarıyla karşı karşıya kalmışlardır. Özellikle resim
sanatı alanında uzun bir deneyimin, çok sayıda sanatçının, sanat akımının ve sanat
yapıtın yoğunlaştırdığı kültürel birikim, kuşkusuz sanatçılarımız için şaşırtıcı
boyutlardaydı. Avrupa toplumunun kazandığı bu kültürel bikrimin sonucunda, sanat
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eğitiminin, uğraşlarının ve pazarlamasının ulaştığı değer ve rahatlık ise
sanatçılarımızın özlemini duydukları bir ortamı oluşturmaktaydı. Bu yıllarda
Türkiye’de henüz yeni bir olgu olan sanat olayları İstanbul’da ancak belirli bir
toplum kesiminin ilgisini çekmekteydi. Bu kesim de bile resim sanatı açık olarak
yorumlanamamaktaydı.

Bu

dönemde

açılan

sergilere

ilişkin

eleştiriler

incelendiğinde; ressamların, biçemlerine ve sanat çalışmalarına ilişkin açıklamaların,
sanat anlayışları hakkında gerekli bilgileri içermediği dikkati çekmektedir. Günün
gazete ve dergilerinde yazı yazan eleştirmenlerse, incelemelerini yüzeysel
övgülerden oluşan değer yargılarıyla tanımlamaktadırlar. Bunun yanı sıra ne
sanatçının emeğine parasal bir değer verilmekte ne de sergilerin ticari bir yanının
olabileceği düşünülmektedir (Giray, 1993:32).
İstanbul dışındaki illerde yaşayanlarsa, yağlıboya resim sanatının varlığından
habersizlerdir. Bu iller arasında yalnız Anakara’da ancak cumhuriyetin ilanından
sonra yılda bir kez resim sergisi düzenlenmeye başlanmıştır. Uzun bir süre yanlış
yorumlanan dini kurallar, daha sonra sosyal ve ekonomik bunalımlar resim sanatın
benimsenip yaygınlaşmasına olanak tanımamıştır. Sanat beğenisinin ve anlayışının
yaygınlaşmadığı bir ortamda ise sanatçıların çalışmaları ve sanatlarını geliştirmeleri
çözüm bekleyen sorunlardır.
Avrupa’da eğitimlerini sürdüren genç ressamlar bu koşulları tanıyarak yetişen
sanatçılardır. Bu nedenle de İstanbul ve Paris’te sürdürdükleri çalışmaları sırasında,
ülkemizde sanat ve sanatçı güvencesinin sağlanması için gerekli olan koşulları
düşünüyorlar ve araştırmalara girişiyorlardı. Bireysel olarak yapacakları sanat
çalışmaların

yetersizliğine

inanıyorlardı.

Bu

çabaların,

sanata

ve

sanatçı

güvencesinin sağlanmasına kalıcı çözümler getirmeyeceğini görmüşlerdi. Sanatçılar
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arasında oluşabilecek diğer çekişmelerin, sanatı ve toplumu olumsuz yönde
etkileyebileceği konusunda düşünce birliğine ulaştılar. Güvencenin birlik, beraberlik
ve dayanışma ile sağlanacağına inanan bu sanatçılar 1928 yılında İstanbul’a
dönmüşlerdir. Fransa ve Almanya’dan dönen sanatçılar aralarında yaptıkları yoğun
çalışmalar sonucunda “Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği” adı altında
birleşmişlerdir. 15 Nisan 1929 kurulan birliğin üyeleri, nizamnamelerinde şu şekilde
sıralanmıştır: Ressamlar; Refik Fazıl (Epikman), Cevat Hamit (Dereli), Şeref Kamil
(Akdik), Mahmut Fehmi (Cuda), Nurullah Cemal (Berk), Hale Asaf, Ali Avni
(Çelebi), Ahmet Zeki (Kocememi); Ressam ve Heykeltıraşlar: Muhittin Sebati, Rtip
Aşir (Acudoğu); Dekoratör Fahrettin Arkunlar. Üyelerin bireysel sanat anlayışlarına
özgürlük tanıyan bu birliğin özelliği ve adı Paris’te o yıllarda etkinliklerini sürdüren
“La Societe des Artistes Independants”tan (Bağımsız Sanatçılar Birliği) almıştır
(Giray, 1993:32).
Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği, resim ve heykel sanatının
memleketimizde henüz inkişaf etmekte olduğu nazarı itibara alınarak, bu sanatların
terakkisi için sağlam esasların ve emin temelin mevcudiyetini elzem addeder ve
sanatın kendine has temiz ve yüksek serbestisi ile çalışarak hizmeti gaye bilir (Giray,
1993:32).
Bu madde de açıkça izlendiği gibi, birliğin amacı; gelişmekte olan resim
sanatımızın düzenli ve kalıcı temellere kavuşturulması ve yaygınlaştırılmasıdır. Bu
arada sanatçıların güvence altına alınması ve bireysel sanat anlayışlarına özgürlük
tanıyan bu ortamda çalışmalarını sürdürmeleri, önemle üstünde durulması düşünülen
bir konudur. Bu ortamın sağlanması için de, sanatçı olarak yetiştirilmiş kişilerin, her
meslekte olduğu gibi, yetiştirildikleri alanda yapacakları çalışmalarla yaşamlarını
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kazanmalarındaki

zorunluluk

savunulmaktadır.

Toplumda

sanat

beğenisinin

yaygınlaştırılması bu sorunu çözümleyici önlemlerden ilki ve en önemlisidir. Ayrıca,
devletin yetiştirilmelerine önemli katkılarda bulunduğu sanatçılara destek de
sağlanmalıdır. Bu öneriler, diğer çekişmelerin kırıcı ve bölücü ortamından
kaçınılarak, birlik ve beraberlik içinde gerçekleşebilecektir.
Bu anlayış doğrultusunda birleşen Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar
Birliği, ilk sergilerini 1928 yılında Ankara Etnografya Müzesi’nde açmışlardır. Bu
girişimleriyle de İstanbul dışında açılan ilk özel sergiyi gerçekleştirmişlerdir.
Ankara’da açtıkları ilk sergilerini 1929 yılında düzenledikleri İstanbul Türk Ocağı
sergisi izlemiştir. Böylece birlik üyelerinin sanat anlayışlarını tanıtan yapıtları ilk kez
halka sunulmuştur. Müstakillerin gösterime sunulan yapıtları, Türk resim sanatına
Avrupa sanatının hızlı değişim evrelerinin sanat akımlarına koşut, yeni fakat
birbirinden ayrı yorum ve tekniklere yönelen sanat anlayışları getirmektedir.
Müstakiller, Ankara Etnografya Müzesi’nde, yüzden fazla resim, altı heykel
ve Türk Ocağı salonlarında yetmiş üç resim, üç heykel sergileyerek sanat
anlayışlarını tanıtırlarken, Türk resim sanatına yepyeni bir anlatım getirmişler ve bir
çığır açmışlardır (Giray, 1993:46). Öncelikle, birinci kuşak olan Güzel Sanatlar
Birliği üyelerinin, her yıl Galatasaray sergilerinde sunulan resimlerinde egemen olan
izlenimci

anlayışlarına

karşıt

bir

değer

anlayışına

yönelmiş

olduklarını

kanıtlamışlardır.
Sanayi-i Nefise Mekteb-i Âlisinde hocaları olan Hikmet Onat ve İbrahim
Çallı kuşağından olan “izlenimci” ressamların ışık değerlerinin egemen olduğu
resimlerinde eriyip kaybolan mekân ve nesnelerin oylum değerleri, Müstakillerin
yapıtlarında önem kazanmıştır. Nesneler oylum değerleriyle üç boyutlu bir mekan
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olgusunda ve sanatçıların bireysel sanat yorumlarıyla ele alınırken, renklerin görsel
etkileri, duygusal özellikleri güçlü yapıtların yaratılmasına olanak tanımıştır.
Birlik üyesi olan sanatçılar Avrupa’da izlenimcilikten sonra gelişen sanat
akımların varlığını duyuran bireysel anlayışlarını, zengin bir konu çeşitliliği içinde
ele almışlardır.

Natürmortlar, peyzajlar, portreler ve özellikle çevrelerinde gelişen

olayları ve eşyaları konu olarak değerlendiren kompozisyonlar, sanatçıların farklı
biçemlerinde değerli sanat ürünlerine dönüşmüşlerdir.
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3.2.1. Şeref Akdik

Şeref Akdik, 1899 yılında İstanbul’un Fatih semtinde doğmuştur. 1915
yılında Sanayi-i Nefise mektebinde öğrenim görmüş, burada Hikmet Onat ve İbrahim
Çallı’nın öğrencisi olmuştur. 1925’de okulu bitirince devlet tarafından açılan Avrupa
sınavını kazanarak Paris’e gitmiş ve Julian Akademisi’nde Paul Albert Laurens
atölyesinde çalışmıştır. Avrupa’nın çeşitli ülkelerini gezerek müzelerindeki ünlü
resimlerden kopyalar yapmıştır. 1928 yılında Türkiye’ye döndükten sonra Gazi
Eğitim Enstitüsü’ne resim öğretmeni olarak atanmıştır. Bu yıllardan başlayarak
Müstakil Ressam ve Heykeltıraşlar Birliği’nin hemen hemen bütün sergilerine
katılmıştır. CHP’nin yurt gezisi programı çerçevesinde 1940’ta İçel’e, 1943’te
Erzincan’a gitmiştir (Altıntaş, 1988:11). 1930 kuşağının izlenimci eğilimli ressamları
arasında yer alan Akdik, akademik bilgi ve deneyimlerini yöresel gözlemleriyle
birleştirmiştir. Yağlıboya figür ve portrelerinde klasik anlatıma bağlı kalırken,
suluboya, karakalem manzara ve desenlerinde klasik anlayışından ödün vermeden
izlenimci anlayışa yaklaşmıştır. Desen ve portrelerinde yerel giyim özellikleriyle
birlikte yöre insanının iç yaşantısını da yansıtmaya çalışmıştır.
Şeref Akdik’in 1950’ye doğru, resimlerinde İstanbul çevresini sürekli ve
değişmeyen bir konu olarak işlediği görülür. Çamlıca, Salacak, Kalamış manzaraları,
şiirsel bir palet ve rahat bir kompozisyon beğenisiyle karşımıza çıkar. 1945’teki
7’inci Devlet Sergisi’nde birincilik ödülünü kazanan “Küçük Binici” adlı tablosu,
kendi çizgisi içinde yeniliklere açık bir sanatçı olduğunu gösterir. 1951’de İtalya ve
Fransa’ya gitmesi, ondaki bu eğilimleri daha da güçlendirmiş, öte yandan titiz
gözlem duygusu, manzara ressamlığına da önemli ölçüde katkıda bulunmuştur.
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1956’daki “Vilayet Tabloları” sergisinde gösterilen “Kütahya Kalesi” adlı tablosu,
İçel ve Erzincan resimleriyle başlamış olan dönemin uzantısıdır.
1950’den sonra Moda’da kurduğu özel atölyede resim dersleri veren Şeref
Akdik, ilk kişisel sergisini de 1957 yılında İstanbul’da açmıştır, 1965 yılında
emekliye ayrıldığı yıl Güzel Sanatlar Akademisi’nin salonlarında bütün dönemlerini
içeren geniş bir sergi açılmıştır. 1972 yılında İstanbul’da hayatını kaybetmiştir.
Ölümünden iki yıl sonra eşi Sara Akdik, Ankara’da sanatçının önemli
yapıtlarını bir araya getiren ayrıntılı bir sergi düzenlemiştir.
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Resim 48.
Sanatçı: Şeref Akdik
Konu: Balıkçılar
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlı Boya
Boyutlar: 74×101 cm.
Anlatım: Resimde birisi yaşlı birisi genç iki insan figürü odak noktayı
oluşturmaktadır. Sandalyesine ters oturmuş olan yaşlı figür, sepet örmekte olan genç
figürü izlemektedir. Genç figürün hemen sağ yanında bir kedi yer almaktadır. Arka
fonu ise balıkçı kayıkları ve deniz oluşturmaktadır. Renkli bir paletin kullanıldığı
resimde ışık kullanımı başarılıdır.
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Resim 49.
Sanatçı: Şeref Akdik
Konu: İsimsiz
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlı Boya
Boyutlar: 50×60 cm.
Anlatım: Tepe sıraları ve ağaçların birlikte resimlendiği eserde dinginlik egemendir.
Renkler eserin temasına uygun olarak seçilmiştir.
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Resim 50.
Sanatçı: Şeref Akdik
Konu: Kamil Akdik Portresi
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlı Boya
Boyutlar: 81×99 cm
Anlatım: Eserde merkezde sandalyesinde oturmuş sağ kolunu masaya koymuş, sol
kolu kucağında olan Kamil Akdik, takım elbiseli ve başında yeşil takkesiyle
resimlenmiştir. İzleyiciyle göz teması kuran Kamil Akdik’in yüzündeki güçlü ifade
başarı ile yansıtılmıştır. Arka fonda masa üzerinde mürekkep hokkaları, kitaplar yer
almaktadır. Duvarda asılı duran hat levhası ise Kamil Akdik’in mesleği olan
hattatlığı simgelemektedir. Renklerin uyumlu bir şekilde kullanıldığı eserde, ışık
kullanımı başarılıdır.
.
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Resim 51.
Sanatçı: Şeref Akdik
Konu: Manzara
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlı Boya
Boyutlar: 81×100 cm.
Anlatım: Eserde bir tepenin eteğine yerleşmiş olan şehir manzarası ve günlük yaşam
işlenmiştir. Pembe tonlarının hâkim olduğu resimde ayrıntıya yer verilmemiştir.
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Resim 52.
Sanatçı: Şeref Akdik
Konu: Köy Mektebinde Talebe Kaydı
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlı Boya
Boyutlar: 168×213 cm.
Anlatım: Eserde Millet Mek,teplerine kayıt teması işlenmiştir. Figürlerin biçimlenişi,
renkler ve ışık dikkat çekicidir. Kayıt masasında oturan öğretmen ve önünde
sıralamış çocuklar ve velileri eserin odak noktasını oluşturmaktadır.
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Resim 53.
Sanatçı: Şeref Akdik
Konu: Ankara Kalesi Saat Kulesi
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlı Boya
Boyutlar: 61×50 cm.
Anlatım: Eserde Ankara Kalesi’nde Bizans döneminden kalma olduğu anlaşılan
silindirik formda olan sur duvarının arkasında yer alan beyaz boyalı poligonal planda
inşa edilmiş saat kulesi ve çevresi görülmektedir. Pastel renklerin kullanıldığı eserde
ışık kullanımı başarılıdır.
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Resim 54.
Sanatçı: Şeref Akdik
Konu: Portre
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlı Boya
Boyutlar: 65×55 cm.
Anlatım: Resimde mekân içerisinde koltukta oturan modern, şık giyimli makyaj
yapmış orta yaşlı kadın sol kolunu koltuğun kolluğuna koymuş bir şekilde
resimlenmiştir. Ayrıntıların abartılmadan verildiği portrede renk ve ışık kullanımı
başarılıdır.
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3.2.2. Cevat Dereli

Cevat Dereli 1900 yılında İstanbul’da dünya gelmiştir. Sanayi-i Nefise
Mekteb-i Âlisi’nde başlayan resim öğrenimini, 1924 yılında, devlet adına
gönderildiği Paris’te Academia Julian, Paul Albert

Laurens Atölyesi’nde

pekiştirmiştir.
1928 yılında yurda dönen Dereli, “Boğaziçi”, “Beylerbeyi Sırtlarından” gibi
peyzajlarıyla sanatını tanıtmıştır. Peyzaj bu yıllardan başlayarak, hayatının sonuna
kadar, Dereli’nin resimlerinin vazgeçilmez konusu olmuştur. Kimi zaman köy
görünümleri, köy yaşamı; kimi zaman Ürgüp, Kayseri, Sinop, Bursa, Gümüşhane
gibi kent görünümleri ya da Boğaz, Adalar gibi İstanbul’un doğal güzellikleri veya
Dolmabahçe, Beylerbeyi Sarayları gibi anıtsal yapılar Dereli’nin yorumundan, sanat
anlayışından süzülüp tuvallerde yaşamsallık kazanmıştır (Giray, 1993:37).
Bu yıllarda kazandığı iki önemli ödül, Dereli’nin peyzajlarının döneminde de
büyük bir beğeni ile izlendiğini kanıtlar. I’inci Devlet Resim Heykel Sergisi ile
birlikte düzenlenen CHP Yurt Gezileri Sergisi’nde Sinop görünümleri birincilik
kazanırken II. Devlet Resim Heykel Sergisi’nde “Peyzaj” adlı yapıtı birinciliğe
değimli bulunur.
Toplumsal konulara ilgi duymanın ilk örnekleri Cevat Dereli’nin bu dönem
resimlerinde ortaya çıkar. Köylülerin güncel yaşamlarını ve uğraşlarını kendine özgü
bir içtenlikle resimler. Köy yaşamının izlek olarak seçildiği resimlerinde, konuya
katılan bütün nesnel değerler ve figürler, oylumlarını belirgin kılan sert geometrik
konturlar ve buna katılan geometrik leke dağılımıyla aktarılır. Bu aşamada, mekan
derinliğini araştıran resim anlayışı yerini, açık-koyu leke dağılımlarıyla vurgulanan
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plan değişimlerine bırakmıştır. Bu uygulamada, konu içinde yer alan figürler, oylum
ve boşluk etkisini vurgulayan, heykelsi kuruluşlarıyla, ön planda mitolojik
kahramanlara dönüşmüştür. Folklor, Bursa’da Koza Han, Harman, Balık Tutan
Adam gibi yapıtları bu dönem çalışmalarının ürünleri arasında yer alır. Dereli bu
yapıtlarıyla dönemin ortak resim anlayışının paralelinde bir biçem belirlemiştir. Aynı
sert konturlar ve aynı geometrik yapılama, birçok sanatçının yapıtında ortak
duyarlılıkla gündemdedir. Bir tür sentetik kübizm olarak değerlendirilebilecek bu
resim anlayışında, Dereli resimlerine yaklaşan örnekler Cemal Tollu’nun yapıtlarıdır.
Bu bağlamda çoğalan sanat yapıtları, sanatçıların bireysel duyarlılıkları, teknik
ayrıcalıkları öznelleşmiştir. Özellikle bu resim türü, dönemin ünlü yazarı ve ressamı
Nurullah Berk’in yazılarında atılımcılık ve yeni resim adına özenle önerilmiş ve
örnekler beğeni ile tanıtılmıştır.
Ancak 1960’lı yıllardan başlayarak Cevat Dereli, bireysel duyarlığına, yaşam
görüşüne ve teknik becerisine çok yakın bir resim dilini yakalar. Geometrik
düzenlemelerden, sert konturlardan uzaklaşarak, yepyeni bir biçeme ulaşır. Resimleri
ayrıntılardan arınır ve yaşamı karşılıksız bir sevgiyle, coşkuyla kucaklayan içten,
doğal bir anlatım belirginlik kazanır. Bu içten anlatım, kompozisyon düzeninden,
figürlerin biçimsel özelliklerine, simgelere kadar, yalın, katışıksız bir duyarlığın açık
göstergesidir ( Giray, 1993:38). Çoğu kez koyu bir lekenin akışkan tonlamaları ile
çevrelenen

figürlerin,

nesnelerin

oylumları

kesik

çizgilerin

dinamizmiyle

kendiliğinden, bir anda oluşuvermiş sanısı uyandırır. Bu evrede resme en güçlü değer
olarak Dereli’nin seçkin, berrak renkleri ve leke dağılımı katılır.
Gerçekten de Cevat Dereli’nin yapıtları, kronolojik bir dize içinde incelenirse,
onun anılarını, dünya görüşünü ve sanat anlayışının değişim sürecini gözlemlemek
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olasıdır. Cevat Dereli’den sanatı hakkında açıklama yapması istendiğinde şu cevabı
vermiştir; “Ben konuşmam, resim yaparım. Yapacağım tek açıklama budur.” Bu
sözlerle hayata bakışını ifade eden Cevat Dereli 23 Temmuz 1989 tarihinde hayatını
kaybetmiştir.
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Resim 55.
Sanatçı: Cevat Dereli
Konu: Balık Pazarı
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Duralit Üzerine Yağlı Boya
Boyutlar: 46×61 cm.
Anlatım: Sanatçının ” Balıkçılar” konusunda ele aldığı resimlerden olup ilk insanın
gündelik yaşamın ele alan konulardandır. Resimde balıkları leğende yıkayan,
temizleyen ve kantarda tartan balıkçıların yanı sıra balık alan anne çocuk
görülmektedir. “balıkçılar” tabloların vazgeçilmez elemanı kedi motifi de yine
işlenmiştir. Arka planda duvara denizkızı motifi ile resme derinlik katılmıştır. Resme
mavi-beyaz renkler hâkim olup tezgâh turuncu renkle vurgulanmıştır.
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Resim 56.
Sanatçı: Cevat Dereli
Konu: Beylerbeyi’nden Boğaz
Tarih: 1973
Malzeme ve Teknik: Mukavva Üzerine Yağlı Boya
Boyutlar: 50×69 cm.
Anlatım: Figürsüz manzara resmi görülmektedir. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı ve kahve
tonlarının ağırlıklı olduğu resimde deniz manzarası işlenmiştir.
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Resim 57.
Sanatçı: Cevat Dereli
Konu: Boğaziçi
Tarih: 1957
Malzeme ve Teknik: Duralit Üzerine Yağlı Boya
Boyutlar: 61×90 cm.
Anlatım: Figürsüz manzara resmi görülmektedir. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı ve kahve
tonlarının ağırlıklı olduğu resimde deniz manzarası işlenmiştir.
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Resim 58.
Sanatçı: Cevat Dereli
Konu: Büyük Çekmece
Tarih: 1958
Malzeme ve Teknik: Duralit Üzerine Yağlı Boya
Boyutlar: 48×58 cm.
Anlatım: Figürsüz manzara resmi görülmektedir. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı ve kahve
tonlarının ağırlıklı olduğu resimde deniz manzarası işlenmiştir
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Resim 59.
Sanatçı: Cevat Dereli
Konu: Derya Kuzuları
Tarih: 1951
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlı Boya
Boyutlar: 100×81 cm.
Anlatım: Sanatçının ” Balıkçılar” konusunda ele aldığı resimlerden olup
insanın gündelik yaşamın ele alan konulardandır. Resimde tezgâhın
başında duran balıkçının yanı sıra balık alan anne çocuk görülmektedir.
“Balıkçılar” tabloların vazgeçilmez elemanı kedi motifi de yine
işlenmiştir. Arka planda duvara asılmış kalkan balıkları ve üzerinde de
Osmanlıca bir yazı şeridi dikkat çekmektedir. Resme mavi-beyaz renkler
hâkim olup tezgâh turuncu renkle vurgulanmıştır.
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Resim 60.
Sanatçı: Cevat Dereli
Konu: Hasat
Tarih: 1948
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlı Boya
Boyutlar: 100×130 cm.
Anlatım: Sanatçının izleyiciye köyde hasat zamanı çalışan köylülerden kesitler
sunduğu bu eserinde kübist etkiler izlenmektedir. Figürlerin oylum değerlerinin
belirtildiği eserde çizgi ve hacme de önem verilmiştir.
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Resim 61.
Sanatçı: Cevat Dereli
Konu: İstihsal
Tarih: 1952
Malzeme ve Teknik: Duralit Üzerine Yağlı Boya
Boyutlar: 69×100 cm.
Anlatım: Sanatçının izleyiciye köy yaşamından kesitler sunduğu bu eserinde kübist
etkiler izlenmektedir. Figürlerin oylum değerlerinin belirtildiği eserde çizgi ve hacme
de önem verilmiştir. Renkli bir paletin kullanıldığı çalışmada aydınlık bir ışık
kullanılmıştır.
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Resim 62.
Sanatçı: Cevat Dereli
Konu: Kaptan Paşa Konağı
Tarih: 1961
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlı Boya
Boyutlar: 50×60 cm
Anlatım: Resmin odak noktasında krem renkle boyanmış iki katlı Kaptan Paşa
Konağı yer almaktadır. Resmin izleyiciye yakın kısmında ağaçların yer aldığı bahçe,
izleyiciye uzak kısmında ise belli belirsiz deniz manzarası betimlenmiştir. Sanatçı
resmin kuruluşunda perspektif algılara dikkat etmiş, pastel renkler kullanmayı tercih
etmiştir.
.
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Resim 63.
Sanatçı: Cevat Dereli
Konu: Kompozisyon
Tarih: 1949
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlı Boya
Boyutlar: 135×195 cm.
Anlatım: Sanatçı bu resminde izleyiciye köy yaşamından biri kesit sunmaktadır.
Resmin odak noktasını çeşitli işlerle meşgul olan köylüler teşkil etmektedir. Konuya
katılan bütün nesnel değerler ve figürler, oylumlarını belirgin kılan sert geometrik
konturlar ve buna katılan geometrik leke dağılımıyla aktarılmıştır. Sanatçı oldukça
renkli ve ahenkli bir palet kullanmayı tercih etmiştir.
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Resim 64.
Sanatçı: Cevat Dereli
Konu: Kopozisyon
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlı Boya
Boyutlar: 100×81 cm.
Anlatım: Resmin odak noktasını tezgâhın üzerine yatırdığı balıkla uğraşan
balıkçı teşkil etmektedir. Arka fonda ise başka bir tezgâhta duran balıklar
ve duvarda asılı duran vapur resmi yer almaktadır. Konuya katılan balıkçı
figürü oylumlarını belirgin kılan sert geometrik konturlar ve buna katılan
geometrik leke dağılımıyla aktarılmıştır.
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3.2.3. Ahmet Zeki Kocamemi

Ahmet Zeki Kocamemi, 1900 yılında İstanbul’un Fatih semtinde dünyaya
gelmiştir.

İlköğrenimini

Hadika-i

Meşferet

Mektebi’nde

tamamlamış,

Ortaöğreniminin ardından 1916 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi’ne kaydolmuştur.
Önce Hikmet Onat daha sonra İbrahim Çallı’nın öğrencisi olmuştur. 1918 yılında
askere gitmek zorunda kalınca öğrenimine bir süre ara vermiş, 1919 yılında okula
geri dönmüş ve 1922 yılında mezun olmuştur. Akademi’de öğrenci olduğu sırada
2’inci Galatasaray Sergisi’ne katılarak hocalarıyla birlikte eserlerini sergileme
olanağı bulmuştur. Yeni Resim Cemiyeti’nin kurucuları arasında yer alarak; ileride
kurulacak olan Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği’nin de ilk temellerini
atmıştır. Ancak Cumhuriyet ruhunun heyecanını yansıtan ve sanat ortamına farklı bir
soluk kazandırmayı amaçlayan bu girişim tek bir sergiyle sınırlı kalmıştır. Topluluk
üyelerinin her birinin burslu olarak yurtdışına gitmesiyle son bulmuştur.
1922 yılı Aralık ayında, Türk Ocağı’nın sanatçıya vermiş olduğu bursla
Münih’e gitmiştir. Ondan birkaç ay önce Münih’e giden Ali Avni Çelebi, Ratip Aşir
Acudoğlu ve Kenan Yontuç’un yaptığı gibi, ilk olarak Heinemann’ın özel
atölyesinde resim dersleri almaya başlamış, yaklaşık bir yıl sonra Münih Güzel
Sanatlar Akademisi’nin sınavlarına katılıp, başarısız olunca bu kez Hans Hofmann’ın
özel atölyesinde resim dersleri almaya başlamıştır. Sanat eğitimine Münih’te
başlayan Hans Hofmann, modern akımların çeşitlenip biçimlendiği 20’inci yüzyılın
ilk yıllarında Paris’e yerleşmiştir. Henri Matisse ve Robert Delaunay’in sanatlarından
etkilenen Kocamemi kübist ve dışavurumcu anlayışta eserler üretmiştir. Sanatçının
Hofmann atölyesinde gerçekleştirdiği “Saksılı Tabure”, “Poz Veren Çıplak” ve
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“Otakçılar” adlı çalışmalarından başka, bugün Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul
Devlet Resim Heykel Müzesi koleksiyonlarında bulunan 1926 tarihli “Gazete
Okuyan Çıplak” adlı deseni de büyük olasılıkla bu dönem çalışmalarının bir
örneğidir. Kübist ve heykelsi anlayışıyla bu desen, Kocamemi’nin “nü” konusuna
ilgisinin de ilk örnekleri arasında yer almaktadır (Çoker, 1979, 23).
1928 yılında Trabzon Lisesi’nde resim öğretmenliğine atanan Zeki
Kocamemi, yaklaşık bir yıl bu görevde kalmıştır. Onun lise öğretmenliği döneminde
öğrencisi olma şansını yakalayan Bedri Rahmi Eyüpoğlu, hocasıyla ilgili anılarını
şöyle ifade etmektedir: “Hiç unutmam Kocamemi ilk derse bir Cezanne kitabı ile
girdi. Bize birkaç reprodüksyon göstererek: ‘Bakın çocuklar nasıl dönüyor.’ dedi.
Bize ünlü Fransız ressamının anlayışını (çepeçevre dönüyor) diyerek anlatmak
istiyordu. Bununla ne demek istediğini daha sonra, lise son sınıf öğrencilerinin
oynadıkları Eşber Piyesi için yaptığı dekorları görünce anladık. Tiyatro dekorlarının
bel kemiğini kuran kale, burçlar, ağaçlar fırıl fırıl dönüyorlardı. Kocamemi’nin
fırçasından çıkan bütün nesnelerin önü, yanları, üstü arkası vardı. Tümü de boşlukta
tüm ağırlıklarıyla yer alıyorlardı. Resimde dört başı mamur heykel anlayışına bundan
daha güzel örnek olamazdı”(Çoker, 1979:24).
Sanatçı, Yurt Gezileri kapsamında 1938 yılında Rize’ye gitmiş ve daha sonra,
yurt gezileri neticesinde toplanan eserlerin Anadolu’da dolaştırılması nedeniyle 1944
yılında Konya’yı ziyaret etmiştir. Bu dönemde yaptığı “Rize’de Çay Ziraatı” adlı
resmi, teknik olarak daha çok Cezanne’ın peyzajlarını anımsatmaktadır.
Zeki Kocamemi, Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği ile katıldığı
1’inci Devlet Resim ve Heykel Sergisi’nde ise “Atatürk’ün Cenaze Töreni” ya da
(Atatürk’ün Naşı’nın Gülhane Parkı’ndan Sarayburnu’na Götürülüşü) adlı resmiyle
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birincilik ödülü almıştır. Bu resim, “Mekkare Erleri” ile karşılaştırıldığında daha
klasik bir etki bırakmaktadır. Arka planda manzara ile perspektifin verilişi ve
mekânın

kurgulanışı

15’inci

yüzyıl

Rönesans

sanatçılarının

resimlerini

anımsatmaktadır.
Müstakiller ile birlikte pek çok sergiye katılan sanatçı, 1947 yılında D
Grubu’na katılmıştır. 1951’den 1959’a dek resim yapmaya ara veren sanatçı,
ölümünden bir süre önce yeniden resme başlamış; ancak 3 Mayıs 1959 yılında ani bir
rahatsızlık sonucu hayatını kaybetmiştir.
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Resim 65.
Sanatçı: Ahmet Zeki Kocamemi
Konu: Cadde Bostan
Tarih: 1943
Malzeme ve Teknik: Duralit Üzerine Yağlı Boya
Boyutlar: 28×41 cm.
Anlatım: eserde iskelede demirlemiş tekneler ve küçük balıkçı kayıkları
resimlenmiştir. Sert fırça darbeleri ile oluşturulmuş deniz ve gökyüzü dikkat
çekicidir. Renk ve ışık kullanımının başarılı olduğu resimde ayrıntıya yer
verilmemiştir.
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Resim 66.
Sanatçı: Ahmet Zeki Kocamemi
Konu: Peyzaj
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Duralit Üzerine Yağlı Boya
Boyutlar: 55×46 cm.
Anlatım: Resimde odak noktasında geniş fırça darbeleriyle oluşturulmuş geniş
yapraklı bir ağaç kümesi görülmektedir. Işığın başarı ile kullanıldığı eserde dinginlik
egemendir.
.

140

Resim 67.
Sanatçı: Ahmet Zeki Kocamemi
Konu: Kadın Portresi
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Duralit Üzerine Yağlı Boya
Boyutlar: 47×35 cm.
Anlatım: portrede cepheden resimlenmiş bir kadın figürü yer almaktadır.
Kadının kıyafeti sağ omzunu açık bırakacak şekilde dökümlüdür. Yorgunluk
ve bıkkınlığın izlendiği kadının yüzündeki ifade güçlüdür. Koyu renk bir fon
seçilerek açık-koyu kontrastı sağlanmıştır.
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Resim 68.
Sanatçı: Ahmet Zeki Kocamemi
Konu: Manzara
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlı Boya
Boyutlar: 38×55 cm.
Anlatım: Manzara resimde geniş fırça darbeleriyle oluşturulmuş ağaçlık ve büyük bir
ağacın önünde oturmuş bir grup insan figürü yer almaktadır. Yeşil, sarı ve kahve
tonlarının kullanıldığı eserde aydınlık bir ışık kullanılmıştır.
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Resim 69.
Sanatçı: Ahmet Zeki Kocamemi
Konu: Portre
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Duralit Üzerine Yağlı Boya
Boyutlar: 27×37 cm.
Anlatım: Cepheden resimlenmiş bir kadın figürünün yer aldığı portrede
kırmızı bir bluz giymiş siyah ve küt saçlı bir kadın izlenmektedir. Kadının
yüzünün biçimlenişi başarılı ve ifadesi güçlüdür. Özellikle kadının gözleri ve
dudakları vurgulanmıştır.
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Resim 70.
Sanatçı: Ahmet Zeki Kocamemi
Konu: Kadın Portresi
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlı Boya
Boyutlar: 50×40 cm.
Anlatım: Eserde mekân içerisinde sandalyede oturan bir kadın figürü
izlenmektedir. Gri etek ve siyah bluz giymiş kanının başı ve elleri soyutlanmıştır.
Soyutlanmış olan yüz ifadesi güçlüdür. Arka fonun renginin ve kadının bluzunun
renginin aynı olması başka bir soyutlamadır.
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3.2.4. Muhittin Sebati

Muhittin
Darüşşafaka’da

Sebati

1901

tamamlamış,

yılında

dünyaya

ardından

Sanayi-i

gelmiştir.
Nefise

Ortaöğrenimini

Mektebi

Âlisi’ne

kaydolmuştur. Burada, önce desen atölyesinde Hikmet Onat’ın öğrencisi olmuş,
ardından Çallı atölyesine devam etmiştir.
Muhittin Sebati, sanat ve sanatçı olmak üzerine temel bakış açısını Çallı
atölyesinde edinmiş ancak içine kapalı kişiliği onu bu atölyenin genel atmosferinden
ve diğer arkadaşlarından bir ölçüde ayırmıştır. Nurullah Berk onun farklı yapısını şu
şekilde vurgulamaktadır: “O, mektep atölyelerinin dağınık, çapaçul, laubali, çok kere
zoraki külhanbeyi havası içinde dürüst ve temiz bir kalem efendisi karakterini
canlandırırdı. Belki bu hareketler ona, bir müddet çalıştığı belediye dairesinde
sinmişti. Onu anlayan, ruhu üzerine eğilen hemen hiç kimse olmadığından, ana baba
şefkatinden mahrum olmuş olan bu çocuk hiç kimseye kendini açmaz, vermez ve
huyunun menfi taraflarını bir zırh gibi nankör dünyaya karşı kullanmak
mecburiyetinde kalırdı” (Berk, 1976:64).
Muhittin Sebati, Akademi’den mezun olduktan sonra 1924 yılında Paris’e
gitmiştir. Öğrencileri için sanatı bir tutkuya dönüştüren bir hocanın atölyesinden
çıkıp ardından bu tutkunun özgürce gelişebileceği bir sanat ortamına girmek, sanatçı
açısından çok önemli olmuştur.
Burada, atölyenin dışına taşan sanat eğitimi müzelerle, sergilerle devam
etmiştir. Paris’te, 20’inci yüzyıl başında ortaya çıkan fovizm, kübizm gibi akımların
bir sentezi doğrultusunda eğitim veren Akademi Julian’daki Albert Laurens
atölyesinde çalışmıştır. Kendisiyle birlikte yurtdışında bulunan kuşağının diğer genç
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sanatçıları gibi, kendilerinden önceki 1914 Kuşağı’nın izlenimci yaklaşımını aşan bir
tarzı benimsemiş olan Muhittin Sebati, böylece Türk resminde Cumhuriyet sonrası
modernleşme sürecinin paralelinde gelişen bir sanatın ilk temsilcilerinden olmuştur.
Laurens atölyesinde aldığı eğitimin yanı sıra, sürekli bir çalışma temposu
içerisinde kendisini geliştirme arayışında olmuştur: “Hatırladığıma göre bilhassa
Raphael’i, Michel- Ange’ı, Tintoretto’yu severdi. Satın aldığı röprodüksiyonların
sadık ve sabırlı kopyalarını yapmıştır.” (Berk, 1976:64). Bir ara süsleme sanatlarına
ilgi duyarak, Paris Dekoratif Sanatlar Okulu’na devam etmiş, aynı zamanda heykel
üzerine çalışmalar yapmıştır. Paris’te, yoğun çalışmayla dolu bu süreçte, sanatını çok
yönlü olarak geliştirme fırsatını bulmuştur.
Nurullah Berk’in Muhittin Sebati üzerine kaleme aldığı makalesi sanatçının
Paris yılları hakkında yeterli bilgiyi vermektedir. Bernard Palissy Sokağı 14
numarada matmazel Pons adlı bir bayanın idare ettiği Hotel Mireille’de bir oda
kiralamıştır. Burası aynı dönemde Paris’te bulunan pek çok Türk sanatçısının ikamet
ettiği bir adrestir. “Derhal mutat titizliğiyle odayı süslemiş, yere yeni bir halı sermiş,
masanın örtüsünü değiştirmiş, oracıkta, bu kırmızı taş zeminli küçük odada kendine
bir alem yaratıvermişti. Matmazel Pons Sebati’yi derhal anlamıştı. Ona bir ana
şefkatiyle bakıyordu. Hepimizinkinden evvel Sebati’nin sobası yanar, kahvaltısı
giderdi. İlkönce temizlenen, düzeltilen onun odasıydı” (Berk, 1976:64). Buradaki
yaşantısı, öğrencilik yıllarında olduğu gibi biraz içine kapalı ve arkadaşlarından ayrı
olarak geçmiştir.
13 Ağustos 1928’de yurda dönen Sebati, aynı yıl aldığı Milli Eğitim Bakanlığı
bursuna karşılık gelen mecburi hizmetini yapmak üzere Ankara Erkek Lisesi’nde
göreve başlamıştır. 1929 Nisan ayında Ankara Etnografya Müzesi’nde açılan
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“Birinci Genç Ressamlar Sergisi”ne sekiz tablo, dört kroki ve bir heykel ile
katılmıştır.
Sanatının en üretken döneminde tüberküloz hastalığına yakalanan Muhittin
Sebati,

1932 yılında daha 31 yaşındayken İstanbul Haydarpaşa Hastanesinde

hayatını kaybetmiştir.
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Resim 71.
Sanatçı: Muhittin Sebati
Konu: Ankara’dan
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlı Boya
Boyutlar: 46×65 cm.
Anlatım: Sanatçı bu eserinde Ankara Atatürk Lisesi Lojmanından Ankara Maltepe
görünümünü resimlemiştir. Gri ve soğuk tonların hâkim olduğu resmin yatay orta
ekseninde sıralanmış evler ve sol tarafta tüten fabrika bacası kompozisyonu
tamamlamaktadır.
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3.2.5. Refik Epikman

Refik Epikman Mustafa Fazıl Bey ile Nadire Hanımın çocukları olarak 1902
yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini de doğduğu kent olan
İstanbul’da tamamlamıştır.
1918 yılında Sanayi-i Nefise Mekteb-i Âli’sine giren Ekpikman, eğitimini
İbrahim Çallı’nın atölyesinde sürdürmüştür. Resim tutkusu, kuşağı olan tüm
arkadaşlarında olduğu gibi, Çallı’nın etkisiyle heyecanlı ve vazgeçilmez bir amaca
ulaşmıştır.
“Ben Çallı’dan fazla bir şey öğrenmedim. Ancak öğrendiğim önemli bir şey
çalışma heyecanıdır. Bu heyecanı o bize vermişti.” Epikman Çallı atölyesinin
sanatına katkısını bu satırlarla açıklamaktadır. Ancak Çallı ve sanatına olan güveni
ve hayranlığı onun Paris’te müzeleri gezerken moral gücü olacaktır (Giray, 2001:3).
Refik Epikman yeni kurulan Cumhuriyet hükümeti Maarif Vekâleti’nin 1924
yılında düzenlediği Avrupa yarışmasında birincilik kazanmıştır. Bu başarısı, Paris’e
devlet hesabına öğrenime gönderilmesini gerçekleştirirken, o yıllardaki Güzel
Sanatlar Akademisi’nin yönetmeliği uyarınca, okulu da birincilikle bitirmesine
sağlamıştır.
Akademi’de öğrenciliğini sürdürdüğü yıllarda, hemen hemen bütün Türk
ressamları gibi Epikman da özellikle doğa görünümlerine yakın ilgi duymuştur.
İstanbul sokaklarında dolaşmış, kent peyzajları yapmıştır. Üsküdar, Pangaltı, Eyüp,
Samatya, Adalar, Aksaray görünümleri bu yılların tarihini taşıyan yapıtlarıdır.
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Cumhuriyet hükümetinin Avrupa’ya gönderdiği ilk öğrenciler arasında yer
alan Epikman, 1924’te gittiği Paris’te Julian Akademisi’nde, Paul Albert Laurents
atölyesine girmiştir.
Genç sanatçı İstanbul’un Akademi ile sınırlı sanat ortamından Avrupa’nın
kültür ve sanat merkezinin içinde dolaşmaya başlar. Atölye çalışmaları sürerken,
dışarıda da zengin bir sanat ortamı olanca canlılığıyla akıp gitmektedir. Avrupa resim
sanatının tarihini belgeleyen, tanıtan müzeleri gezmektedir. Güzel sanatlar ortamına
durmaksızın değişen akımlarını tanıtan sergiler ve sanatın tarihini anlatan yayınlar
şaşırtıcı boyutlardadır. Belleğini, not defterlerini bilgilerle donatmakta, paletine yeni
değerler katmakta, sanatın düşünsel boyutlarıyla varsıllaşmaktadır. Bu ortamdan
yararlanmak için izlediği yolu Epikman şu satırlarla açıklar: “Ben Paris’te pek
çalışmazdım. Daha çok galerileri, müzeleri ve diğer akademi ve atölyelerde çalışan
Türk arkadaşları ziyaret eder, onların çalışmalarını incelerdim” (Giray, 2001:12).
1928 yılında İstanbul’a dönen Epikman, Mahmut Cuda ve Cevat Dereli ile
birlikte, arkadaşlarının seçimi sonucunda Akademi’ye yardımcı öğretmen olarak
atanmıştır. Aynı yıl Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği’nin kurucu üyeleri
arasında yerini almıştır.
1928 yılının Nisan ayında Ankara Etnografya Müzesi salonlarında açılan
Genç Türk Ressamları sergisine katılmış ve bu yıldan başlayarak Müstakillerin tüm
sergilerinde yapıtlarıyla yer almıştır. Müstakillerin sanat etkinlikleri bu yıllarda Türk
resim sanatına yeni, çoğulcu bir sanat anlayışı getirirken, mekân, hacim ve
kompozisyon uygulamalarıyla toplumun ilgisini çekmekteydi.
Epikman’ın bu sergilerde yer alan resimleri de desen, hacim ve mekân
kaygısına dayalı, inşacı bir uygulama anlayışını vurgulamaktadır. “Bar” gibi
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kompozisyonlarında ve manzaralarında; nesneler ve figürler, hacim değerleri,
konumları ve devinimleriyle, sağlam desen kuruluşlarıyla üç boyutlu bir mekân
olgusunda betimlenmişlerdir. Epikman’ın tüm resimlerinde bu anlayış sürmüş, ışık
ve renk değerlerinin dağılımıyla vurgulanan nesnel değerler, bir mekân olgusu içinde
devingenliği ve yaşamsallığı ile aktarılmıştır. Manzaralarında da varsıllaşan geniş
mekân izlenimleri, ıssız doğa güzellikleri, aynı renk ve leke anlayışıyla, doğanın
gizemli, görsel değerlerinin algılanmasını sağlamaktadır. Bu yıllarda sergilenen
“Ağaçlar” adlı resmi, mekân ve kütle etkisinin, ışık ve renk değerlerinin coşkulu
anlatımına, soyut geometrik formlara ulaşan geniş renk yüzeylerinden oluşur.
1931 yılında askerlik görevi nedeniyle akademideki görevine ara veren
Epikman 1933’de geri dönmüştür. Ancak Müstakillere ve yeni eğilimlere karşı tavır
alan Güzel Sanatlar Birliği üyelerinden oluşan akademinin öğretim kadrosu, genç
sanatçıların Muallim Muavinliği görevlerini iptal etmiştir. Refik Epikman’a yazılan
20.10.1932 tarihli ve 11073 sayılı T.C.Maarif Vekaleti Yüksek ve Mesleki Tedrisat
Umum Müdürlüğü’nün yazısıyla görevinin lav edildiği bildirilmiştir (Giray,
2001:13).
6.6.1933 tarih ve 311 sayılı T.C.Maarif Vekâleti Güzel Sanatlar Akademisi
yazısıyla Gazi Terbiye Enstitüsü Kütüphane memurluğuna atanmıştır. Ancak 1
Kasım 1934 tarih ve 19003 sayılı T.C.Maarif Vekâleti yazısında Kars Lisesi Resim
Muavinliğine atandığı ve gitmemekte direndiği için müstafi addolduğu kendisine
bildirilmiş; ancak, aynı yıl içinde Ankara Atatürk Lisesi’ne atanmasını yaptırmayı
başarmıştır (Giray, 2001:13).
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Refik Epikman 1933 yılında Ankara Atatürk Lisesi resim öğretmenidir. 1939
yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümünde Atölye öğretmenliği
görevini üstlenmiş, 1966 yılında bu görevden emekli olmuştur.
Cumhuriyet inancı ile aydınlanan Ankara bu yıllarda bilim, sanat ve
teknolojide ilk tohumların atıldığı merkezdir. Cumhuriyet’in amacına uygun büyük
kalkınma hamlesi için büyük atılımlar başlamıştır. Genç Başkent, yeni neslin yetişip
ilerlemesine olanak sağlayacak öğretim kurumlarının imarını, açılışlarını ve
kadrolaşmalarını yaşamaktadır. Ard arda öğrenime başlayan okulların en büyük
gereksinimi, iyi öğrenim görmüş, seçkin öğretim elemanları bulmaktır. Cumhuriyet
öncesi yaşanan zor ve karanlık yıllar göz önüne alındığında, öğretim elamanı
bulmanın olanaksızlığı somutlaşacaktır.
Bu aşamada çoğu yabancı ülkelerden getirtilen öğretmen ve bilim
adamlarının arasına yurt dışına öğretime gönderilen gençler de katılır. Bunların
arasında öncelik Muhittin Sebati’nin olmuş, ardından Şeref Akdik gelmiş ve onları
Refik Epikman izlemiştir. Epikman, Akademinin kemikleşmiş kayırıcılığından
uzaklaştırılmış ve bir Cumhuriyet aydını kimliği ile Ankara’da resim öğrenimini
seçen genç nesle ışık tutmuştur. Epikman Ankara dönemi resimlerinde de
benimsediği sanat anlayışını sürdürmüştür. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
sergilenmekte olan “Mustafa Kemal Paşa Millet Meclisi Binası’nın Balkonundan
Halka Hitap Ederken ve “Atatürk Mecliste konuşuyor”, “Sivas Kongresi Toplantı
Salonu” adlı büyük tuvallerde konulu kompozisyonlara onun Ankara’ya,
Cumhuriyete duyduğu inancı belirlemekle kalmaz, Epikman’ın figürlü anlatımlarda
geliştirdiği öznel yorumu da sergiler. Bu kompozisyonlarında, figürler konu
çerçevesinde bütünleşmektedir. İnşacı tasarım, konunun kuruluşu, figürlerin nesnel
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değerleri, renk ve ışık dağılımı sanatçımızın anlatım duyarlığında başarılı sentezlere
ulaşmaktadır (Giray, 2001:13).
Epikman’ın bu yıllarda ürettiği manzaralarında da aynı duyarlık izlenir.
Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Koleksiyonunda bulunan “Kale
Yolu”, “Saman Pazarı”, “İhtiyar Köylü” ve İş Bankası koleksiyonunda bulunan,
“Bağbozumu” gibi resimlerinde kent görünümleri ya da kırsal kesim yaşamının
günlük uğraşıları, doğa ve insan bileşkesinde güçlü bir anlatımla sergilenir.
Türk Resim Sanatını 1950’lerden başlayarak etkisi altına alan soyut eğilimler
Epikman’nın da sanat anlayışını etkiler. 1960 sonrası yapıtlarında soyut renk ve
biçim uygulamalarına eğilir. Bu resimlerinde, tuval yüzeyine dağılan geometrik renk
yüzeylerinin görsel ve duygusal çağrışımları serbest fırça vuruşlarıyla dinamizm
kazanır. “Arzuhalci” gibi resimlerinde elde ettiği figüratif soyutlamaların ardından
soyut renk lekelerinin dağılımını irdeleyen çalışmalarda da başarılı olur. Epikman’ın
renk değerlerine başat paleti, tuval yüzeyini görsel değerlerle varsıllaştıran geometrik
yapısalcılığı, armonilerin dengeli dağılımlarının yarattığı çekicilik soyut anlatımlarda
yakaladığı özgünlüğü varsıllaştırır. “Statik Düzen”, “Vizyon III”, “Soyutlama”,
“İzlenim”, “Nü” gibi resimleri bu dönem çalışmalarının örnekleri arasında sayılabilir.
Epikman da, çağdaşları gibi kişisel sergi açmayı hiç düşünmemiştir. Sergi
salonlarının bulunmayışı, resim ortamının henüz gelişmeyişi bu dönem sanatçılarının
sanatlarını toplumla paylaşmalarını engellemiştir. Epikman Halkevleri sergileri
düzenleyerek sanatçılar adına özverili çalışmalar yapmış; ancak bir sanatçı olarak
yapıtlarını tanıtan bireysel sergiler açmamıştır. Onun resimlerini halk Müstakillerin
toplu sergileri ve Devlet Resim ve Heykel Sergileri içinde tanıyıp beğeni ile
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izlemiştir. Bu arada dönemin resim etkinlikleri içinde de her zaman varlığını
göstermiş Cumhuriyet Halk Partisinin Yurt gezileri programına katılmıştır.
Ankara Gazi Osman Paşa sırtlarındaki evinde eşi Bedriye Hanım ve
çocukları Ahmet ve Mustafa ile düzenli ve özenli yıllar geçiren Epikman 17 Mayıs
1974 yılında hayatını kaybetmiştir. Ölümünden bir kaç gün önce dostu ressam Arif
Kaptan’a söylediği sözler ilgi çekicidir. “Sanata bu denli boş verilen bir memlekette
bugüne kadar resim yapmakta direndiysek, bu hala içimizdeki sevginin sönmemiş
olduğunu gösterir” (Giray,2001:6).
Ölümünden bir gün önce 1974 Mayısında düzenlenen 36. Devlet Resim
Heykel Sergisinde “Şeref Ödülü’ne değimli görülen resmi bir gün sonra siyah bir
kurdele ile çevrelenmiştir.
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Resim 72.
Sanatçı: Refik Epikman
Konu: At Yarışı
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlı Boya
Boyutlar: 27×41 cm.
Anlatım: Resimde merkezde atlar ve jokeyler yer almaktadır. Yeşil ve mavi tonların
hâkim olduğu resimde hareket atların ve jokeylerin hareketleriyle sağlanmıştır.
Sanatçı bu çalışmasında ayrıntıya fazlaca yer vermemiştir.
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Resim 73.
Sanatçı: Refik Epikman
Konu: Boğaz
Tarih:
Malzeme ve Teknik: Mukavva Üzerine Suluboya
Boyutlar: 29×38 cm.
Anlatım: Sanatçı yeşil, mavi ve gri tonların hâkim olduğu eserinde yüksek bir
tepeden kara ve denizin birlikte yer aldığı manzara resimlemiştir. Geniş fırça
darbeleri ve lekelerden oluşan resim ayrıntıdan uzaktır.

156

Resim 74.
Sanatçı: Refik Epikman
Konu: Boğaziçi
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Duralit Üzerine Yağlı Boya
Boyutlar: 54×74 cm.
Anlatım: Deniz manzarasının konu olarak seçildiği eserde sahilde bir adam ve çocuk
figürü yer almaktadır. Mavi ve tonlarının yoğun olarak kullanıldığı eserde deniz
dalgalarındaki çizgisel anlatım dikkat çekicidir.
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Resim 75.
Sanatçı: Refik Epikman
Konu: Bursa Manzarası
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Karton Üzerine Yağlı Boya
Boyutlar: 60×81 cm.
Anlatım: Bursa manzarasının yer aldığı eserde ön planda evler, arka planda cami ve
fonda dağlar yer almaktadır. Resimde yer alan formların geometrik olarak ifade
edilmesi dikkat çekicidir. Sanatçı renkli bir palet kullanmıştır.
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Resim 76.
Sanatçı: Refik Epikman
Konu: Manzara
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlı Boya
Boyutlar: 92×125 cm.
Anlatım: Ağaçlar, dağlar ve gökyüzünün betimlendiği manzarada formların
geometrik olarak ifade edilmesi dikkat çekicidir.
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Resim 77.
Sanatçı: Refik Epikman
Konu: İlk Meclis
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlı Boya
Boyutlar: 100×142 cm.
Anlatım: T.B.M.M. resimleri serisinden olan bu eserde Meclisin açılış töreni
resimlenmiştir. Çalışmada ön planda figürler arka planda meclis binası yer
almaktadır. Denge ve düzenin egemen olduğu eserde ayrıntıya fazla yer
verilmemiştir. Eser renk ve ışık seçimi bakımından başarılıdır.
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Resim 78.
Sanatçı: Refik Epikman
Konu: İzlenim II
Tarih: 1950 Sonrası
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlı Boya
Boyutlar: 58×70 cm.
Anlatım: Formların konturlarının vurgulanması ve kompozisyon kurgusunun başarılı
olduğu eserde soyut anlatım gücü yüksektir. Renk tonlaması ve kademelenmesi ise
ayrıca dikkat çekicidir.
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Resim 79.
Sanatçı: Refik Epikman
Konu: Kale Yolu
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlı Boya
Boyutlar: 48×41 cm.
Anlatım: merkezde yer alan kale yolu, ova ve dağlarla birlikte kurgulanan resim
çizgisel anlatımın izlerini taşımaktadır.
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Resim 80.
Sanatçı: Refik Epikman
Konu: Kompozisyon
Tarih:
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlı Boya
Boyutlar: 95×70 cm.
Anlatım: Kompozisyonda ağaçlar ve binalar bir arada resimlenmiştir. Soyut
anlatım öğeleri bir arada kullanılmıştır. Sarı, kırmızı ve yeşil tonlar resme
hâkimdir.
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Resim 81.
Sanatçı: Refik Epikman
Konu: Ankara Belediye Binası
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlı Boya
Boyutlar: 70×117 cm.
Anlatım: Eserde iki sokağın kesiştiği noktada konumlandırılmış; iki katlı, geleneksel
tarzda inşa edilmiş Ankara Belediye Binası yer almaktadır. Arka fonda Ankara
manzarası resimlenmiştir. Ayrıntıları belli olmayan iki insan figürü evin önünde
bulunmaktadır. Pastel renklerin kullanıldığı resimde ışık başarılı bir şekilde
kullanılmıştır.
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Resim 82.
Sanatçı: Refik Epikman
Konu: Manzara
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Duralit Üzerine Yağlı Boya
Boyutlar: 37×46 cm.
Anlatım: Eserde şehir manzarası ve arka fonda dağlar resimlenmiştir. Soğuk
renklerin egemen olduğu resimde ayrıntılara yer verilmemiştir.
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Resim 83.
Sanatçı: Refik Epikman
Konu: Oturan Kadın
Tarih:
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlı Boya
Boyutlar: 89×69 cm.
Anlatım: Resimde divan üzerine dizlerini bükmüş, sol kolunu divana
yaslamış, sağ eli kucağında olan geleneksel kıyafetli bir kadın iç mekânda
resimlenmiştir. Arka fonda mobilyaların yer aldığı eserde canlı renkler
kullanılmıştır.
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Resim 84.
Sanatçı: Refik Epikman
Konu: Peyzaj
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Duralit Üzerine Yağlı Boya
Boyutlar: 41×49 cm.
Anlatım: Çizgisel anlatımın egemen olduğu resimde orman manzarası görülmektedir.
Resmin izleyiciye göre sol tarafına bir kulübe, sağ tarafına ise bir bank
konumlandırılmıştır. Pastel renklerin kullanıldığı eserde ışık kullanımı başarılıdır.
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Resim 85.
Sanatçı: Refik Epikman
Konu: Saksılı Natürmort
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlı Boya
Boyutlar: 68×100 cm.
Anlatım: mavi boyalı ahşap bir masanın üzerinde, seramik saksı içerisinde
yeşil yapraklı bir çiçek resimlenmiştir. Masanın üzerinde duran ve saksının
önyüzünü dolaşan sarı örtü resme derinlik kazandırmaktadır. Sade bir
fonun kullanıldığı resimde yalın anlatım egemendir.
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Resim 86.
Sanatçı: Refik Epikman
Konu: Statik Düzen
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlı Boya
Boyutlar: 70×120 cm
Anlatım:

geometrik

formlarla

oluşturulan

eserde

durağanlık

hâkimdir. Parlak renk kullanımı doğru ışıkla dengelenmiştir.
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Resim 87.
Sanatçı: Refik Epikman
Konu: Vizyon II
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Duralit Üzerine Yağlı Boya
Boyutlar: 122×90 cm.
Anlatım: Hans Hoffman, Ali Avni Çelebi ve Zeki Kocamemi’den
etkiler taşıyan eserde; masaya oturmuş sağ elindeki kalemle bir
şeyler yazan, sivil kıyafetli, kasketli iri bir erkek figürü yer
almaktadır. Figürde vücudun oylum değerleri dikkat çekicidir.
İfadenin güçlü olduğu eserde arka fon geometrik formlarla
oluşturulmuştur.
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Resim 88.
Sanatçı: Refik Epikman
Konu: Yankı
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlı Boya
Boyutlar: 95×120 cm
Anlatım: Eserde geometrik formlarla yankı teması işlenmiştir.

171

Resim 89.
Sanatçı: Refik Epikman
Konu: Vizyon III
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlı Boya
Boyutlar: 95×70 cm.
Anlatım: Eserde şehir görünümü sanatçının farklı algısıyla yansıtılmıştır.
Formların geometrik olarak kurgulanması ve canlı renklerin kullanımı dikkat
çekicidir.
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3.2.6. Ali Avni Çelebi

Ali Avni Çelebi 1904 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası Bağdat
maktupculuğundan emekli, döneminin aydınlarından Suphi Bey’dir. On iki çocuklu
bir ailenin dokuzuncu çocuğudur. İlk ve Orta öğrenimini İstanbul’da tamamlamıştır.
Çelebi’nin resim yeteneği, çocukluk yıllarında ailesi ve çevresinin ilgisini çekmiş,
babası, Çelebi’nin yeteneğinin öğrenimle pekiştirilmesi için Sanayi-i Nefise
Mekteb-i Âlisi’nde resim öğrenimi görmesini desteklemiştir. Çelebi öğreniminin ilk
iki yılını Hikmet Onat Atölyesi’nde desen çalışmalarıyla sürdürmüş ve son iki yılda
Çallı Atölyesi’nde yağlı boya tekniğini öğrenerek tamamlamıştır.
Bireysel olanaklarıyla 22 Mayıs 1911 de Münih’e gitmiş, kısa bir süre
Heinemann’ın özel atölyesine devam etmiştir. Daha sonra Münih Akademisi Grober
atölyesine girmiş ve bir sömestr öğrenim görmüştür. Mahir Tomruk’un önerisiyle
katıldığı Hans Hoffman Atölyesi’nde ise ancak iki ay çalışabilmiş, ekonomik
yetersizlikler nedeniyle Berlin’de aile dostlarının yanında, Berlin Akademisi Kleve
atölyesine devam etmek zorunda kalmıştır (Giray, 1992:36).
Çelebi iki önemli nedenle sıkça atölye değiştirmek zorunda kalmıştır. İlk ve
en önemli neden, yabancı bir ülkede öğrenim giderlerinin bireysel olanakları için çok
zorlayıcı olmasıdır. Resim öğreniminin gereği, sınırsız deneme ve çalışma
sürelerinde boya, kağıt gibi malzeme giderlerinin öğrenim aşamalarına paralel artışı
Çelebi’yi uygun çareler aramaya yöneltmiştir. İkinci sıkıntı yabancı bir ülkede bir
Osmanlı gencinin duyduğu bunalım olarak belirlenebilir. Çevresiyle uyumunu hatta
eğitimini kolaylaştıracak olan Almanca öğrenimine de yeni başlamıştır. Arap
harfleriyle yazılan Osmanlıca bilgisiyle latin alfabeli bir dil öğreniminin olanca
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zorluğunu aşmaya çalışmaktadır. Bu zor günler devlet bursu almayı başaran
Çelebi’nin Münih’e, Hans Hoffman atölyesine geri dönmesiyle sona ermiştir (Giray,
1992:37). 1923 yılında Zeki Kocamemi’nin Türk Ocakları bursu ve Mahmut
Cuda’nın da bireysel olanakları ile Münih’e gelmeleri Çelebi’nin yalnızlıktan
kurtulup, dost bir ortama kavuşmasını sağlamıştır. Üç arkadaş Hans Hoffman
atölyesinde katıldıkları ortak öğretimin coşkusuyla durmadan çalışmışlardır. Burs
bulamayan Cuda bir yıl sonra Türkiye’ye dönmek zorunda kalırken Zeki Kocamemi
ve Çelebi Hoffman öğretisinde 1927 yılının Haziran ayına kadar eğitimlerini
sürdürmüşlerdir.
Devlet bursunun karşılığı olan zorunlu hizmete çağrılan Çelebi, Hoffman’ın
asistanlık önerisine karşın, Türkiye’ye dönmek zorunda kalmıştır. Yurda dönen
Çelebi, Konya Kız Öğretmen Okulu’na resim öğretmeni olarak atanmıştır.
Almanya’nın yoğun sanat ortamında tamamlanan beş yıllık aralıksız sanat
eğitiminden, resim sanatının varlığı duyulmamış bir kente gönderilmiştir. Ancak dört
hafta sonra askerlik görevi ile İstanbul’a dönme olanağı bulmuş ve Harp
Akademilerinde desinatör olarak görevlendirilmiştir. Askerlik bitiminde de
Konya’daki görevinden istifa etmiştir.
Çelebi istifasının nedenini şöyle açıklamıştır: “Hiçbir zaman aklımdan
geçmezdi öğretmen olacağım. Bekledim. Devletin vereceği tarihi amaçlı resimler
olsun, onları tespit edelim yaşatalım istiyordum. Beni kız muallim mektebine tayin
ettiler. Düşünün ki siz yüksek matematik okumuşsunuz ve bu konuda Avrupa’da
doktora yapmışsızınız dönüşte bir ilkokula aritmetik dersi vermek üzere
vazifelendirilmişsiniz. Aynı şey bu, sonuçta ne ben çocuklara uyabildim ne onlar
beni anlatı. İstifa ettim” (Giray, 1992:38).
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Karşılaştığı bu sıkıntı, onun Almanya’ya dönmesine neden olmuş, 1930
yılında Münih’e Hoffman okuluna gitmiş ve onun yardımcılığını üstlenmiştir. Ancak
Almanya’da ekonomik krizin, politik değişimin zor günleri yaşanmaktadır.
Hoffman’ın Amerika’ya yerleşme planı nedeniyle Çelebi yurda geri dönmek zorunda
kalmıştır.
Ali Avni Çelebi ve Zeki Kocamemi sanat anlayışlarına katılan yenilikleri
1927 yılında Almanya dönüşlerinde katıldıkları Güzel Sanatlar Birliği, Galatasaray
ve Ankara sergilerinde yer alan eserleriyle kanıtlamışlardır. Türk resim sanatı için
şaşırtıcı bir gelişme olan bu yenilikler hocaları olan Güzel Sanatlar Birliği üyeleri
tarafından endişeyle karşılanmıştır.
Ancak kendilerinden bir yıl sonra yurda dönen ve 1929 da Müstakil
Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği adı altında birleşen genç ressamların Ankara
Etnografya Müzesindeki sergilerinde ait oldukları ortamı bulmuşlardır. Aynı
zamanda birliğin kurucu üyeleri arasında da yer almışlardır.
Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği’nin genç, dinamik sanatçıları
yeni Türkiye Cumhuriyetinin devrimci ve atılımcı ruhunu coşkuyla, inançla
benimsemişler, yeni toplumun çağdaş sanatını oluşturmak amacıyla aldıkları
eğitimlerini çağdaş yapıtlarla bağdaştırmayı başarmışlardır.
Ali Avni Çelebi’de arkadaşları gibi, Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin genç,
atılımcı ve çağdaş ruhuna uygun niteliklere sahip çıkmış, Avrupa’da geçirdiği
öğrenim dönemlerinde resim sanatının geçirdiği değişim ve gelişimi, müze, sergi,
yayın araçları aracılığı ile yakından incelemeye özen göstermiştir. Sonuçta düşünce
ve duygu yapısına, bireysel ve toplumsal değerlerine ve yeteneğine en uygun gelen
özgün sanat anlayışını belirlemeyi başarmıştır.
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Düzenlenen sergilerde yer alan yapıtları sanatçı olarak bir Çelebi üslubu,
anlayışı, duyarlılığının varlığını açıkça kanıtlamaktadır. Çelebi’nin sanat anlayışı;
öğretisinde yetiştiği 1914 kuşağının sanat anlayışının izlerini taşımayan, Avrupa
sanatının da her hangi bir akımının ya da sanatçısının yoğun ve tek yönlü etkisini
sergilemeyen özgün bir yoruma ulaşmıştır.
Çelebi’nin resimlerinde üç boyutlu mekân etkisi ve hacimsel değerlerin
belirginliği, resmin geometrik alt yapısı ve planlamayla ilişkisi, konstrüksiyona
dayandırılabilir. Bu nitelikleri belirleyen etki de ancak Cezanne ve kübizmin yapısal
sorunlarıyla ilgili biçimsel değerlerle açıklanabilir.
Sonuçta Çelebi Türk Resim sanatına yeni boyutlar katan anlayışının
belirlenmesinde dışavurumcu anlayıştan ve kübizmin uzantısı olan resimsel
uygulamalardan; usu, düşün gücü, dünya görüşü ve yeteneği paralelinde yararlanmış,
özgün bir yoruma ulaşmıştır.
Ali Avni Çelebi resmin inşasına (konstrüksiyonuna) gerekli öğeleri, resimsel
bir yüzey içinde kurgulanan planlarla, üç boyutlu bir mekan içinde hacimsel
değerleri ile aktarmaktadır. Bu aktarımda göze çarpan abartılar ve biçim bozmalar
(deformasyon) anlatımın en önemli özelliği olan dinamizmi, yaşamsallığı ve yalınlığı
vurgular. Bu özelliklerle yüklenen Ali Avni Çelebi resimleri, günlük yaşamın
herhangi bir mekânın, anı kareleyen, doğal, içten, sımsıcak ve sevecen anlatımlardır.
1926 yılından sonra ürettiği yapıtlarla Cumhuriyet Türkiye’sinin ilk sergilerinde tüm
dikkatleri üstünde toplayan Çelebi, Türk resminde Kocamemi ve Müstakillerin diğer
üyeleri ile birlikte yepyeni bir direncin başlamasına neden olmuştur.
Vitrin, Cumhuriyet’in çağdaş yaşam anlayışına yeni boyutlar katarken evrensel
düzeyiyle de Avni Çelebi’nin güçlü sanatının göstergesini oluşturur. Renk ve leke
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değerlerinin dağılımı, mekan etkisi, figürlerin alışılmışın dışındaki konumları ve
önemlisi yaşamın akıp giden hızını kompozisyonda toplayan çağdaş bir anlatımdır. Zamana
karşı çılgına, yarışan, uçurtma uçuranlar, balonlular, kelebek yakalayanlar, ip
atlayanlar, balerinler Çelebi’nin sanatının vazgeçilmez özgünlüğü olan hız aktarımının
coşkun konularını oluşturur.
Sanat anlayışıyla Türk resim sanatına yeni boyutlar katan Çelebi; 1931 yılında
atandığı akademi muallim yardımcılığı görevinden aynı yıl uzaklaştırılmıştır. Mesleği
dışında, başka bir görev kabul etmeme kararı nedeniyle 1934 yılına dek işsiz kalan Çelebi,
Zeki Kocamemi ile birlikte kuş kafesi yaparak yaşamını sağlamaya çalışmıştır. 1934
yılında, o da Mahmut Cuda gibi İstanbul Üniversitesi’nde göreve atanmış ve Arkeoloji
bölümü desinatörü olmuştur (Giray, 1992:38).
Ali Avni Çelebi’nin eserleri, üyesi olduğu Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği
sergileri ile topluma tanıştırılmıştır. 1929 dan başlayarak Ankara ve İstanbul’da
sergilenen eserleri 1937 yılında Müstakillerin yurt sergileri programında Bursa,
Zonguldak, Balıkesir, Samsun illerinde de halka tanıtılmıştır. Müstakillerin girişimleri
ile Atina, Bükreş, Belgrat ve Moskova’da açılan “Türk Resim Sanatı” sergilerinde
de eserleri yer almıştır.
1944 yılında düzenlenen 6’ıncı Devlet Resim ve Heykel Sergisinde “Çam
Korusu” adlı eseriyle birincilik ödülüne değimli görülen Çelebi Devlet Resim ve
Heykel sergilerine de katılmıştır. CHP’nin 18’inci Kültür ve Sanat Programı
doğrultusunda düzenlenen Yurt İçi Ressamlar Gezisi’nde; 1938 yılında ArapkirMalatya, 1943 yılında Bilecik’e gönderilen Çelebi, bu programın devamında açılan
sergilere katılmıştır (Giray, 1994:98).
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Çelebi ilk kişisel sergisini 1932 yılında açmıştır (Giray, 1994:99). Daha sonra
1975’den başlayarak günümüze kadar biri Ankara’da yedisi İstanbul’da olmak üzere
sekiz kişisel sergi açan Çelebi yurt dışında ve içinde birçok karma sergiye de
katılmıştır.
1981

yılında

katıldığı

“Atatürk

İnkılapları”

konulu

kompozisyon

yarışmasında basın ödülü alan Çelebi’ye aynı yıl Kültür Bakanlığı onur plaketi
verilmiştir. 1991 yılında Ali Avni Çelebi Devlet Sanatçısı Unvanına değimli
görülürken Sedat Simavi ödülünü de kazanmıştır.
Türk resim sanatında çağdaş bir çığır açan Müstakillerin kurucu üyelerinden
Ali Avni Çelebi 1993 yılında hayatını kaybetmiştir.
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Resim 90.
Sanatçı: Ali Avni Çelebi
Konu: Balıkçılar
Tarih:?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlı Boya
Boyutlar: 105×125 cm.
Anlatım: Resimde balıkçılar ve müşterileri tezgâhın başında tasvir edilmişlerdir.
Koyu mavi renkli tezgâh muşambasının üzerinde kırmızı, sarı, beyaz ve açık mavi
balıklar resmedilmiştir. Arka planında puslu bir biçimde tasvir edilmiş olan deniz ve
beyaz renkli vapurla resme derinlik katılmıştır. Tezgâhın üzerinde iri bir balıkçıl kuş
görülmektedir. Yine balıkları tepside seçen ve tablaya dizen balıkçılar görülmektedir.
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Resim 91.
Sanatçı: Ali Avni Çelebi
Konu: Ekin Taşıyan Kadın
Tarih: 1934
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlı Boya
Boyutlar: 120×80 cm.
Anlatım: Sanatçı bu resminde özellikle Anadolu’nun emektar kadın
gerçeğine eğilmekte ve

hareketi simgeleyen kadın

figürleri

kullanmıştır. Resimde anne ve çocuk tarladan eve dönüş yolunda
betimlenmiştir. Anne çocuğunun elini sımsıkı tutmuştur ve sırtında
da bir çuval içine bastırılmış ekin taşımaktadır. Yükünün ağırlığına
ve çocuğunun kendini geri çekmesine rağmen kadının ayaklarının
kendinden emin bir şekilde yere bastığı dikkat çekmektedir.
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Resim 92.
Sanatçı: Ali Avni Çelebi
Konu: Manzara
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlı Boya
Boyutlar: 35×45 cm.
Anlatım: Figürsüz manzara resmi izlenmektedir. Yeşil rengin ağırlıklı olduğu
resimde orman kompozisyonu işlenmiştir.
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Resim 93.
Sanatçı: Ali Avni Çelebi
Konu: Peyzaj
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlı Boya
Boyutlar: 33×46 cm.
Anlatım: Figürsüz manzara resmi görülmektedir. Yeşil ve kahve tonlarının ağırlıklı
olduğu resimde orman kompozisyonu işlenmiştir.
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Resim 94.
Sanatçı: Ali Avni Çelebi
Konu: Tohum Atan Adam
Tarih: 1932
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlı Boya
Boyutlar: 85×118 cm.
Anlatım: Yöre yaşamından bazı kesitler yine inşacı anlayışın izlerini duyumsatan bu
anlayışla yansıtılmıştır.
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Resim 95.
Sanatçı: Ali Avni Çelebi
Konu: Ağaçlar (Keçi Bora)
Tarih: 1926
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlı Boya
Boyutlar: 50×42 cm.
Anlatım: Figürsüz manzara resmi görülmektedir. Yeşil, sarı, kırmızı ve kahve
tonlarının ağırlıklı olduğu resimde orman kompozisyonu işlenmiştir. Rüzgârın
hareket ve ritmi sert çizgiler ile ifade edilmiştir.
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Resim 96.
Sanatçı: Ali Avni Çelebi
Konu: Kelebek Yakalayanlar
Tarih: 1933
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlı Boya
Boyutlar: 113×160 cm.
Anlatım:

“Kelebek

Yakalayanlar

(kelebek

avcısı)”

resminde

doğanın

zenginliklerinden yararlandığını dikkat çekmektedir. Resimde renk oyunlarının
yankılarını, güneş ışınlarının tabiat içinde uyandırdığı parıltılarının yanı sıra manzara
ve figürlerin geometrik yapısına önem vermiş olup adeta küp, üçgen ve silindirlerden
oluştuğu gözlenmektedir. Bu bakımdan resimde tabiat yepyeni bir anlayışla
değerlendirilmiştir. Kelebek avcısı ağır kütlesine karşın elinde ki file ile adeta
kelebeğin peşinde havalanacakmış gibi izlenim bırakmaktadır. Resme kırmızı renk
hâkimdir.
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3.2.7. Mahmut Cûda

Mahmut Cûda 1904 yılında doğmuştur. Osmanlının savaş ve yıkımlarla dolu
son yıllarında büyümüştür. Hâkim olan babasının görevi nedeniyle sık sık yer
değiştiren ailesi bir süre sonra dağılmıştır. Cûda üç yaşında annesini, sekiz yaşında
ise babasını kaybetmiş ve yaşamı yalnız göğüslemek zorunda kalmıştır.
Dârüşşafaka’ya verilen Cûda, geriye kalan çocukluk yıllarını bu yatılı okulda
geçirmiştir. Okul müdürü Fuat Şemsi Bey’in onun resim yeteneğini öğrenmesi
üzerine henüz on iki yaşında iken olağanüstü yeteneği nedeniyle, resim öğrenimi için
Almanya’ya gönderilmesine karar verilmiştir. Ancak araya giren Birinci Dünya
Savaşı buna izin vermemiştir. Bu arada Cûda’nın daha çocukluk yıllarında başlayan
doğa sevgisi giderek tutkuya dönüşmüş, doğa güzelliklerini incelemek ve
yapıtlarında yorumlamak eğilimi kişiliğinin ve sanatının vazgeçilmez unsurları
olmuştur (Giray, 2002:14).
Büyük savaşın bitmesiyle birlikte Sanayi-i Nefise Mekteb-i Âli’sinde resim
öğrenimine başlayan Cûda, kuşağında bulunan diğer sanatçılar gibi 14 yaşında
akademiye girmiştir. Onların yaşları küçük fakat baş etmeleri gereken sorunlar
büyüktür. İşgal yıllarının İstanbul’unda, bir binadan bir başka binaya taşınan bir
okulda öğrenim görmeye çalışmışlardır. Resim malzemelerinin yokluğuna, açlık da
eklenir. Denizden çiroz avlayıp birbirlerinin saçlarını tıraş ederek yaşamaya
çabalayan gençleri ayakta tutan şey resim tutkusudur.
Mahmut Cûda hazırlık bölümünde Hikmet Onat’ın öğrencisi olmuş,
yılsonunda yapılan yarışmalarda birincilik kazanması, asli öğrenci olmasını
sağlamıştır. Artık Çallı İbrahim’in atölyesindedir. Mahmut Cûda ile birlikte
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eğitimlerini sürdüren öğrenciler, Türk hocaların yetiştirdiği ilk sanatçılar gurubunu
oluşturacaktır.
1923 yılında Sultanahmet’teki bir öğrenci evinde topladığı arkadaşlarını, bir
birlik etrafında birleşmeye ikna etmiş; Yeni Resim Cemiyeti’ni kurmuştur. Bu onun
yaşamı boyunca koruyup, uğrunda çalışmalar yapacağı ressam haklarını savunma
girişimlerinin ilk örneğidir. Bu örgüt bir yıl sonra ilk sergisini açtığında, Cûda
Münih’tedir. Sanatına yeni boyutlar kattığı yurtdışı yılları başlamıştır. Paris’te
geçirdiği dört yıl batı sanatını yakından incelemesini sağlamıştır. 1928’de İstanbul’a
döndüğünde Akademi’de Namık İsmail’in yanına yardımcı öğretmen olarak
atanmıştır. Ancak yurda dönen diğer sanatçılar çeşitli illere atanınca buna karşı
çıkmış, sanatçı olarak yetişen insanların orta öğretim kurumlarında resim öğretmeni
olarak değerlendirilmelerini eleştirmiştir. Ona göre, bu durum sanatçının
köreltilmesidir. Sanat ve sanatçı güvencesinin sağlanması konusundaki toplumsal
girişimleri sonucu, “Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği”nin kurulmasına
öncülük etmiş, Akademideki yanlışlara yönelik eleştirileri buradan da ayrılmasına
neden olmuştur (Giray, 1982:16).
Yurdu konu alan çalışmalara yönelen Cûda, 1937’den başlayarak CHP’nin
düzenlediği “Yurdu Gezen Türk Ressamları” etkinliklerine katılmıştır. Müstakil
Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği’nin etkinliğini yitirmesi ve sanatçıların farklı
gruplarda toplanmaları üzerine, tüm ressamları tek bir meslek kuruluşunda
birleştirmek amacıyla 1942’de Türk Ressamlar ve Heykeltıraşlar Cemiyeti’nin
kurulmasını sağlamıştır (Giray, 1982:8).
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1950’de Türk Ressamlar Birliği’ni kurmuş, 1952’de yalnız sekiz sayı çıkmış
olan Güzel Sanatlar Dergisi’ni yayınlamıştır. Sanat ve sanatçı sorunlarına ilişkin
yazılarını kitaplaştırmıştır. O zamana kadar kişisel sergi düzenlemeyen Cûda için
1976’da Güzel Sanatlar Akademisi’nde bir retrospektif sergi açılmıştır. Bu sergiden
sonra sanatçı yine yoğun çalışmalar içine girmiş, kişisel sergiler açmış, gazete ve
sanat dergilerine yazılar yazmıştır.
1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesi tarafından fahri profesörlük unvanıyla
onurlandırılan Mahmut Cûda 1987 yılında Fethiye’de hayatını kaybetmiştir.
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Resim 97.
Sanatçı: Mahmut Cûda
Konu: Trabzon Çarşı Camii
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlı Boya
Boyutlar: 42×52 cm.
Anlatım: Sanatçının, Cumhuriyet Halk Partisi’nin düzenlendiği Yurdu Gezen Türk
Ressamları projesi kapsamında gittiği Trabzon’da yaptığı resimde Trabzon Çarşı
Camii giriş cephesinden bakışla resimlenmiştir. İzleyicinin bakışları caminin giriş
cephesine yoğunlaşırken resmin sağında ve solunda yer alan birer ağaç ile birlikte
cami girişinin solunda yer alan çeşme, kompozisyonun diğer unsurlarıdır.
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Resim 98.
Sanatçı: Mahmut Cûda
Konu: Yemişler
Tarih:
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlı Boya
Boyutlar: 46×50 cm.
Anlatım: Bu natürmortta sanatçı masa üzerinde çeşitli meyveleri resimlemiştir.
Meyveleri iki grupta ele sanatçı izleyiciye göre sağ tarafta olan meyveleri bir tabak
içine yerleştirirken sol tarafta olanları masa üzerine yerleştirmiştir. Meyvelerin
arkasında orta aksta bir seramik vazo ve onun arkasında küre formunda başka bir
vazo yer almaktadır. Resimde hareket unsuru arka fonu oluşturan perdelerin
dalgalarında ve masa örtüsündeki dalgalardır. Ressam meyveleri aslına uygun
resimlerken canlı renkleri kullanmayı tercih etmiştir.
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3.2.8. Hale Asaf

Hale Asaf 1905 yılında İstanbul Kadıköy’de Baklatarlası civarında yer alan Dr.
Rasim Paşa Konağı’nda dünyaya gelmiştir. Meşrutiyet dönemi ilk kadın
ressamlardan Mihri Müşvik Hanımın yeğenidir.
Resim eğitimine Almanya’da başlamış ve Namık İsmail’in de orada
bulunduğu yıllarda Berlin Akademisi’nde öğrenim görmüştür. İstanbul’a geldiğinde,
ressam Adil Bey’in müdürlük yaptığı İnas Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisinde,
Feyhaman Duran Atölyesinde çalışmalarını sürdürmüştür. 1924 yılında Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından Almanya’ya gönderilmiştir. Burada bir yıl araştırma ve
uygulamalar yapmış ve ardından Paris’e gitmiştir. Hale Asaf, bu yıllarda Paris’te
bulunan sanatçıların (Mahmut Cuda, Muhittin Sebati, Cevat Dereli, Refik Epikman,
Şeref Akdik) arasına katılmıştır. Bir süre sonra da İsmail Hakkı Oygar ile
evlenmiştir. 1928 yılına dek resim çalışmalarını Grande Choumiere atölyesinde
sürdürmüştür.
1928

yılında

İstanbul’a

dönen

sanatçılar

arasında

Hale

Asaf

da

bulunmaktadır. Aynı yıl içinde kurulan Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar
Birliği’nin kurucu üyeleri arasında yer alan tek kadın sanatçıdır. Bu eylemiyle de
resim sanatında ilk kez bir ressam birliğinin kuruluş etkinliklerine katılan kadın
sanatçı olarak gözlemlenmektedir. Hale Asaf’ın resimlerini sanatseverler ilk kez
müstakillerin Ankara ve İstanbul’da 1928 yılında açmış oldukları sergilerde tanıma
olanağı bulmuşlardır. Bu sergilerin, günün yayın organları ve toplumda büyük ilgi
uyandırmasına neden olan sanatçılarının arasında Hale Asaf’ın da özgün bir yer
tuttuğu yadsınamaz. Almanya, İstanbul ve Paris’te geçirdiği öğrenim yıllarını
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kapsayan çalışma dönemlerini yansıtan bu sergilerden sonra Hale Asaf sanatını
Bursa’da sürdürmüştür. Türkiye’ye döndükten sonra, Bakanlık Hale Asaf’ı Bursa
Kız Öğretmen Okulu’na resim öğretmeni olarak atamıştır. Çok iyi Fransızca,
Almanca ve İtalyanca bilen sanatçı Bursa’da Necatibey Kız Sanat Enstitüsü’nde
Fransızca öğretmenliği görevini de üstlenmiştir.
Uzun yıllar İtalya, Almanya ve Fransa’da yaşamış olan Hale Asaf için
Bursa’nın yaşam özelliklerine alışmak güç olmuştur. İnce ve narin yapısına katılan
Batılı tavrı, giysileri, görünümü ve konuşma biçimi ile o yılların mutaassıp
Bursa’sında yadırganmıştır. Bir çarşıda resim yaparken saldırıya uğradığı ve
bayıldığı bilinmektedir. Kadın olma olgusuna katılan sanatçı niteliği Hale Asaf’ın
yadırganmasına ve yalnız kalmasına neden olmuştur. Bu nedenle Bursa dönemi, Hale
Asaf’ın çalışma tutkusuna ve yalnızlığına çözümler aradığı gerilimli günlerle
geçmiştir. Paris’te yaşadığı sanat ortamından yeni ayrılan sanatçı, bireysel sanat
anlayışını uygulayıp sürdürebileceği bir ortamın arayışı içindedir (Giray, 1983:24).
Biz bugün Hale Asaf’ın sanatını portrelerinin yanı sıra müzelerimizde yer
alan ve bu dönemde yapılmış olan Bursa kent peyzajlarından tanımaktayız.
Sanatçının bu yapıtlarında, bir tuval karesiyle kesilen kent görünümlerinde, mimari
değerler ve çevresel özelliklerle zenginleştirilen yaşamsallık lirik bir anlatıma
dönüşmektedir. Yaşam coşkusu aşılayan ak boyalı evlerin dış dünyaya kapalı
pencereleri, dar sokaklarda ürkek adımlarla seyirten çarşaflı kadınları ve arka planda
tüm görünümü çevreleyen dağ sıralan Hale Asaf’ın paletinde güçlü bir anlatıma
ulaşmakta ve sanatçı duyarlığını yansıtmaktadır. Kentin o yıllardaki genel görünümü
ve yaşam özelliklerini sergileyen bu peyzajlar, belgesel değerler de taşımaktadır.
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Hale Asaf’ın tüm resimlerinde, mekan olgusu, renk lekelerinin dengeli
dağılımı, ritmik bir yapılanmada başarılı kompozisyonlara ulaşmaktadır. Renkte,
lekede, biçimde ve kuruluştaki araştırıcı uygulamalarına karşın, Hale Asaf’ın
sanatının en çarpıcı özelliği; doğal, kendiliğinden ve lirik bir anlatım yüklenmesidir.
Hale Asaf Paris öncesi resimlerinde belirgin fırça vuruşlarıyla pointilist bir
teknikle çalıştığı bilinmektedir. Paris’te sanatına yeni bir anlayış katılmıştır. Bu
dönem resimlerinde, renk, çizgi ve biçim ayrıntılarını arıtarak ve birleştirerek büyük
lekelere indirgemektedir. Üçüncü boyuta önem vermeksizin kuruluş, denge ve uyum
araştırmalarına yönelmiştir.
Yaşamı boyunca bu yöntemini koruyarak ilerlemeye çabalaması da
sanatındaki belli başlı özelliği olmuştur. İstanbul’a döndükten sonra ürettiği tüm
yapıtlarında bu özelliği çok belirgindir.
Hale Asaf, Bursa yaşamının güçlüklerini İstanbul gezilerinde yakın
çevresinde bulunan arkadaşlarına aktarmaktaydı. Bu durumuna yardımcı olmayı
amaçlayan Mahmut Cuda’nın atılımı dikkat çekicidir. Cuda, Müstakil Ressamlar
Birliği’ndeki görevini ve amaçlarını sarsması tasası ile Akademideki görevinden
ayrılmaya karar verirken, arkadaşı Hale Asaf’ın da sorunlarına çözüm getirmiştir.
Akademideki görevini Hale Asaf’a bırakarak Bursa’ya gitmiştir. Ne var ki, Hale
Asaf İstanbul’da, Akademi’de görev almasına ve eşinin yanında bulunmasına karşın
mutlu ve memnun olamamıştır. 1933 yılında Akademideki görevini bırakarak Paris’e
gitmiştir. Bu dönem içinde de eşi İsmail Oygar’ın desteği Hale Asaf’ın üstünden
eksilmemiştir. Hale Asaf’ın Paris dönemi yaşantısı 1938 yılına dek sürmüştür. Fakat
ne yazık ki bu evredeki resim çalışmaları ve yaşamı hakkında açık ve kesin bilgiler
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yoktur ve bu resimlerin günümüze kalan örneklerinin nerede ve ne durumda olduğu
bilinmemektedir (Giray, 1983:25).
Hale Asaf’ın gerilimli yaşamına katılan hastalığı bir ameliyat geçirmesine
neden olmuştur. Aradan geçen yıllardan sonra rahatsızlığının yeniden belirtiler
vermesi, sanatçı yaratılışındaki titreşimleri umutsuzluğa dönüştürmüş ve sanatçı
1938 yılında yaşamına son vermiştir. Onu ölüme götüren neden kanser midir, sanat
üretimindeki doyumsuzluk mudur, vatan özlemi midir veya sevgi arayışı mıdır,
tartışması sürüp gitmektedir (Giray, 1983:25). Sanatçının bugün yurt dışında olması
muhtemel eserlerinin araştırılmasının önemle ele alınması, bu dönem Türk resim
sanatının gelişimini tamamlayacak önemli ve gerekli bir atılım olacaktır.
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Resim 99.
Sanatçı: Hale Asaf
Konu: Şadi Çalık Portresi
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlı Boya
Boyutlar: 50×47 cm.
Anlatım: Portrede mekân içerisinde yaşlı takım elbiseli bir adam sol elinde
sigarasıyla birlikte resmedilmiştir. Sanatçı bu resminde renk, çizgi ve biçim
ayrıntılarını arıtarak ve birleştirmiş, büyük lekelere indirgemiştir. Resimde üçüncü
boyuta önem verilmediği dikkat çekmektedir.
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3.3. d Grubu

1933 yılı Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli devrimlerinin gerçekleştiği yılların
ardından yaşanan bir değişim evresi olarak dikkati çeker. Cumhuriyet kurulmuş, onu
yaşatacak devrimler yapılmış ve en önemlisi Cumhuriyet bilinci kıvılcımlanmıştır.
İşte bu kıvılcımı ateşe dönüştürecek üniversite reformları da bu yıllarda
gerçekleşmiştir. Cumhuriyetin çağdaş ve evrensel bir kişilik kazanması amacı ile tüm
sanat dallarında atılımcı, cesur ve çağdaş yenilikler desteklenmeye başlanmıştır.
d Grubu adı altında birleşen Nurullah Berk, Cemal Tollu, Abidin Dino, Elif
Naci, Zühtü Müridoğlu, Zeki Faik İzer, Türk resminde modern sanatı başlatma
olarak değerlendirdikleri bu yarışa birlikte katılmışlardır. 1947 yılına kadar birlikte
etkinlikler düzenleyen bu sanatçılar, düzenledikleri sergilerle toplumun ve diğer
sanatçıların ilgilerini çekmeyi başarmışlardır.
Bu yıllar arasında açılan on beş resim sergisi gruba katılan diğer sanatçıları da
bünyesinde tanıtan önemli etkinliklere dönüşmüştür. Halil Dikmen, Salih Urallı,
Bedri Rahmi Eyüboğlu, Eren Eyüboğlu d Grubu’nun atılımcı anlayışına katılan
sanatçılar arasında yer almışlardır.
Grubun düşünsel gücünü, etkinliklerini ve bilimsel kalıcılığını sağlayan
Nurullah Berk olmuştur. Berk bir yazar olarak grubu tanıtan kitap ve dergi yazıları
hazırlamakla kalmamış, İstanbul’un kültür ortamını renklendiren yazar ve
sanatçılarla kurduğu dostluk ilişkileri içinde d Grubu’nun en iyi biçimde
değerlendirilmesini de sağlamıştır. Bu arada Uluslararası Eleştirmenler Derneği ile
yaptığı ortak çalışmalarda da grubu ve sanatçıları tanıtmıştır. d Grubu sanatçıları,
1933 Üniversite reformu sonrasında, ard arda akademi kadrolarında yer almışlardır.
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Bu görevleri onların dönemlerinde sanat çalışmalarına kolayca girmelerini, güvence
altında çalışmalarını ve ayrıca da öğrencilerin d Grubu bilincini tanımalarını
sağlamıştır. Grubun usta kalemi ve düşün gücü Nurullah Berk d Grubu bilinci ile
özdeşleşmiştir (Giray, 1994:36).
Bu dönemde henüz Türk resim sanatının başlangıcı yaşanmaktadır ve bu
nedendendir ki yeni bir sanat akımı yaratmak olası değildir. Daha uzun yıllar Türk
ressamları ve bir araya geldikleri birlikleri; ancak “Türk resmine Avrupa’nın en yeni
akımını biz getirdik” savını, yeni bir akım yaratmayla eşdeğerde görme
yanılsamasına düşmüş ve bu akımlarla, biçimsel olarak, benzerlik kurmaya
çalışmışlardır. Bu nedenledir ki Fikret Adil’in de görevi; genç Türk sanatçılarını,
sanat konusunda bilgisi bulunmayan bir topluma tanıtmak olmuştur.
Bu gerçek 1930’lu yılların temel sorunudur. Toplum kültürüne yeni katılan
resim ve heykel sanatının kabul görüp doğru anlaşılabilmesi, sanatçıların da temel
tasasını oluşturmuştur. Bu dönemin sanatçıları, sağlıklı bir sanat ortamı yaratmak
için bu amacı gerçekleştirmeye özen göstermişlerdir. Sanat alanında yazar
bulunamaması, sanat tanıtım etkinliğinin de aksamasına neden olmuştur. Çare olarak
sanatçılar kaleme sarılmışlar ve tanıtım işlerini de kendileri üslenmişlerdir.
Bu bağlamda Nurullah Berk dönemi için; Türk resim sanatını bilimsel olarak
inceleyen ve tanıtan iyi bir sanat yazarı olmuştur. Nurullah Berk, Türk resim sanatını
değerlendirirken; bir sanatçı olarak, bireysel sanat anlayışını besleyen sanat görüşü
doğrultusunda yaptığı araştırmalara öncelik tanımasına karşın, resim sanatımız ve
ressamlarımız hakkında kitaplar yazmıştır. Pertev Boyar ve Celal Esat Arseven ile
başlayan değerlendirmelere yeni bir halka oluşturmuştur. Yaşam savaşına bir
gazeteci olarak başlayan Elif Naci, sütunlarının dışında da, yazdığı anılar ve tanıtım

197

kitaplarıyla resim sanatının gelişmesine ve d Grubu’nun tanınıp sevilmesine ön ayak
olmuştur. Cemal Tollu, sanat köşesi yazarı olarak sanatı tanıtıcı ve d Grubu’nu
anlatan yazılarıyla uzun yıllar hizmet vermiştir. Zühtü Müridoğlu, heykel sanatını ve
batılı ustalarını tanıtan dergi yazıları hazırlamıştır. Gruba ve çalışmalarına sempati
duyan Bedri Rahmi Eyüboğlu da d Grubu’nun tanıtımına ve benimsenmesine dergi
ve gazetelerde yer alan yazılarıyla önemli ölçüde katkıda bulunmuş, Eşref Üren de
bu yolda çalışmıştır.
d Grubu, bir grup oluşturmanın bilincine vardıkları ilk sergilerini 8 Ekim
1933 yılında Narmanlı Yurdunda Mimoza Şapka Evi’nde açtılar. 160 desen
çalışmasının yer aldığı bu sergi grup üyesi olan sanatçıların eğilimlerinin tanıtıldığı
ilk etkinliktir. Lhote, Leger, Gromaire’nin etkisinde, kübik formların yer aldığı bu
sergi basında yer alan yazı ve karikatürler aracılığıyla eleştiriler alırken bir grup
yazar da Batı’nın modern akımlarının bilinmemesi ve alışılmış çizginin dışına
çıkılmasının bu eleştirilere neden oluşturduğunu savunmuştur.
1934 yılının Ocak ayının 19’unda, Beyoğlu Halk Evi’nde ikinci sergilerini
açmışlardır. 48 esere yer verilen bu sergide yağlıboya ve suluboya eserler
sergilenmiştir. Bu sergide sanatçıların öğrenim gördükleri batı kentlerinde ürettikleri
resimler ağırlıktadır. d Grubu 1934 yılı içinde iki sergi daha gerçekleştirmiştir. 8
Haziran 1934 ‘de İstanbul Dağcılık Kulübünde, 27 Aralık 1934’de Galatasaraylılar
Yurdunda açılan bu sergiler Nurullah Berk ve Peyami Safa konferansları ile
tanıtılmıştır. Haziran sergisinde Cemal Nadir’in karikatürleri için bir köşe ayrılmış,
Aralık sergisine Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Turgut Zaim eserleriyle katılmışlardır
(Giray, 1994:37).
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20 Temmuz 1935 tarihinde Eski Fransız Tiyatro Salonunda d Grubu’nun 5.
sergisi düzenlenmiş, bu serginin, konuşmasını da Necip Fazıl Kısakürek “Beklenen
Sanatçılar” başlığı altında yapmıştır. Bu sergide Bedri Rahmi Eyüboğlu geleneksel el
sanatlarına öykünen arayışlarına başlamış ve minyatür esinli resimlerini sergilemiştir.
Turgut Zaim de; minyatür tarzına yaklaşımla yaptığı alışılagelmiş, anıtsal figürlerin
yer aldığı yerel konulu resimlerini sergilemiş, Nurullah Berk ve Cemal Tollu
resimsel çizgilerini koruyan eserleri ile dikkati çekmişlerdir. Grubun 1 Şubat 1935’te
açtığı sergiler ise İstanbul dışında gerçekleştirdikleri ilk ve tek sergi olmuştur. 200
resmin yer aldığı serginin açılışında Necip Fazıl Kısakürek beşinci sergi için yaptığı
konuşmayı tekrarlarken Nurullah Berk de d Grubu’nu tanıtan bir konuşma yapmıştır.
Bu sergiden sonra d Grubu sergi etkinliklerine bir süre ara vermiştir. Yedinci
sergileri ancak 28 Ocak 1939 yılında Akademi salonlarında açılmış, serginin açılış
konuşmasını Akademi Müdürü Burhan Toprak yapmıştır. Bu sergide Halil Dikmen,
Eren Eyüboğlu, Salih Urallı, Eşref Üren ve Arif Kaptan’ın da katılımıyla üye
sayısının 15’e yükseldiği izlenir. Nurullah Berk bu sergide d Grubu sanatçılarının
başarısının özünü “klasik nizam vardır” tanımlamasıyla açıklarken Muhip Dranas
yeni klasizmadan ve yeni Türk resminin doğmasından söz etmiş ve daha önce d
Grubu sanatçılarının üslup arayışları içinde yöneldikleri, biçimsel deformasyonların,
doğadan uzaklaşmalarının, renk devrimlerinin klasik anlatımı hazırlayan araştırılar
olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır.
İki yıl aradan sonra 3 Şubat 1940 tarihinde Beyoğlu Halkevi Salonunda 8. kez
sergi gerçekleştiren d Grubu’nun resim anlayışıyla halkın beğenisinin çakıştığı
izlenir. Bu çizgiye ulaşmanın nedeni de: Grup üyelerinin yurda ilk döndükleri
yıllarda, batı öğrenimlerinin etkisinde ve gençlik ataklığı ile aşırılıklara yönelmeleri,

199

ancak ilerleyen yıllarda birlikte durulup olgunlaşması olarak açıklanır. 25 Ocak
1941’de açılan 9. sergileri de bu nedenler göz önüne alınarak değerlendirilmiş ve
“kendimizi bulmaya doğru önemli adımlar atılıyor” savıyla da övgüler almıştır. Bu
değişimin özünde d Grubu sanatçılarının ulusal sanat değerlerine yaklaşımı ve
geleneksel sanat dallarından esinler almaya yönelmeleri oluşturur. Bu dönemin
geleneksel sanat anlayışlarında batılı teknik ve ulusal anlatım olarak dikkati çeken bir
boyuta ulaşmış olması, d Grubu’nu da etkisine almıştır.
Burhan Toprak’ın d Grubu ve Türk resmi değerlendirmesini sunduğu
konferansı 23 Ocak 1940 tarihinde Güzel Sanatlar Akademisi’nde açılan d
Grubu’nun 10’uncu sergisinde gerçekleşmiş, açılıştan dört gün sonra da Bedri Rahmi
ve Nurullah Berk sergi salonunda birer konuşma yapmıştır. 10 Mayıs 1944 tarihinde
Bonnard’a saygı sergisi d Grubu’nun 10’uncu sergisi olarak düzenlenmiş, Cemal
Tollu, Hakkı Anlı, Eren Eyüboğlu, Salih Urallı, Bedri Rahmi Eyüboğlu Zeki Faik
İzer, Sabri Berkel, Nurullah Berk, Eşref Üren, Elif Naci, Fahrinnüsa Zeid Suman ve
Zühtü Müridoğlu’nun yanı sıra Leopold Levy’nin de katılması dikkat çekmiştir.
Bu yıllarda açılan özel bir sergi salonu olan Beyoğlu İsmail Hakkı Oygar
Galerisi’nde Mart 1945’te d Grubu üyeleri 12’inci Sergilerini düzenlemişlerdir. Aynı
yılın Temmuz ayında Güzel Sanatlar Akademisi salonlarında 14’üncü sergileri
gerçekleşmiştir. Bu yıllarda d Grubu’nun kurucu üyelerinin büyük çoğunluğu Güzel
Sanatlar Akademisi öğretim üyesi olmuştur. 1933 üniversite reformu çerçevesinde
yapılan yerleştirme çalışmaları kapsamında Burhan Toprak akdemi müdürü olarak
atandıktan sonra Leopold Levy de resim bölümü başkanlığına getirilmiştir (Giray,
1994:38). Akademiye egemen olan 1914 kuşağı sanatçıları ise bir hayli yaşlanmışlar
ve öğretim sistemleri üzerinde tartışmalar da yoğunlaşmıştır. Akademinin öğretim
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kadrosunun yenileştirilmesi için yapılan çalışmalarda; d Grubu üyelerinin bu
kadrolara atanmaları aşamalı olarak gerçekleşmiştir. Bu nedenledir ki Güzel Sanatlar
Birliği üyeleri gibi d Grubu da akademi salonlarından azami yararlanma şansını
yakalamıştır.
18 Ekim 1947 tarihinde Fransız Kütüphanesini dolduran resimler d
Grubu’nun 15’inci kez bir araya gelerek oluşturdukları önemli bir etkinliktir. Fakat
büyük övgülerle değerlendirilen bu sergi, grubu bir araya getiren son büyük
etkinlikler arasında yer almıştır. Kuruluş tarihi olarak belirlenen 1933 yılından
başlayarak 14 yıl boyunca bir arada ve aynı düşüncelere inanarak; akademide aynı
çalışma ortamını paylaşarak yaşayan, bu arada ortak sanat etkinlikleri oluşturan d
Grubu üyeleri son ortak sergilerini 17 Kasım 1951’de Fransız Konsolosluğu
salonunda açmıştır. 15’inci kuruluş yılı olarak da değerlendirilen bu sergi artık d
Grubu sanatçılarının bireysel olarak çalışma isteğine ulaştığını ve bu yıllarda yeni
sanat anlayışlarına doğru yöneldiklerini gösterir. Bu sergi son kez aynı istek ve
birlikte karar almanın ürünüdür. Bu sergiden sonra ilerleyen yıllarda açılan birkaç d
Grubu sergisi, sanatçıların birlik ve beraberliklerinden uzaktır. Ayrıca özellikle son
yıllarda düzenlenen d Grubu sergileri ise bilinçli bir toplu sergi olmaktan ve
sanatçıların d Grubu bilinci altında ürettikleri yapıtlarını tanıtmaktan çok uzak, ancak
birer küçük anı sergileri niteliğini taşır.
d Grubu sanat etkinliklerine başladığı yıllarda Türkiye Cumhuriyeti her
alanda olduğu gibi kültür ve sanat dallarında da kimlik arayışlarını sürdürmekte ve
çağdaş, atılımcı ve kalıcı çözümleri amaçlamaktadır. Meşrutiyet döneminin
Milliyetçi akımlara açık sanat ve kültür politikası, Mimari ve Edebiyat’ta örneklerle
çoğalırken resim dalında da Şişli Atölyesi’nde üretilen kahramanlık resimleri ile
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temsil edilmiştir. Aslında Çallı ve Kuşağı da dâhil olmak koşuluyla, Türk Ressamları
Avrupa öğrenimi geçirmiş olsalar bile bir Osmanlı olarak yetiştirilmenin düşünsel
nitelikleriyle donatıldıkları için, batı da tanıdıkları akımların ancak biçimsel
niteliklerini araştırmakla yetinmişlerdir. Bu nedenledir ki yapıtlarında değişen
anlatım özelliklerine karşın ortak duyarlılıkları ve konu aktarımlarıyla ulusal olma
özelliğini de yansıtmışlardır.
Ancak Cumhuriyet, öncelikle Türk toplumunu Osmanlı olma bilincinin
ilerisine taşımış, bu bağlamda genç Türkiye Cumhuriyeti olgusunu kavramlaştırmış
ve her alanda çağı yakalayan ilerlemelere önem vermiştir. İşte d Grubu sanatçılarını
kuruluş yıllarında bu ön hazırlıklar beklemektedir. Birçok yazar bilimsel özünü
çözmeden Kübizmi genç demokrasi rejiminin sanatı olarak tanıtmakla ve
sanatçılarının bu anlayışa yönelmelerinin gerekliliğini savunmaktadır. Burada
savunulan yalnızca kübizmin biçimsel görünüşü ve teknik niteliğidir. Nesneleri
parçalayıp, ayrıştırma ve yeni bir anlam ve görünüm altında, sanatsal bir nesnel
değer yaratmak yerine biçimlerin konturlarını ve hacim değerlerini geometrik olarak
yorumlamak yoluna gidilerek kübik bir anlatım dili yakalanılmaya çalışılmaktadır.
Bu üslubu yakalamaya yatkın olan bir grup sanatçı Fransa’da Andre Lhote, Fernand
Leger öğreniminden geçerek yurda dönen Nurullah Berk, Cemal Tollu ve Zeki Faik
İzer gibi dönemin genç sanatçılarıdır.
Fernand Leger’nin sentetik kübizmi temel alan ve Andre Lhote’un yapısal
kübizm araştırmalarını öneren öğretileriyle yetişen gençler, Cumhuriyet’in atılımcı
arayışlarına bu görüşleri çözüm olarak getirmişlerdir. Özellikle desen çalışmalarında;
kunt figürleri, geometrik çizgi ve biçimlerde kübik anlatımlara ulaştırmaya
çalışıyorlardı. Kübizmin biçimsel ve teknik olarak algılanması bile o dönemde sanat
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adına büyük bir yenilik ve şaşırtıcı bir değişim olmuştur. d Grubu ve çevresinde yer
alan yazarlar, kübik sözcüğünü “abartarak” yaygınlaştırmış ve güncel konulara dek
giren esprilere katılmasına özen göstermiş bu yolla halkın Kübizm anlayışına
yakınlaşmasını sağlamaya çalışmışlardır (Giray, 1994:39).
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3.3.1. Elif Naci

Elif Naci 10 Ağustos 1898 yılında Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde dünyaya
gelmiştir. Ortaöğrenimini Vefa Sultanisi’nde tamamlamış, 1914’te Sanayi-i Nefise
Mektebi Resim Bölümü’ne girerek İbrahim Çallı’nın öğrencisi olmuştur. Öğrencilik
yıllarında İfham gazetesinde gazeteciliğe başlamıştır. İleri, Son Posta, Son Telgraf,
Milliyet, Tan ve Cumhuriyet gazetelerinde çalışmıştır. Okulu bitirdikten sonra çeşitli
illerde resim öğretmenliği yapmıştır.
1933’te beş ressam arkadaşıyla birlikte d Grubu’nun kuruluşunda görev
almıştır. 1937’de Türk İslam Eserleri Müzesi’ne müdür yardımcısı olarak atanmış,
kısa bir süre sonra müze müdürlüğüne getirilmiş ve bu görevini l956 yılına kadar
sürdürmüştür. 1940’ta Cumhuriyet Halk Partisi’nin yurt gezileri programına katılarak
Samsun’a gitmiş ardından Topkapı Sarayı Müzesi Müdür Yardımcılığına atanmıştır.
Resme lise yıllarında başlayan Elif Naci, akademideki öğrenciliği sırasında
izlenimci anlayışın etkisinde kalmış ve özellikle ev içi resimleri yapmıştır. 1933’ten
sonra d Grubu içinde soyut anlayışa yönelmiştir. O yıllarda bir yandan da Ülkü
dergisinde Türk sanatında çağdaşlaşma sorununu ele alan yazılar yazmıştır. Bu
döneminde Klee ve Braque gibi çağdaş ustaların yanı sıra Yakut-ı Musta’sımi, Hafız
Osman, Yesari Mehmed Esad gibi hat ustalarından da etkilenmiş, resimlerine, hat
sanatının soyut özelliklerinden, Selçuklu halılarının stilize ögelerinden esinlenerek
oluşturduğu biçimler egemen olmuştur. Uzun süre bu anlayış doğrultusunda resim
çalışmalarını sürdüren Elif Naci 1970’lerin sonlarında geometrik soyut anlayışa
yönelmiştir. Türk resim sanatına gerek eserleri gerekse yazılarıyla önemli katkılar
sağlayan Elif Naci 8 Mayıs 1987 yılında İstanbul’da hayatını kaybetmiştir.
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Resim 100.
Sanatçı: Elif Naci
Konu: Atatürk Portresi
Tarih:?
Malzeme ve Teknik: Duralit Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 73 ×40 cm.
Anlatım: Sivil giysiler içinde resmedilen, ancak ceketinin sol
yakasının altında görünen madalyası ile askeri başarılarının da
vurgulandığı Atatürk’ün konumlandırılışı, mevkii ve halkının
gözündeki değerini ortaya koyar niteliktedir. Fonda yer alan mavi
rengin

hâkimiyeti,

onun

ileri

ölümsüzlüğünü de vurgulamaktadır.
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görüşlülüğünün

yanı

sıra,

Resim 101.
Sanatçı: Elif Naci
Konu: Güllü Natürmort
Tarih:?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 41×34 cm.
Anlatım: Boyutları farklı, fonksiyonları aynı iki objenin birbirinden renk ve form
açısından farklı olarak resmedilişi, çalışmaya tenhalığına karşın hareket
katmaktadır.
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Resim 102.
Sanatçı: Elif Naci
Konu: Kompozisyon
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 73×54 cm.
Anlatım: Dikey ve düşey hareketi ifade eden unsurların bir arada dengeli
bir kompozisyon içerisinde yerleştirildiği çalışma, yuvarlak ve köşeli
hatların yeşil rengin barış dolu uyumuyla kaynaşmasını ortaya
koymaktadır.
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3.3.2. Cemal Tollu

Cemal Tollu 1899 yılında İstanbul’da doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini
tamamladıktan sonra sanat öğrenimini Sanayi-i Nefise Mektebi’nde savaş öncesi ve
sonrası olarak iki dönemde yapmış ve bu öğrenimini pekiştirmek için Paris’e giderek
Andre Lhote ve Fernand Leger özel akademilerine devam etmiştir. İkinci Dünya
Savaşı’na yakın yıllarda Münih’teki Hoffman atölyesinde çalışmıştır.
Sanat hayatının ilk araştırmalarını kübizm tesiri altında yapmış ve sonraları
bu yoldan ayrılarak kendine özgü bir renk ve kitle bütünlüğü elde etmiştir. Paris ve
Münih’teki

eğitiminden

sonra

ülkemize

çağdaş

sanat

görüşünü

getiren

sanatçılardandır. Önceleri plastik bir deformasyonla konstrüktivist yolda çalışan
Tollu, sonraları bu üsluptaki çalışmalarında doğan sertlikleri bırakarak, kitlenin
bütünlüğünü parçalayan bir form anlayışı ile ahenkli bir palete geçmiştir.
Cemal Tollu aynı zamanda bir heykel sanatçısıydı. Ama bu bakımdan verimi
birkaç eserden öteye geçmemiştir. Ne var ki heykel sanatına duyduğu ilgi resimlerini
etkilemiş, kendine özgü resim üslubunun oluşmasında rol oynamıştır. Bu nedenle
Tollu’nun resimleri, üç boyut üstüne kurulu bir düzende değil, taşa yontulmuş
kabartmalar gibi yüzeysel bir görünüm veren bir resim-heykel birleşimidir.
Sanat yazılarıyla da dikkat çeken Cemal Tollu Yunan Mitolojisi ve Şeker
Ahmet Paşa gibi kitaplarından başka, gazetelerde yıllarca haftalık eleştiri, inceleme
ve denemeler yayımlamıştır. Klasik sanata ve klasik sanatın temel kurallarına bağlı
kalmakla birlikte çağının sanatına da uyum gösteren Tollu 1968 yılında hayatını
kaybetmiştir.
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Resim 103.
Sanatçı: Cemal Tollu
Konu: Manzara
Tarih: 1945
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 40×56 cm.
Anlatım: Derinlik ve hareket algısının ilgi çekici bir oranda beslediği eser, kullanılan
renkler ve figürlerin keskin olmayan dış hatları ile görünüm itibarıyla bir bütünlük
arz etmektedir.
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Resim 104.
Sanatçı: Cemal Tollu
Konu: Atlar
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 134×195 cm.
Anlatım: Köşeli ve sert hatları ile güçlü yanları vurgulanan atlar ile sahipleri arasında
üslup yönünden yakalanan benzerlik, insanlar ve atların tarih boyunca devam eden
dostlukları ve yakınlıklarına dikkati çekmektedir.
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Resim 105.
Sanatçı: Cemal Tollu
Konu: Eşref Üren Portresi
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Duralit Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 70×52 cm.
Anlatım: Soğuk renklerin uygulanmasında yumuşak fırça darbelerine
başvurulduğu çalışmada, loş sayılabilecek bir aydınlığın ayrıntıları
gizlemedeki rolü ön plana çıkmakta iken, bu durum figürlerin anlaşılmasını
güçleştirmemektedir.
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Resim 106.
Sanatçı: Cemal Tollu
Konu: Kurban
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 162×130 cm.
Anlatım: Kübizmin temel prensiplerine uygun olan bu eserde insanlık
tarihinin en eski mefhumlarından biri olarak dikkati çeken kurban ritüeli,
sanatçı bakış açısının kazandırdığı renk, boyut ve derinlik algısı ile bu eserde
yeniden şekillendirilmiştir.
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Resim 107.
Sanatçı: Cemal Tollu
Konu: Manzara
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 33×46 cm.
Anlatım: Tabiatın en öne çıkan renklerinden yeşil ve kahverenginin hâkimiyeti ile
renklendirilen çalışmada, geniş yatay yüzeylerin sağladığı dinginlik, dikey ağaç
motifleri ile denge içindedir.
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Resim 108.
Sanatçı: Cemal Tollu
Konu: Natürmort
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Duralit Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 33×46 cm.
Anlatım: Natürmort çalışmalarda az rastlanan bir figür olan balık objesi, çalışma
yüzeyinin büyük bir bölümünü kaplamış olmasına karşın, dekoratif amaçlı
konumlandırılan diğer unsurların göz ardı edilmesine neden olmamakta, çalışmada
yer alan bütün varlıklar, birbirine yakın önemde fark edilmektedir.
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Resim 109.
Sanatçı: Cemal Tollu
Konu: Nü
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 65×45 cm.
Anlatım: Andre Lhote’un kübist anlayışının etkilerinin gözlendiği
çalışmada yarı çıplak bir kadın koltukta otururken betimlenmiştir. Eser
birbirine eşit üç yatay eksene ayrıldığında, ortada kalan bölümün daha
aydınlık ve geniş bir yüzey halinde resmedildiği görülmekte, bu durumun
sanatçının vurgulamak istediği alanı başarılı bir biçimde ortaya çıkardığı
kolaylıkla değerlendirilmektedir.
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3.3.3. Zeki Faik İzer

Zeki Faik, 1905 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Sanata ilgi duyan bir
aile ortamında küçük yaşta desenler çizmeye başlamış, henüz ilkokuldayken hocası
Agah Efendi’den ilk resim derslerini almıştır. Çocukluk döneminden itibaren
biçimlenen bu resim ilgisi, Vefa Sultanisi’nde ortaöğrenimini tamamladıktan sonra,
1923’de Sanayi-i Nefise Mektebi Alisi’ne girmesine zemin hazırlamıştır. Burada,
önce galeride Hikmet Onat’ın ve ardından 1914 Kuşağı’nın bir diğer tanınmış
sanatçısı İbrahim Çallı’nın öğrencisi olmuştur. Çallı, güçlü bir sanatçı olmanın
ötesinde hareketli ve yeniliğe açık kişiliğiyle öğrencileri üzerinde derin etkiler
bırakan bir hocaydı. İzer, yıllar sonra hocasını şu şekilde değerlendirecektir: “Çallı
iyi hocaydı. Öğrencinin çalışmasını kendi tabiatına bırakan yumuşak bir öğretimi
vardı. O zaman için Türkiye şartlarında söylenebilecek her şeyi söylüyordu” (Altan,
1972:31).
Çağdaş Türk sanatının önemli isimlerinden birisi olan Zeki Faik İzer,
Cumhuriyet’in ilk kuşak sanatçıları arasında yer almaktadır. Bu kuşaktan diğer
meslektaşları gibi, Cumhuriyet’in modernleşme ideali paralelinde gelişen bir sanat
anlayışının biçimlenmesinde rol oynamış ve yeni sanat görüşünü temsil etmiştir.
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Resim 110.
Sanatçı: Zeki Faik İzer
Konu: Çapraz Ağaç Dalları
Tarih:?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 130×106 cm.
Anlatım: Çalışmanın bütününde dengeli bir dağılım sağlayan desenler, sıcak ve
soğuk renklerin karşıt ve yakın tonları ile bir arada düzenlenmiştir.
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Resim 111.
Sanatçı: Zeki Faik İzer
Konu: Ayçiçekleri
Tarih:?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 194×12 cm.
Anlatım: Oldukça yakın bir plandan gözlemlendiği izlenimini veren
model unsurlar, renklerinin canlılığı ile natürmort bir çalışma olmadığı
izlenimini vermekte, ince çizgilerle sağlanan hareket unsuru, sıcak
renklerle güçlenmektedir.
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Resim 112.
Sanatçı: Zeki Faik İzer
Konu: Gözü Sargılı Adam
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 33×41 cm.
Anlatım: Simetrinin monoton ve bağlayıcı kaidelerinden kolaylıkla sıyrılan
model, sıcak ve soğuk renklerin kendi içlerinde yer yer yoğunlaştığı, güçlü bir
etki yaratmaktadır.
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Resim 113.
Sanatçı: Zeki Faik İzer
Konu: İstirahat
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 80×99 cm.
Anlatım: Birbirine yakın ve de zıt renklerin bir arada izlendiği alegorik çalışmada,
yatay ve dikey unsurların dengeli dağılımı ile derinlik algısını destekleyen, ancak
katı olmayan bir perspektif dâhilinde yerleştirilen figürler, tuvalde eşit bir dağılımla
kendilerine yer bulmuştur. Figürlerin oylum değerlerinin belirginleştirilmesi dikkat
çekicidir.
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Resim 114.
Sanatçı: Zeki Faik İzer
Konu: Tura
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 119×99 cm.
Anlatım: Çalışmanın neredeyse tamamına yayılan hareket ve birliktelik
olgusunda, sıcak renklerin serpiştirilme şekli ve sıklık oranı, diğer ayrıntıları
daha fark edilir kılmaktadır.
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Resim 115.
Sanatçı: Zeki Faik İzer
Konu: Kompozisyon
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 136×100 cm.
Anlatım: Mekân, obje, figür ve desenlerin sıcak-soğuk, uzak-yakın, alçakyüksek gibi zıtlıkların yol göstericiliğinde, yer yer aykırı bir perspektif
anlayışı içerisinde bir araya getirildiği çalışma, özgün bir eser niteliğindedir.

222

Resim 116.
Sanatçı: Zeki Faik İzer
Konu: Küçük Kız
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 46×38 cm.
Anlatım: İki objenin çift odak merkezi oluşturduğu çalışmada, yatay ve dikey
unsurların dengesi ile soğuk renklerin hâkimiyeti dikkati çekmektedir.
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Resim 117.
Sanatçı: Zeki Faik İzer
Konu: Plaj
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 38×46 cm.
Anlatım: Yeşil ve mavi renklerin dengeli dağılımı, birkaç yerde kendini
hissettirmekte, geçiş oluşturan plaj ile sıcak renklerle belirginleşen figürlerin uyumu
göze çarpmaktadır.
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5.1. Nurullah Berk

Nurullah Berk 1906 yılında İstanbul’da doğmuştur. İlkokulu Heybeliada’da,
ortaokulu Nişantaşı’nda okumuştur. Galatasaray lisesini bitirdikten sonra, 1924
Sanayi-i Nefise Mektebi’ne girmiş, burada, Hikmet Onat ve İbrahim Çallı’dan
dersler almıştır. Daha sonra Paris’e giderek, Paris Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda
Ernest Lourent’in öğrencisi olmuştur. Dönemin sanat başkenti Paris ve orada yaptığı
çalışmalar, sanatçının sanata bakışını biçimlendirmiş, yurda dönüşünde İstanbul’da
arkadaşlarıyla birlikte “Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği’ni kurmuştur.
Sanatçı, bir çeşit dayanışma isteğinden öte herhangi bir akım felsefesi ortaya
koyamamasından dolayı birlikten ayrılmıştır.
Nurullah Berk 1933 yılında tekrar Paris’e gitmiş, burada Lhote ve Leger
atölyelerine devam ederken bu sanatçıların resimde savundukları desen, kütle ve
hacim yaratma anlayışlarını benimsemiş, Türkiye’de izlenimci Çallı Kuşağı’nın yok
ettiğini düşündüğü bu anlayışları Türk resmine yeniden getirmeyi planlamıştır. 1914
kuşağı izlenimci ressamların estetik anlayışına ve tekniğine karşı, kübist ve yapımcı
bir tekniği getiren arkadaşları Abidin Dino, Zeki Faik İzer, Elif Naci, Cemal Tollu,
Zühtü Müridoğlu ile birlikte d Grubu’nu kurmuştur.
Nurullah Berk, Türk sanatında plastik değerleri öne çıkarmayı amaçlayan
grup içersinde, yalnızca resimleri ile değil, grubu ve sanat anlayışını tanıtmayı
amaçlayan yazılarıyla da öne çıkmış, d Grubu’nun sanatsal dilini oluşturmuştur. d
grubu ile başlayan yenileşme evresi içinde bu dönümde oluşan bütün sorunlara açık,
aydın ve sanatçı kimliği ile kültür dünyamızda bu sorunların tartışılmasına zemin
hazırlamış ve tartışmalara da bizzat katılmıştır. Türk sanatının yöneldiği batı dünyası

225

karşısında, kimliksel bir yapıya götürücü çözüm olanaklarını sorgulamış ve bu tür bir
sorgulamanın kendi sanatına yansıyan boyutlarını sürekli olarak gündemde tutmayı
başarmıştır.
1939 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’ne öğretim üyesi olmuştur.
1947’de d Grubu’nun dağılmasından sonra Paris’e gittiğinde Lhote’nin atölyesinde
anlamadıklarını fark ettiğini söylemiştir. Bu dönemde yaptığı resimlerinde tümüyle
çizgisellik ve iki boyutluluk dikkati çekmektedir. 1950’lerin sonunda Berk, Türk
resminde bir Doğu-Batı birleşiminin gerekliliğini savunmuştur. Bu tarihlerden sonra
Türkiye’ye özgü öğeleri araştırmaya yönelmiş, minyatürleri inceleyerek bunları batılı
tekniklerle biçimlendirmeye çalışmıştır. Türkiye’de geometrik-figüratif yapımcılığın
(konstruktivizim) ilk temsilcilerinden olmuş, geleneksel öğelerden yararlanarak
ulusal resim araştırmalarını güçlendirmiştir.
1962’de İstanbul Resim Heykel Müzesi Müdürlüğüne getirilmiştir. 1939’dan
1968’e kadar Türk plastik sanatların kurumsallaşması yolunda yoğun çaba
göstermiştir. Nurullah Berk, UNESCO’ya bağlı “Uluslararası Sanat Eleştirmeni
Türkiye Komitesi”ni Suut Kemal Yetkin ile birlikte kurmuş, 1954 yılında da kongre
yapılmasına katkı sağlamıştır. Paris, Moskova, Bükreş, Leningrad ve Brüksel’de
açılan “Çağdaş Türk Grafik Sanatları” sergilerinde komiserlik yapmış, Sao Paolo ve
Venedik Bienallerine katılmıştır. Resim sanatında farklı yaklaşımlar sergileyen, Türk
sanatına fırçasıyla hizmet ettiği kadar kalemiyle de hizmet eden Nurullah Berk 1982
yılında İstanbul’da hayatını kaybetmiştir.
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Resim 118.
Sanatçı: Nurullah Berk
Konu: Portre (İstirahat)
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Akrilik
Boyutlar: 100×100 cm.
Anlatım: İlk bakışta, kalın konturları ve canlı renkleri ile dikkati çeken resimde,
kıvrımlı çiçek ve süsleme desenleri, geometrik katı cisimler (duvar, kâse, pano) ve
yuvarlak hatlar ile desteklenmiştir. Doğal ışık ve bunun yarattığı gölge efekti dikkate
alınmamış, bu durum çalışmaya kendine özgü doğal sıcaklığını kazandırmıştır.
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Resim 119.
Sanatçı: Nurullah Berk
Konu: Bulutlar
Tarih:?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Akrilik
Boyutlar: 100×100 cm.
Anlatım: Sanatçının Andre Lhote ve John Arp’dan etkilendiği bu eserde; doğada son
derece özgür formlarda kendini gösteren bulutların, ressam bakış açısının
kazandırdığı renk ve boyut algısı içerisinde yeniden şekillendiği çalışmada, çoklu
odak noktalarını teşkil eden desenler, sıcak ve soğuk renklerin ilgi çekici bir
armonisiyle konumlandırılmıştır.
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Resim 120.
Sanatçı: Nurullah Berk
Konu: Ütücü Kadınlar Servisi
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 114×146 cm.
Anlatım: Henri Matisse’nin sanatının etkilerinin izlendiği yeşil ve mavi tonlarının
hâkim olduğu çalışma, gölge unsuruna, tekniğinin elverdiği ölçünün üzerinde yer
verişiyle öne çıkmaktadır. Figürlerin yakınlık ve uzaklıklarının gerektirdiği
büyüklüğe riayet edilerek yerleştirildiği ve kadınların günlük yaşantısı içinde,
geleneksel motiflerin görsel desteği ile resmedildiği anlaşılmaktadır. Kübizmin temel
prensiplerinden olan oylum değerlerin belirginleştirilmesi dikkat çekicidir.
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Resim 121.
Sanatçı: Nurullah Berk
Konu: Natürmort
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Duralit Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 48×64 cm.
Anlatım: Yüzölçümü büyük sayılmayacak bir alanda, biçimce benzer objelerin
birbirine yakın olarak yerleştirildiği çalışmada, sarı ve yeşil tonların
hâkimiyeti, turuncu ve kahve tonları ile dengelenmiştir.
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Resim 122.
Sanatçı: Nurullah Berk
Konu: Gergef İşleyen Kadın
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 74×61 cm.
Anlatım: Çalışmanın oranca daha büyük kısmını kaplayan gergef motifinin, kadın
figürünü geri planda bırakmaması ve kullanılan canlı renklerin dahi pastel etkiyi
destekleyecek şekilde kullanılması dikkati çekmektedir.
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Resim 123.
Sanatçı: Nurullah Berk
Konu: Nargile İçen Adam
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 79×69 cm
Anlatım: Geleneksel bir yaşam tarzına ilişkin unsurların sanatçının bakış açısında
yeniden şekillenmesi ile ortaya çıkan çalışma, gölgeli ancak dokusuz alanları ile
kendine özgü görünümünü kuvvetle vurgulamaktadır.
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Resim 124.
Sanatçı: Nurullah Berk
Konu: Liman
Tarih: ?
Malzeme ve Teknik: Tuval Üzerine Yağlıboya
Boyutlar: 46×65 cm.
Anlatım:

Alışılmış

görüş

açılarının

uygulanmadığı

çalışmada,

gölgelendirme ve bunun sağladığı derinlikten ustalıkla yararlanıldığı
görülmektedir. Kara ve denizde bulunan unsurların sıcak ve soğuk renk
dağılımlarına uyularak renklendirildiği dikkati çekmektedir.
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4. Karşılaştırma ve Değerlendirme

Çalışmalarımız sonucunda Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
koleksiyonunun, kamu kurum ve kuruluşlarından devir, satın alma ve bağış yoluyla
oluşturulduğu görülmüştür. Müzede 1997 yılında yapılan sayım ve tespit
çalışmalarına göre envanterlerde kayıtlı toplam 4687 eser yer almaktadır. Fakat
görülüyor ki 2008 yılında başlatılan sayım ve tespit çalışmaları kesin bir sonuca
bağlanamadığı gibi halen bu çalışmalar devam ettiği için mevcut eserlerin kesin
sayısı hakkında net bir bilgi sahibi olunamamıştır.
Envanterlerde yapmış olduğumuz tespitler doğrultusunda müzede 1114 adet
resim bulunduğu ve resimlerden 124 tanesinin konumuz kapsamına girdiği önceki
sayım sonuçlarından hareketle belirlenebilmektedir. Bu resimlerin; 47 tanesi Çallı
Kuşağı Ressamlara, 52 tanesi Müstakil Ressamlara, 25 tanesi d Grubu Ressamlara
aittir.
Müzenin resim koleksiyonunun temelini meydana getiren bu resimlerden; 21
tanesi teşhirde, 90 tanesi müze deposunda, 5 tanesi Cumhurbaşkanlığında, 1 tanesi
Başbakanlıkta, 1 tanesi Anayasa Mahkemesinde, 1 tanesi Dış İşleri Bakanlığında, 4
tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez binasında, 1 tanesi Devlet Tiyatrolarında
bulunmaktadır.
Müzede bulunan Çallı Kuşağı’na ait olan 47 eserden 4’ü Sami Yetik’e, 2’si
Mehmet Ruhi Arel’e, 4’ü Nazmi Ziya Güran’a, 9’u Hikmet Onat’a, 12’si İbrahim
Çallı’ya, 6’sı Feyhaman Duran’a, 4’ü Hüseyin Avni Lifij’e, 6’sı Namık İsmail’e
aittir.
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Bu eserler konularına göre incelendiğinde 11eserin portre, 16 eserin
Kompozisyon, 5 eserin natürmort, 15 eserin ise peyzaj olduğu görülmektedir.
Kuşağın sanatçılarından İbrahim Çallı ve Feyhaman Duran’ın portreleriyle, Hikmet
Onat’ın ise manzaralarıyla ön plana çıktığını, diğer sanatçıların ise konularının çeşitli
olduğunu görmekteyiz. Portrelerde; dönemin önde gelen devlet adaları ve tanınmış
simaları, manzaralarda; İstanbul’un değişik bölgeleri, kompozisyonlarda; savaş
yılları, natürmortlarda ise vazoda çiçekler ağırlıklı olarak resimlenmiştir. Eserlerde
izlenimci renk ve teknik özellikler kullanılırken özellikle ışık ön plana çıkarılmıştır.
Müzede bulunan Müstakil ressamlar ve heykeltıraşlar Birliği sanatçılarının
52 eserden; 18’i Refik Epikman’a, 10’u Cevat Dereli’ye, 7‘si Ali Avni Çelebi’ye,
7’si Şeref Akdik’e, 6’sı Zeki Kocamemi’ye, 2’si Mahmut Cûda’ya, 1’i Muhittin
Sebati’ye , 1’ Hale Asaf’a aittir. Bu eserler konularına göre incelendiğinde; 23 eserin
manzara, 20 eserin kompozisyon, 7 eserin portre, 2 eserin ise natürmort olduğu
ortaya çıkmaktadır. Yukarıdaki verilerden de görüleceği gibi birliğin sanatçıları
eserlerinde özellikle manzara ve kompozisyonlara yer vermişlerdir. Portre ve
natürmort seyrek işlenen konulardandır. Kübizm’in etkileriyle üretilen eserlerde,
figürlerin geometrize edilmesi, oylum değerlerinin ön plana çıkarılması ve konuların
yerelleşmesi dikkat çekicidir. Işığın ikinci planda yer aldığı eserlerde renkli paletler
kullanılmıştır.
Ülkemizdeki diğer Resim Heykel Müzelerinin Koleksiyonlarında da
konumuz kapsamına giren sanatçıların eserleri yer almaktadır. Bu koleksiyonlardan
en önemlisi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Resim ve Heykel Müzesi bünyesindedir. Bu
koleksiyonda 1914 Kuşağı sanatçılarından İbrahim Çallı’nın 35, Hikmet Onat’ın 22,
Hüseyin Avni Lifij’in 51, Sami Yetik’in 16, Mehmet Ruhi Arel’in 13, Feyhaman
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Duran’ın 1 , Namık İsmail’in 25, Nazmi Ziya Güran’ın 20; Müstakil Ressamlardan
Ali Avni Çelebi’nin 35, Cevat Dereli’nin 38, Hale Asaf’ın 4, Mahmut Cûda’nın 8,
Muhittin Sebati’nin 11, Refik Epikman’ın 15, Şeref Akdik’in 27, Zeki
Kocamemi’nin 53; d Grubu Ressamlardan Nurulah Berk’in 43, Cemal Tollu’nun 50,
Elif Naci’nin 11, Zeki Faik İzer’in 38 eseri yer almaktadır. İzmir Resim ve Heykel
Müzesi koleksiyonunda konumuz kapsamına giren sanatçılardan sadece Şeref
Akdik’e ait 1 eser yer almaktadır. Verilerden de anlaşılacağı üzere ressam grupları
döneminde ait eserlerin büyük bir bölümü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Resim ve
Heykel Müzesi koleksiyonunda bulunmakta, ikinci sırada ise Ankara Devlet Resim
ve Heykel Müzesi koleksiyonu yer almaktadır.
Ayrıca Müze deposunda yer alan eserlerin pek çoğunun çerçevesinin
olmadığı, şasesinin kırıldığı tuvallerinin zedelendiği ve boyalarının döküldüğü
görülmüştür. Bu durum son derece üzücü ve düşündürücüdür.
Günümüzün sayılı büyüklükteki müzeleri, içerdikleri yapıtların görkemi ve
zenginliğiyle, birer kültür merkezine dönüşme aşaması yaşarken, Ankara Devlet
Resim ve Heykel Müzesi bu şansı yakalamak şöyle dursun, primitif temellerini
kurma aşamasına bile gelememiştir. Ülkemizde müzecilik yakın tarihlerde sınırları
çizilmiş ve kapasitesi belirlenmiş, sonra da neredeyse kendi kaderine terk edilmiş
yapısıyla, pek çok gelişmenin uzağındadır.
Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi bu konumun sanki bir prototipidir.
1980 yılında Başkentimizi sanat müzesine sahip olmama talihsizliğinden kurtarmış;
ama aradan geçen zaman, kendi içinde dönüşüme uğrayarak toparlanması ve çağa
ayak uydurması gereken bu müze, sadece dört duvarları arasında “iyi-kötü” bir
koleksiyon barındırmaktan öte bir işlev kazanamamıştır.
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Günümüz sanatını ve bu alanda dünyada üretilen tüm ürünlerin sergileneceği
ve üretilip değerlendirileceği modern sanat müzelerine ülkemizin ihtiyacı vardır.
Müzelerimizin birçok sorunu vardır ve bunların en önemlisi mekân sorunudur.
Mekân sorunu Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesinde ön plana çıkmaktadır.
Müze binasının tescilli tarihi eser niteliği taşıması yeni mekânsal kurgulara
gidilememesine ve mekânlarda düzenleme yapılamamasına neden olmaktadır. Yeni
üretilen sanat eserlerinin, hatta depolardaki eserlerin sergilenmesi için mekânlarının
olmaması ve bu sorunu çözmek için yapıya yeni eklerin yapılamaması sorunu
çözülemez kılmaktadır ve müzeyi bu noktada tıkamaktadır.
Tarihi nitelik taşıyan yapılarda yer alan müzelerde bu sorun işlev değişikliği
sırasında yapılacak olan program ve müze büyüme planı hazırlanarak aşılabilir. Bu
tür yapılarda yer alan müzeler için diğer bir alternatif ise yapı ve çevre gabarisini
bozmayacak ve bu konu ile ilgili kanunlar doğrultusunda yapıya eklenecek yeni
binalar ile kazanılacak yeni mekânların değerlendirilmesidir.
Müzenin yaşadığı diğer bir sorun, müzenin içinde yer aldığı mekanların yapı
fiziği koşullarıdır. Mekânların ve bulunduğu çevrenin nem durumu, iklimsel
koşulları koleksiyonlar açısından tehlikeli ortamlar yaratmaktadır. Bu tip verileri
düzenleyen aygıtlar ise müzeye ayrılan ödeneklerin yetersizliğinden dolayı herhangi
bir bozulma karşısında tamir edilememeleri ve gerekli süre içinde bakımlarının
yapılmamasından dolayı sorunu daha da büyütmektedir. Tüm bu mekânsal sorunlarla
birlikte Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi hem nitelik hem de nicelik
bakımından son derece zengin bir koleksiyona sahip olduğu halde, müzede
ziyaretçinin ilgisini çekecek bir sergileme planına gidilmemesi, bir sergi planı
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kurgusunun bulunmaması müzeyi tek düzeliğe sürüklemiş ve ziyaretçi ile olan bağını
koparmıştır.
Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nin diğer bir sorunu ise, diğer
müzelerimiz gibi ellerindeki koleksiyonu “sergileme gayreti” dışında herhangi bir
kullanıma gidilmemesi ve müzelerin bir eğitim kurumu olduğunu unutulmasıdır.
Resim Heykel Müzelerinin kuruluş amaçları topluma Plastik sanatlar kültürü
kazandırmak ve bu anlamda ülkenin kültürel yapısını geliştirmekti; ancak
müzelerimiz geçen süre içinde bu amaçları gerçekleştiremedi. Gelişen dünyada,
koruma, eğitim, yaygınlaştırma adına gelişen teknolojik sistemlerden Devlet Resim
Heykel Müzeleri hemen hemen hiç yararlanamamıştır. Kısıtlı bütçelerle bu
müzelerin birer çağdaş müzeye dönüştürülmesi düşünülemez. Resim ve Heykel
Müzelerinin kuruluş amaçlarına ulaşabilmesi için küçük yaşlardan itibaren çocuklara
Müzeleri ve Galerileri ziyaret etme alışkanlığının kazandırılması gerekmektedir.
Sanatçı, sanatsever, Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakülteleri, Görsel ve Plastik
Sanatlar Eğitimi veren Okullar, Sanat Tarihi Bölümleri, Liseler, İlköğretim Okulları
ve Özel Eğitim Kurumlarıyla karşılıklı sıkı bir işbirliğine gidilmelidir.
Müzelerin eğitim,

uzman kadrolar,

restorasyon,

konservasyon,

gibi

konulardaki çalışmalarının yetersiz olması konusunda ise; bu kadrolar oluşturulurken
ekip halinde olmalı, ilgililerin eğitimlerini sürekli kılmak için gerek teknolojik
imkanlarla, gerekse yerinde görmeleri için hizmet içi eğitim ve yurt dışı eğitimler
sürekli olmalı, atölyelerde gerekli araç-gereç ve donanımlar gelişen koşullara göre
olmalıdır. Restorasyon Atölyesinde kullanılmak üzere alınacak olan malzemeler için
ödenek aktarılmalıdır. Restöratör olarak atanacak personel, plastik sanatlar alanında
uzmanlık eğitimi almış kişiler arasından seçilmelidir.
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Ülkemizde sanatçıyı destekleme amacıyla devletçe alınan yapıtlar, bugüne
kadar nereye konulacağı ve nasıl değerlendirileceği bilinmeyen bir birikim
oluşturmuştur. Koruma ve değerlendirme amaçlı hizmetler, günümüz dünyasında
çağdaş teknolojik gelişmelere paralel bir seyir izlediği halde, devlet müzelerinde bu
tür hizmetler kısıtlı imkânlar dâhilinde yürütülmektedir. Ankara Devlet Resim ve
Heykel Müzesi’nde restorasyon atölyesi olarak hizmet veren alanların durumu,
müzenin geleceği hakkındaki umutsuz izlenimleri güçlendirici bir konumdadır. Her
tür teknik donanımdan uzak olduğu gibi, başka kurumlardan gelen talepleri
karşılayıcı olmak bir yana, müzenin ihtiyaçlarına cevap verecek olanaklardan da
uzaktır.
Sanat

müzelerimizde, yetişmiş güvenlik elemanlarının olmaması da

müzelerimizin güvenlik konusundaki diğer eksiklikleri olarak gözükmektedir.
Mimari açıdan müzelerimiz tasarlanırken veya işlev değişikliği yapılırken
engelli insanların düşünülmemesi müzelerimizi engelli insanlara baştan kapatmış
durumuna düşürmüştür.
Eğitim, uzman kadrolar, restorasyon, konservasyon gibi konulardaki
çalışmaların yetersiz olduğu dikkat çekicidir. Bu sorunların çözümü, Türkiye için
yeni bir müzecilik anlayışının öncülük yapacağı kapsamlı çalışmaları zorunlu
kılmaktadır. Modern nitelikli müzelerin çoğalma aşamasına geldiğimiz bir dönemde,
bir yandan bu yeni müzelerin devreye girmesiyle ortaya çıkacak sorunları
çözümlerken, bir yandan da aynı zincirin halkasını oluşturan hâlihazırdaki resim ve
heykel müzelerimiz için çağdaş nitelikli yeni yönergeler hazırlamalı, bu müzelere
yeni bir kimlik kazandıracak kesin bir kültür ve sanat politikası geliştirmeliyiz.
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Sonuç

Türk resim sanatının bütün dönemlerine ait eşsiz eserleri bünyesinde
bulunduran Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi resim koleksiyonunun hak ettiği
değer ve ilgiden uzak olduğu çalışmamızın her aşamasında dikkat çekmiştir.
Yukarıda verilen bilgilerden de anlaşılacağı üzere müzenin resim koleksiyonu
zincirinde kırılmalar vardır. Bu kırılmaların nedenleri: müze binasında bulunması
gereken resimlerin çeşitli kamu kurumlarına dekor amaçlı verilmesi ve nerede
olduğu belli olmayan resimlerdir. Çağdaş müzecilikteki koruma ve sergileme
anlayışı nedeniyle, dekor amaçlı ödünç resim verme kabul edilemez bir anlayıştır. Bu
nedenle başka kurumlarda bulunan resimlerin ivedilikle müzeye tekrar getirilmesi
gereklidir.
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ÖZET

Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan ve uzun bir geçmişe dayanan Türk sanatı,
Anadolu’da karşılaştığı farklı kültürlerden etkilenmiş ve bu kültürleri etkilemiştir.
Anadolu Selçukluları’yla ivme kazanan Türk sanatı, Osmanlı İmparatorluğu
döneminde doruk noktasına ulaşmıştır.
Tanzimat Dönemi ile birlikte batı ile yakın siyasi ve ekonomik ilişkilere
girilmesi Türk sanatının farklı bir boyut kazanmasına neden olmuştur. Geleneksel
sanatlar yavaş yavaş bir kenara bırakılırken “batılı sanata” geçilmeye başlanmıştır.
19’uncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren Asker Ressamlarla birlikte resim
sanatında sistemli sayılabilecek ilk adımlar atılmıştır. Dönemin yöneticilerinin resim
sanatına ilgi duymaya başlamaları ve kendilerinin de resim sanatının içine girmeleri
resim çalışmalarına hız kazandırmıştır. Böyle bir dönemde ortaya çıkan Osman
Hamdi Bey kişisel sanat birikimini ve görüşünü sistemli bir şekilde kurumsallaştırma
yoluna gitmiş ve yüksek idarenin de desteğiyle batılı anlamda ilk önemli sanat
kurumu olan Sanay-i Nefise Mektebi hayata geçirilmiştir. Bu sanat kurumu 20’inci
yüzyılın başlarında meyvelerini vermeye başlamıştır.
1914 Kuşağı olarak adlandırılan sanatçılar bu kurumda yetişmiş daha sonra
Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği sanatçılarını ve D Grubu ressamları
yetiştirmişlerdir. Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte çağdaşlaşmaya verilen önem
artmış, bu bağlamda devlet desteğini de arkasına alan çağdaş sanat Yeniler Grubu,
Onlar Grubu sanatçıları gibi daha pek çok sanatçıyı da Türk sanatına kazandırmıştır.
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1980 yılında açılan Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi başlangıcından
günümüze modern Türk sanatının en kıymetli eserlerinden önemli bir bölümünü
koleksiyonunda bulundurmaktadır. Ancak Müze binasının yetersizliği, yetişmiş
uzman personel eksikliği ve en önemlisi ekonomik yetersizlikler müzenin ve
koleksiyonunun hak ettiği yere ulaşmasına engel olmaktadır.
Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nin belirtilen sorunlarının çözülmesi,
Çağdaş müzecilik ve sergileme yöntemlerinin ivedilikle Müzede uygulanmaya
konulması gerekmektedir.
ANAHTAR SÖZCÜKLER: Resim, Türk Resmi, Ressam Grupları.
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ABSTRACT

Ranging from the Middle Asia to “Asia-Minor”, the Turkish Arts, to be
claimed as relying on a deep-rooted background, have been effected by many
elements of cultural diversity observed in this utmostly expanded area and have
influenced a great number of cultures involved. Gained its truthful impetus in the
period of The Seljuks, the art of the Turks reached a climax.
While the cultural and political relationships between the Turkish State and
the Western (in particular, European) states raised and strenghtened, with the
proclamation of “Edict of Tanzimat” (known as Gulhane Hatt-i Humayunu in
Turkish language) the Turkish art stepped into a new entree. The traditional samples
of art have been observed in some fields to be put a side, while the “Western” types
imported, have been taking its place in Turkish cultural life. The significant and
systematic endeavours were performed in the second half period of the nineteenth
century, with the supports of Soldier Artists to the field. As the attention and concern
of governors in the related period raised, it also made that community members to
bring out many kind of paintings.
Appeared in these days, Osman Hamdi Bey followed the way of
institutionalizing his personal knowledge and point of view in arts and with the
massive support of the State, The School of Fine Arts (known as Sanayi-i Nefise
Mektebi in Turkish language), a center for education and training modern arts, as one
of the first establishments in this field was founded.
The group of artists, known as “The 1914 Generation”, has been educated and
trained in this arts school, later The Group-D Artists and The Independent Painters
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Group followed them. With the foundation of The Republic, the importance of
modernization process gained its importance and effective support in Turkish
cultural life that assured the promotion and support of The State in the fields of art.
This promotion and support made “The Neo-Artists” and “The Group of Tens”
appear in this domain and perform valuable contributions in The Turkish art of
painting.
Established in the year of 1980, Ankara State Museum of Painting and
Scuplture keeps a great number of characteristic and remarkable samples of modern
Turkish art in its constitution. Nevertheless, the museum building has been suffering
from the deficiency of located area and lack of personnel in administrational and
artistic fields. In addition to this, the financial failures and the insufficiency at
modern methods and instruments of demonstration, stil keeping this Museum away
from its way leaded to a fundamental development.
KEY WORDS: Painting, Turkish Painting, Group of Artist
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