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ÖZET 

80’lerin siyasi baskılarını sanatla aşmaya kararlı sanatçılarının; sergiler ve sanat dergileri 

vasıtası ile toplumla iletişimde kalmayı başardığı 1980’lerde ortaya konan eserlerin 

azımsanamayacak kadar büyük bir bölümü; Devlet Resim ve Heykel Sergisi kataloglarında 

yer almaktadır. Bu bağlamda kataloglar 1980’lerde Türk resim sanatının gelişim çizgisini 

izlememiz açısından görsel arşiv niteliği taşımaktadır. 1980-1990 yılları arasında kalan on 

yıllık zaman dilimine odaklanan bu çalışmada; bu yıllar içindeki sanatsal ve kültürel değişim 

Devlet Resim ve Heykel Sergileri üzerinden açıklanmaya çalışılmış, bu süreçte resim 

sanatında ortaya çıkan konu ve tartışmalar irdelenmiştir. Özetle bu yılları içeren kültür ve 

sanat ortamı sergi içeriği ile okunmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak; 1980’lerde yeni bir 

anlam, nitelik ve içerik kazanan Türk resmini Devlet Resim ve Heykel Sergileri’nde derece 

ve ödüle değer görülen eserler üzerinden irdeleyen bu çalışmada; konuya tarihsel süreç 

içinde yaklaşılarak Türk resminin o dönem için yeni kabul edilen kimliği ortaya konmuştur. 
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SUMMARY 

The artists who decided to surpassing the 80s political pressure by art and the same artists 

also are able to keep in communication with the community through with exhibitions and art 

magazines in 1980s, in the meantime the considerable part of exhibited work of art are 

located in State Art Painting And Sculpture Exhibition catalogue. In this context, the 

catalogues have the characteristics of visual archive to monitored of developmental stages 

of Turk Painting Art in 1980s. This study focuses on the ten-year time period, especially 

between 1980-1990. In these years the artistic and cultural Exchange tried to be explained 

through State Art Painting And Sculpture Exhibition. In this process, the emerging issues 

and debates in painting art is examined. To sup up, culture and art environment in these years 

tried to read with the contents of the exhibition. As a result; Turkish Picture is gained 

meaning, quality and content in 1980. This study also scrutinise at Works by being deemed 

worthy of an award and degree in State Art Painting And Sculpture Exhibitions. As well, 

being accepted Turkish painting new identity for that period is revealed to approach within 

historical process of the subject. 
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1. GİRİŞ 

 

1939’dan günümüze kadar aralıksız düzenlenen, Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kuruluşundan bu yana gerçekleştirilmiş olan sanatsal etkinlikler içerisinde önemli bir yere sahip 

olan Devlet Resim ve Heykel Sergileri; devletin sürdürdüğü tek geleneksel, resmi, sanatsal 

sergileme etkinliğidir. Devlet Resim ve Heykel Sergileri; gündemdeki önemli sanat akımlarına, 

dönüşümlere temel hazırlaması açısından çağdaş Türk sanatında önemli bir yere sahiptir. Hangi 

sanatsal görüşe ya da gruba/birliğe bağlı olurlarsa olsunlar sanatçıları ve onların farklı 

yaklaşımlarını bir araya getirip sergilemeyi amaçlayan bu sergiler; çağdaş Türk resminin 

durumunu ve geleceğini yakından ilgilendiren, günümüzde de devam eden çok önemli 

tartışmaları ortaya koymuştur.  

 

20. yüzyılın akışını değiştiren dönemlerden biri olan 1980’lerde; Türkiye Dünya ile 

paralel olarak birçok değişime uğramıştır. Bu süreçte küreselleşmeyle birlikte gelen düşünce 

sistemi; yerel, ahlaki, kültürel değerlerle bağlantılı olarak sanatı etkilemiştir. Bu etkilerin Türk 

resmi üzerindeki yansımalarını anlayabilmemiz için; çalışmamızda Devlet Sergileri’nin 1980-

1990 dönemi Türkiye’sinin plastik sanatlar ortamı ile olan yakından ilgisi; Cumhuriyet’in 

ilanından sonra yaşanan, çağdaş Türk sanatına yön veren gelişmelerin ardından aktarılacaktır. 

 

Bu bağlamda konunun anlaşılırlığını sağlamak için; 1980-1990 yılları arasında kalan 

zaman dilimininkültürel paradigması hakkında bilgi verilecek, bahsi geçen sürecin en önemli 

sanatsal etkinliği olan Devlet Resim ve Heykel Sergileri çalışma kapsamında 

değerlendirilecektir. Sergide resim alanında derece alan sanatçılar ve yapıtları sınırlandırma 

dâhilinde ele alınarak; dönemin sanatçı profili, sanat eğilimleri ortaya konacak, serginin kültür-

sanat ortamındaki yeri ve önemi açıklanmaya çalışılacaktır.  
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2. CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK RESMİNDE KİMLİK, AYİDİYET VE 

ÜSLUP KAYNAKLARI 

 

2.1. Kurumsallaşma, Kuruluş İdeolojisinin Görselleştirilmesi ve Kamu Otoritesinin 

Etkin, Şekillendirici Rolü  

 

Atatürk’ün ölümünden yaklaşık bir yıl sonra başlayan İkinci Dünya Savaşı boyunca 

içine kapanan ülkemizde ekonomik kısıtlamalara rağmen; uzun yıllar sanat ortamının 

belirleyicileri misyonunu yüklenen Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği ile D 

Grubu’nun süregelen etkinlikleri yanında, yeni sanatsal etkinliklerle de zenginleşerek, siyasal 

ve ekonomik konjonktürden etkilenmediği izlenimini veren oldukça renkli bir sanat ortamı 

vardı1. Ülke sınırları dışında küresel yıkımların yaşandığı böylesine bir dönemde, sınırlı olan 

kamu kaynaklarının daha çok ülke güvenliği için kullanılmasına karşın, sanatın sosyal 

psikolojiye olan olumlu etkilerinden faydalanabilmek için kültür ve sanat hareketleri çeşitli 

yollarla devletçe destekleniyordu. On yıl kadar tüm kültürel etkinlikleri destekleyen, bu 

etkinliklere yön veren, hatta programlayarak içerik kazandıran kamusal gücün Cumhuriyet 

tarihi boyunca sanata bu kadar destek vererek işlev kazandırdığı bir başka dönem daha var 

olmamıştır. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nin açılması (1937), Türk resminin yerel/yöresel 

konularla özgün içerik kazandırılması ve açılan çeşitli sergiler 1940’lı yıllarda gerçekleşen, 

sanat çevresinin şekillenmesini sağlayan birbiri ile bağlantılı üç önemli adımdır. Birincisi 1939-

Ekimde açılan Devlet Resim ve Heykel Sergileri Türk sanatına desteğin günümüze kadar ulaşan 

en iyi örneğidir2.  

 

Geleneksel sanatların göz ardı edilerek sanatın propaganda işlevinin sonuna kadar 

kullanıldığı 1940’lı yılların sonuna kadar; kültür dağarcığına katkısı inkâr edilemez bir gerçek 

olan kamu otoritesinin talepleri doğrultusunda şekillenen resim sanatının; kurucu iradenin ulus 

inşa etme faaliyetinin hizmetinde üstlendiği güçlü siyasi ve ideolojik yük de önemli ve büyük 

olmuştur. Aslında bu noktada popülist davrandıkları açık olan ressamların önemli bir kısmı 

çeşitli kaygılarla yaptıkları resimlerle dönemlerinin sosyal, siyasal ve kültürel havasını 

yansıtarak tarihe tanıklık görevlerini yerine getirmişlerdir. Özetle bu yıllarda sanatsal üslup 

özerk bir estetik alan ya da sadece resim sanatına ait teknik bir mesele olmayıp, siyasi liderlerin 

                                                           
1İskender, K. (1994). Türk resminin figüratif açıdan görünümü. Türkiye’de Sanat, Ocak-Şubat, 12. 
2Başkan, S. (2014). Türk resminde modernite ile ilk temas: 1940-1960. İdil, 3(14), 103. 
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ve sanatçıların daha önce var olmayan ulusu hayal etmeye çalışırken başvurdukları güçlü bir 

araçtır3. 

 

Genç Cumhuriyet’in kurucuları; kültür ve sanat ortamını imparatorluk döneminin 

gelenekselci yapısından farklı ‘muassır Batılı’ bir temele oturtmayı amaçlamış ve bu yolda; 

pozitivist idealler ile halkçılık, ulusçuluk anlayışlarını benimseyerek belirledikleri kültür 

politikaları doğrultusunda ülkenin kültür ve sanat hayatına bilinçli olarak yön vermişlerdir. Bu 

amaçla Türk Ocakları, Halkevleri gibi devletin kültür politikalarını devlet adına programlayıp 

uygulayacak yarı resmi örgütler kurulmuştur. Aynı yıllarda dönemin basın organlarında da 

canlı bir tartışma ortamı oluşturularak, “milli sanat”, “yerel sanat” üzerinde açılan tartışmalar, 

polemikler sanat ve düşünce adamlarını bu konular üzerinde düşünmeye, yazmaya itmiştir4. 

 

2.1.1. Cumhuriyet’in ilk yıllarında kültür sanat ortamı ve Türk resminin fikir temelleri 

 

 1920’li yıllarda başlayan ve günümüze kadar süren ulusal sanat tartışmaları dönemin 

kültür politikasının bir parçasıydı. Ulusal bir sanat yaratma fikri bu politikayla beraber dönemin 

hükümeti, aydınları ve sanatçıları tarafından tartışılmış; bu konuda farklı görüşler ortaya 

konmuştur. “Cumhuriyet’in sanatı nasıl olmalıdır?” sorusu tartışmaların odak noktası olmuştur.  

 

Cumhuriyet aydınlarının modernist akımlara karşı yaklaşımı karışık ve çelişkiliydi. 

Aydınlar modernizmi Avrupa’da sanatın gelmiş olduğu en uç nokta ve yenilik olarak kabul 

ediyor; ulusal sanat ve kültür tartışmaları nedeniyle eleştirmek durumunda kalıyorlardı. 

Türkiye’nin imparatorluk geçmişini yeni ulusun medeniyet bakımından ötekisi olarak 

reddederlerken; liberal, kozmopolit ve bireyci Batı toplumu imajı da vatansever ve homojen 

Türk ulusu anlayışını tehdit etmekteydi. 1930’lu yılların sonlarında Avrupa’yı saran 

milliyetçilik dalgası Türkiye’de de hayatın ve kültürün her yönünde güçlendi5. Sanatçılarda 

milliyetçilik bilinci uyanmaya başladı. Batıda üslup ve teknik öğrenen sanatçılar ülkede ‘milli 

şuur’un oluşmasını isteyen dayatmaların etkisi altına giriyorlardı6. 

 

                                                           
3Başkan, a.g.m., 2014, 103-104. 
4Başkan, a.g.m., 2014, 105. 
5Bozdoğan, S. (2002). Modernizm ve Ulusun İnşası. (Birinci baskı). İstanbul: Metis Yayınları, 260. 
6Duben, İ. (2007). Türk Resmi ve Eleştirisi (1880-1950). (Birinci baskı). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi 

Yayınları, 264. 
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Halkevleri dönemin en önemli sergi alanlarıydı. 1937 yılında Atatürk'ün emriyle 

İstanbul’da ilk Devlet Resim ve Heykel Müzesi açıldı. Bu gelişmeden sonra devlet plastik 

sanatlara desteğini arttırdı. 1938’de sanatçıların memleket gezileri başladı. 1939’da devletin 

himayesinde, memleketin tüm sanat birliklerini ve bağımsız sanatçılarını aynı çatı altında 

toplayan Devlet Resim ve Heykel Sergileri düzenlenmeye başlandı. Sanat eserleri satın alınıp 

devlet dairelerine asıldı, ödüller dağıtıldı, yarışmalar düzenlendi, ülkenin her yerine anıtlar ve 

Atatürk büstleri yapıldı. Sergiler devlet adamları tarafından büyük ilgi görüyordu. Birinci ve 

ikinci sergiyi Başbakan Dr. Refik Saydam, üçüncüsünü Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel 

açmıştı7.  

 

Halk sanatlarına ilginin yoğunlaştığı zamanlarda devletin kararıyla Güzel Sanatlar 

Akademisi’ne Avrupa’dan sanatçılar getirtildi. 1937’de Leopold Levy ve Belling Akademi’nin 

resim ve heykel bölümlerinin başına geçtiler. Milli sanatın bir ucu halka dayanırken öbür ucu 

‘muasır medeniyet’i temsil eden Avrupa’nın biçimsel özelliklerini taşıyacaktı8. 

 

Çağdaş düşünce tarihimizde Türk ve Batı zihniyetleri arasındaki çarpışma başından beri 

zirvede olduğu halde felsefi olamıyor; genellikle ahlak tartışmasına dönüşmekle 

sonuçlanıyordu. Fakat Cumhuriyet döneminde bu alanda bir hareketlenme yaşandı ve fikir 

hareketleri sanat düşüncesine yansıdı9. Dönemin fikir ve sanat hayatına yön veren; Yeni Adam, 

Kadro, Yön, Ülkü, Varlık ve Ar gibi dergiler hararetli tartışmaların ana eksenindeydi. Amacı 

ulusal sanatı oluşturmak olan tartışmalar üç kol üzerinden ilerliyordu. Modern sanat karşıtları, 

modern sanata ılımlı yaklaşanlar, geleneksel-modernist sentezi savunanlar10. 

 

Modernist sanat akımlarına karşı çıkan veya bunları geçici olarak görenler içinde 

muhafazakârlar kadar sosyalist görüşlere sahip olanlar da vardı. Modernist sanata karşı 

olmalarının nedeni toplumla ve sosyal gerçeklikle olan ilişkileri zayıflatmasıydı11. Burhan 

Asaf’a göre; “sanatçı hayata karışmalıdır.”, sanat devlet himayesinde olmalı, toplumun 

ihtiyaçlarına uymalı ve ona hizmet etmeliydi12. Modernist sanat karşıtı görüşü katı bir şekilde 

benimseyenler; erken dönem Cumhuriyet hayatını tamamen milli kültür ve milli sanat 

                                                           
7Duben, a.g.e., 2007, 251. 
8Duben, a.g.e.,2007, 251. 
9Duben, a.g.e.,2007, 237. 
10Köksal, D. (2000). Erken Dönem Cumhuriyet Türkiye’sinde Sanat Eleştirisi ve Avrupa Modernizmi. 
11Köksal, a.g.e.. 
12Asaf, B. (17 Mayıs 1933). Sanat’ın salamurası karşısında. Kadro, 49. 
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tartışması içerisinden yapıyordu. Bu görüşe göre sanat; Kurtuluş Savaşı’nı, milli hayatı ve milli 

liderleri vurgulamalıydı. Bu düşünceler; Avrupa totaliter rejimlerinin resmi görüşlerinde 

olduğu gibi sanatı realist ve figüratif sanata eşitleyen görüşlerin bir benzeriydi13. 

 

Bu görüşlerden biri resmî milliyetçilikti. Devlet büyüklerinin temsil ettiği, Atatürk 

milliyetçiliği olarak da anılan milliyetçiliğin; Kurtuluş Savaşı döneminden kaynaklanan 

vatanseverlik ve ülkeye sadakatle tanımlanan bir milliyetçilik anlayışıyla aynı dili konuşan, 

aynı dini ve kültürü paylaşan, Türk kültürüne bağlılığı esas alan, etnik, ırka dayalı bir 

milliyetçilik anlayışı arasındaki gerginliği barındırdığı söylenebilir. Resmi milliyetçiliğin başka 

bir paradoksal özelliği de Batılaşmacı-kalkınmacı fikriyatı ile Batı’ya derin bir kuşkuyla bakan 

yönüydü. 

 

Modern karşıtı görüşlerden bir diğeri ise Marksizm ile Milliyetçiliğin sentezini yapmaya 

çalışan Solcu Milliyetçilikti. 1934 yılında İsmail Hakkı Tonguç Ülkü’deki yazısında; Modernist 

Sanat’ın ‘ihtiyarlamış Avrupa kültürünün eseri’ olduğunu, hâlbuki yeni Sovyet Sanatı’nın 

‘hayatla birebir kurduğu ilişki açısından’ devrimimiz için tazeleyici ve yapıcı bir model teşkil 

ettiğini yazar. 1942’de Varlık dergisinde Cemil Sena Ongun; ‘Güzel Kıymetlerde Anarşi’nin 

hüküm sürdüğü bir dönemin ürünü olarak modern sanatın, ‘marazî bir ruh halini’ yansıttığını 

söyler14. 

 

Modern Sanat karşıtı olan Ali Sami Boyar Ülkü Dergisi’nde şunları söyler; “Fakat her 

nedense ressam arkadaşlarımız henüz milli vazifelerine başlayamamışlardır. Bu durgunluğun 

sebebi oldukça tetkike layıktır. Bize manolya resimlerinden, krizantemlerden evvel milli 

destanlarımızı okuyacak ve milli mefahirimizi tespit edecek, inkılâbı tarihe nakledecek resimler 

ve tablolar lazımdır. Avrupa’da tefessüh etmiş bir sanatın devrim Türkiye’sinde yeri yoktur... 

İnkılâp Türkiye’si yeni ve milli sanatını kendi duygusundan, kendi ruhundan çıkaracaktır. 

Duygulu ve münevver inkılâp Türk’ü Avrupa’daki snoplar gibi sahte sanat dolapları ile 

kandırılamaz.”15 

Yakup Kadri de 1932’de Kadro’da şöyle yazmıştır; “Türk cemiyeti, Türk inkılâbının 

ortaya attığı prensiplere göre şekillenmedikçe, yeni milli hayatın üslûbu bu prensiplere intibak 

                                                           
13Köksal, a.g.e.. 
14Köksal, a.g.e.. 
15Erol, T. (1984), Günümüz Türk Resminin Oluşum Sürecinde Bedri Rahmi Eyüboğlu Yetişme Koşulları, Sanatçı 

Kişiliği. (Birinci baskı). İstanbul: Cem Yayın Evi, 41. 
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etmedikçe verimli, sıhhatli orijinal bir san’at ve edebiyat hareketinin doğuşuna intizar 

beyhudedir.”16 

 

Müstakil Ressamlar Birliği ve D Grubu sanatçıları bu tür yazılara ve böyle tutucu 

yazarlara her ne kadar öfke duysalar ve tepki gösterseler de özellikle Ankara’da açılmaya 

başlanan İnkılâp Resimleri Sergisi’ne katılmaktan da geri kalmamışlardır17. 

 

Modern Sanata sıcak bakanlar ise modern sanatı Avrupa çağdaşlığını yakalamanın bir 

yolu olarak kabul edip almaya çalışıyorlardı. Bu görüşler arasında modernist eğilimlere 

katlanılması gerektiği savunanlardan, bu eğilimlerden ilham almak gerektiğini düşünenlere 

kadar çeşitli görüşlere rastlanır. Avrupa modernizmine ılımlı yaklaşan ve bunu topluma 

anlatmaya çalışan grup daha çok sanatçılardan oluşuyordu. Bürokratlar ve eğitim kadroları ise 

daha katı bir duruş sergilediler ve devrim sanatının milli sanat olması gerektiğinde ısrarcı 

oldular18. 

 

Modern sanatı tarihsel gelişimi içinde olumlayarak anlatmaya çalışan bir dizi yazı, D 

Grubu kurucu ressamlarından Nurullah Berk tarafından kaleme alınmıştır. Berk Varlık’ta 

1935’te yayınlanan yazısında; “modern sanatın tabiatın temsili ve gerçeklik ile 

alakalıolmadığını” söyler ve modern sanatın gücünün zekâ ve şahsiyet olduğunu da ekler. Aynı 

yıl D Grubu sergisi açılış konferansını veren Necip Fazıl da Avrupa modernist sanatının harp 

sonrası düşünsel buhranı ile bağlantılı olduğunu ifade eder. Toplumu zamanın ruhunu 

anlamamakla ve bu düşünsel isyana katılmamakla suçlayarak; “…sanatın bütün dünyada 

geçirdiği ihtilaçlardan (çırpınmalardan) bugünkü Türk nesline düşen payı kimse aramıyor.” 

diyen Necip Fazıl yine de Türk aydınlarına ‘nihayet bir balyoz’ indiğini ve her şeyi yeniden 

tahsis etmek zorunda kalacaklarını söyler19.  

 

Daha sola yakın çevrelerin okuduğu Resimli Ay Dergisinde de büyük ölçüde Rus 

Fütürizm dalgasından ilham alınır. Nazım Hikmet’in ağırlığını hissettirdiği bu etki 1929-1934 

yılları arasında, özellikle yayınlanan şiirlerde görülür. 1930’larda Rusya’da tamamen 

bastırılmış olan Rus Fütürizmi, İstanbul’da Resimli Ay Dergisi’nde hem Nazım Hikmet ve 

                                                           
16Kadri, Y. (8 Ağustos 1932). Edebiyat buhranına dair. Kadro, 29. 
17Erol, a.g.e, 1984, 41. 
18Köksal, a.g.e.. 
19Köksal, a.g.e.. 
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etrafındaki bir grup şairin yazdığı şiirlerle hem de aynı ekibin geleneksel şiire karşı açtıkları 

‘Putları Yıkıyoruz’ kampanyası ile etkisini sürdürür20. Nâzım Hikmet Picasso'yu eleştiren 

Sovyet ressamlarına; “Picasso’nun ve birçok Fransız ressamın resimlerini müzelerden atan 

Hitler’dir.” diyerek karşı çıkar21. 

 

Ulusal resmin oluşturulmasında izlenecek yolun geleneksel sanatlarla modern sanatın 

sentezinden geçmesi gerektiğini savunan bu anlayışa büyük rağbet olur. Şekip Tunç, Hilmi Ziya 

Ülken, Ahmet Hamdi Tanpınar, Mazhar Şevket İbşiroğlu, Arif Kaptan, Sabahattin Eyüboğlu, 

Zahir Güvemli, Nurullah Berk, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve daha birçok sanatçı, düşünür, 

sosyolog ve sanat tarihçisi; ulusal kültür inşasına yapıt ve yazılarıyla destek vererek, ulusal 

sanatın oluşması için geleneksel sanatın Batı’dan alınan tekniklerle yeniden yorumlanması ve 

bir senteze gidilmesi yönündeki fikirlerini dile getirirler22. 

 

1933 yılında Ali Sami Boyar; “İnkılâp Türkiye’si yeni ve milli sanatını kendi 

duygusundan, kendi ruhundan çıkaracaktır.” diyordu. İ. H. Baltacıoğlu ise; “Malik Aksel artık 

kişisel tatminin yerini toplumu etkilemenin aldığını göstermişti.” diyordu. D Grubu 1933’te 

kuruluş amacını; ‘milletlerarası olabilmek -bunun için önce milli olmak gerekti-, yani kişilik 

sahibi olmak’ diye tarif etmişti23. 

 

Milli sanat üretmek için halka gitmenin gerekliliğini öngörenlerden biri de Abidin 

Dino’dur. Milli sanat görüşünü şöyle ifade eder; “Sanat süzgeci, hayatın sanat süzgecinden 

geçirilmesi demek, bir sentez yapmak demektir. (...) Bu yekûnun içine her şey girer ve her 

şeyden önce halk dehası. Halk dehası dedikten sonra hakikaten her şey vardır; hareket, fikir, 

raks, şiir velhasıl her şey!”24. Bedri Rahmi Eyüboğlu ise halkı tanımanın önemini savunuyordu. 

İnkılâp Sergileri’ndeki resimleri eleştirerek ressamların konuyu tanımadığından şikâyet 

ediyordu. Özellikle fazla tekrarlanan bir tema olan İstiklal Savaşı Destanı’nda cepheye mermi 

taşıyan kadınları gösteren resimlere değinerek bu resimler için nasıl atölye, boya, model, 

kostüm gerekliyse; ressamın dağları, bayırları insan yüzlerini yerinde görmesinin gerekli 

                                                           
20Köksal, a.g.e.. 
21Akçura, G. (Nisan 2006). Picasso ile Yunus Emre. Virgül, 94. 
22Işık, V. (2007). Türk resminde 1930-1970 tarihlerinde yapılan sanat tartışmaları ve tartışmaların odağındaki 

sanatçı: Bedri Rahmi Eyüpoğlu. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Sivas, 9. 
23Adil, F. (1947). D Grubu ve Türkiye’de Resim. 69. 
24Dino, A. (2 Mayıs 1940). Tiyatro anketine cevabı. Yeni Adam, (279), 6. 
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olduğunu söylüyordu. 1937 yılında kültür bakanı Saffet Arıkan’ın işaret ettiği realite fakirliğini 

tekrar ederek; “Aksi halde şişirme olur ve olmuştur. Köylere gitmeli, kağnı, öküz etüdleri 

yapmalı, köylü kadını tarlada görmeli.” diyordu. “Bir sanatkârın her şeyden evvel kendi 

imkânlarını bilmesi, kendini tanıması ve yorganına göre ayağını uzatması lazımdır.” diye 

vurguluyordu25. 

 

Bazı ressam ve aydınlar tarafından Batı’nın geleneksel ve ilkel sanatlara olan ilgisinin 

fark edilmesiyle birlikte sentez düşüncesinin gündeme taşındığını söyleyen Beşir Ayvazoğlu; 

bu ilginin fark edilmesi ile birlikte sanatçı ve aydınların ulusal sanat yaratma ve çağı yakalama 

bağlamında geleneksel kaynaklara yönelerek bir sentez yapma çabasına giriştiklerini söyler. 

1930’lu yıllarda resmî kültür politikası tarafından dışlanmasına rağmen tezhip, minyatür, hat 

sanatı gibi klasik sanatlara gösterilen ilginin Batı kaynaklı olduğunu belirtir. Ayvazoğlu 

yaşananları şöyle dile getiriyor; “Avrupa’da modern ressamların artık insan resimleri ve 

manzaralar yapmadıklarını, renklerle ve çizgilerle oynayarak tabiattaki örneklerine hiç 

benzemeyen şekiller ürettiklerini, üstelik bu ressamların Rönesans dışı sanatlara örneğin 

Ortaçağ mozaiklerine, renkli camlarına, zenci maskelerine, Doğu minyatür ve yazılarına, Japon 

estamplarına vb. kendilerini daha yakın bulduklarını görünce şaşkına dönmüşlerdi. (…) Koca 

Avrupa bula bula bizim eskilerimizi, bitpazarına dökülmüş suretli suretsiz, insanı insana, ağacı 

ağaca benzemeyen renk ve oyunlarımızı mı buluyordu? Gerçekten yeni resimler bizim Karagöz 

figürlerine, minyatürlerin gölgesiz renk dünyasına, her şeyi geometrik biçime sokan kilim 

motiflerine, kelimelerin anlamlarından sıyrılıp yalın bir nakış haline gelen eski yazılarımıza ne 

kadar yakın görünüyordu. Türk aydınlarının birden klasik sanatlarımıza bakışı değişmişti.”26 

 

İsmail Hakkı Baltacıoğlu ise Cumhuriyet’in ilk yıllarında milli olabilme yolunda 

atılacak adımların geleneksel sanatlardan geçtiğini ve bunların içerisinde minyatür sanatının 

önemli bir yere sahip olduğunu vurgulamıştır. Baltacıoğlu sanatçının kendine dönmesini salık 

vererek; “Biz Türkler resimde sürrealizmin uyanık rüya anlayışının yaratıcısıyız. (...) Sülüs, 

celi, talîk, divanî celisi, yazılarımız meydandadır.” demiştir27. Baltacıoğlu’na göre Picasso ve 

Cézanne insan güzelliğini, ‘elif’, ‘vav’, ‘ayın’ yoluyla anlatmışlardır. Baltacıoğlu’nun 

çevresinde onunla birlikte bu anlayışı savunan pek çok ressam da vardı. Zühtü Müridoğlu, Bedri 

                                                           
25Eyüboğlu, B. R. (2012). Resme Başlarken. (Dördüncü baskı). İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 13. 
26Ayvazoğlu, B. (1996). Geleneğin gücü. Aksiyon, 83. 
27Baltacıoğlu, İ.H. (21 Mayıs 1942). Yeni Adam, (386), 5. 
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Rahmi Eyüboğlu, Cemal Tollu, Mahmut Cuda, Turgut Zaim, Abidin Dino gibi sanatçılar aynı 

görüşü paylaşıp bu doğrultuda çalışıyorlardı28. 

 

Tansuğ kendi kaynaklarına yönelen Türk aydınlarının ilgisi üzerine şunları yazar; 

“Batı'yla ilişkiler kuran Türk aydını, böylelikle kendi toprağı üzerinde kendi halkının sanatlarını 

keşfetmeye başladı. Giderek bu ilgi büyüdü, yoğunlaştı. Aydının halk kaynaklarına her el 

uzatışında başlangıçta hatalı bir şekilde de olsa hem bir memleket sevgisi dile geliyor, hem de 

bireysel bir ritm, bir deyiş bulmakta ipuçları arayan bir kişilik çabası ortaya konuluyordu. Türk 

aydını başlangıçta hatalı bir şekilde de olsa Türk kültürünü ve uygarlığını ileriye götürebilmek 

için başvurulacak kaynakların kendi halkının yarattığı değerlerde toplandığını iyi, kötü her 

davranışıyla belirtmek istiyordu.” 

 

Sanatçıların çoğunluğu kişiliklerini sanata yansıtmanın gerekliliğine inanmışlardı. Fakat 

kişiliğin toplum tarafından yönlendirildiğini de göz önünde bulunduruyorlardı. Bu nedenle 

önemli olan sanatçının toplumu ve kendisini iyi tanımasıydı, yani bireysel ve toplumsal bilince 

ulaşmasıydı. Kemalist ideolojinin öncülüğünde devrim kültürünün yaratılacağına inananlar da 

vardı29. Doğu-Batı zihniyetlerinin sentezine duyulan ihtiyaç sistematik ve kavramsal 

eksikliklere rağmen terazinin kefesi batı ve doğu arasında ağırlık değiştirerek her zaman en 

canlı sorun olma özelliğini korudu. 

 

2.1.2. Türk Resminde Milli kimlik oluşturma çabaları 

 

İktidarın ideolojisinin kitlelere öğretilip benimsetilmesini amaçlayan propagandaların 

sanat eseri vasıtası ile yapılması Antik Yunan’la başlamış sonrasında, sanatın ideolojiyle 

bağlantılı bir inanç oluşturma işlevi yüklenmesine hemen her toplumda rastlanmıştır. Chevalier 

Jaucourt’un Ansiklopedisi’nde resim maddesinde şu ifadeler yer almaktadır: “Her dönemde, 

iktidarı ellerinde tutanlar insanlarda doğru hisler uyandırmak için resim ve heykellerden 

faydalanmışlardır”30 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında bu anlayış etkili olur, bu yıllarda gerçekleştirilen inkılâpları 

toplumun geneline yaymak için sanata yapılan yatırımlardan kaçınılmadığı görülmektedir.  

                                                           
28Duben, a.g.e.,2007, 237. 
29Duben, a.g.e.,2007, 265. 
30Burke, P. Tarihin görgü tanıkları (çev. Z. Yelçe). İstanbul: Kitap Yayınevi. (Eserin orijinali 2003’te yayınlandı), 

65. 
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1923’ten sonra Cumhuriyet’in coşkulu havası içinde Osmanlı temaları resim sanatında 

yeni rejime uygulandı. Sanatçılar ile resmi kurumlar arasındaki ilişkiler devam etti. Devletin 

koruma ve gözetiminde gelişen resim sanatı, Cumhuriyet döneminde de bu himayeyi ideolojik 

bir düzeyde sürdürdü. Yeni rejim her şeyi ile ‘yeni insan’ı yaratmaya çalıştı ve bu hızlı gelişme 

resim ve heykel sanatlarında da hissedildi31. Ulusal bilinç oluşturma çabaları Cumhuriyet’in 

erken dönemlerinden başlayarak çağdaşlaşmanın ön koşullarından biri olarak görülen kültür-

sanat politikalarını da etkilemiştir.  

 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında ortaya konan eserlerin çoğu; yeni değerleri halka 

benimsetmek, sanatın yaygınlaşmasına katkıda bulunmak için üretilmiş didaktik ve belgesel 

niteliğinde çalışmalardır. Bu yıllarda ilke ve inkılâpları yansıtan eserler çeşitli devlet 

kurumlarının duvarlarında yer almıştır. Ayrıca halkın sanata ilgi gösterip sanatı 

benimseyebilmesi amacıyla halkın değer verdiği, yücelttiği kişiler ve kavramları konu alan 

heykeller yaptırılmıştır. Toplumun yeni sanat biçimleriyle yakınlaşabilmesi ve bu biçimleri 

kavraması için birçok kentte meydanlara heykeller yapılmıştır. Genç Cumhuriyet 

oluşturulurken kültürel yapılanma da paralel olarak geliştirilmiştir. Böylelikle hem ilke ve 

inkılâpların kavranması sağlanmış hem de sanatın gelişmesi için yeni bir ortam 

oluşturulmuştur.  

 

Cumhuriyet’in kuruluşunu izleyen yıllarda plastik sanatlarımız iki yönlendirici 

doğrultusunda gelişim göstermiştir. Bunların ilki sanatçıları ve aydınları Atatürk inkılâpları 

gereğince ‘milli sanat’ı geliştirmeye yönelten nedenlerdi. Bunun karşısında yer alan diğer bir 

yönlendirici ise çağdaş batı sanatının biçimsel gereklerine göre yeni bir anlayış arayıcılığına 

dayanmaktadır. Sanatçılar değişen derecelerde bu iki anlayış arasında gel-git halindeki 

eğilimleri temsil ediyorlardı32. 

 

Cumhuriyet, kuruluşundan itibaren plastik sanatları desteklemekteydi. Ancak bu devlet, 

batıcı ve milliyetçiydi. Ziya Gökalp’in bazı düşüncelerini iyice keskinleştiren Atatürk’ün milli 

kültür anlayışı milli ruhun araştırılıp bu sayede milli bilincin yaratılmasına dayanıyordu. Bu 

nedenlere dayanarak sanatçılardan yeni bir inkılâp sanatı yaratması bekleniyordu. Sanatçılardan 

                                                           
31Akay, A. (1999). Sanatın Sosyolojik Gözü. (Birinci baskı). İstanbul: Bağlam Yayınları, 67. 
32İskender, K. (1983). Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinde resim. Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi. (C.6). 

İstanbul: İletişim Yayınları, 1746. 



12 

 

ulusal konuları, bağımsızlık savaşından duyulan gururu ve inkılâpların yaratmaya çalıştığı yeni 

ruhu, heyecan ve coşku dolu bir hava içinde işlemeleri isteniyordu33. 

 

Cumhuriyet hükümeti ve aydınların tüme yakın çoğunluğu inkılâbın yeni bir sanat 

biçimine gereksinim duyduğu düşüncesinde birleşmekteydiler. Örneğin Ahmet Muhip Dıranas 

Türk inkılâbının yeni bir sanat realitesi yarattığını ileri sürerek; “bugünkü milli inşa davasında 

sanatkârlarımıza büyük bir pay düşmüştür.” demiştir34.  

 

Batılı tarzda Türk resminin öncüleri olan asker ressamlar Avrupa’da klasik ressamların 

atölyelerinde akademik bir eğitimden geçip, aldıkları bu eğitimin kökensel değerlerini 

İstanbul'a taşımışlardı. Onların arkasından gelen sivil ressamlar kuşağı da bu geleneği bir 

ölçüde sürdürmüş fakat akademik resme izlenimci bir aşı yapmaktan geri kalmışlardı. Türk 

resminin 1920’li yıllara yani Cumhuriyet döneminin ilk yıllarına sarkan görüntüsü bir anlamda 

1930’lu yıllarda ve onu izleyen dönemde oluşacak gelişmelerin ilk evresidir.  

 

Bu bağlamda çağdaş Türk resminin temel sorunu ‘yenilikçilik’ olmayıp, çağdaş kökenli 

sanat kavramlarının yerel düşünce uygulama platformu üzerinde ileri düzeylere götürülmesi 

sorununa dair arayışlar olmuştur. “Biz milli ruhu, mazinin hamuruyla yoğurmak, bugünün 

fırınında pişirmek ve istikbalin zevkine sunup onu yeni ihtiyaçları duymaya hazırlamak 

istiyoruz.” sözünden belli olduğu üzere Yücel geleneğin modern çağa uygulanmasına yürekten 

inanmıştı. Bu görüş ve benzerlerinin ortaya çıkardığı gerçek şudur ki; Türk ressamları 1930’lu 

yıllardan 1940’lı yıllara doğru güncel akım ve eğilimlerin üzerine yükselerek, kendi kişiliklerini 

bulma konusunda ortak bir endişeyi paylaşmışlardır. 

  

Cumhuriyet devleti batıcı ve milliyetçiydi. Batı’dan teknik yani medeniyet alınacak, 

bunun dışında eserler milli ruh ve milli kültürle beslenecekti. Batı kültür biçimleri halka 

götürülürken, aydın ve sanatçı da Anadolu’yu tanıyacaktı. 1932 yılında halkevleri açıldı. Biraz 

daha zaman geçince sanat devletin koruması altına alındı. Halkevlerinin halkın aydınla 

kaynaşacağı, milliyetçilik ideolojisi ile beslenen çağdaş kültürü tanıyacağı merkezler olması 

amaçlanıyordu35. 

                                                           
33İskender, a.g.e., 1983, 1746. 
34İskender, a.g.e., 1983, 1746. 
35Duben, a.g.e.,2007, 250. 
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Atatürk güzel sanatlara olan yaklaşımını Cumhuriyet’in onuncu yıldönümündeki 

nutkunda şöyle ifade etmişti; “Yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihî bir vasfı da 

güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki, milletimizin yüksek karakterini, 

yorulmaz çalışkanlığını, fıtrî zekâsını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini,millî birlik 

duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek, millî 

ülkümüzdür. ”36 

 

1939’da Milli Şef İnönü Atatürk’ün izinde halkevlerinin rolünü anlatırken; “Güzel 

Sanatlar, Halkevlerinin belli başlı iştigal ettiği esaslı bir mevzudur. Halkevleri, vatanda güzel 

sanatlara muhabbeti, güzel sanatlardan vatandaşın terbiyesi için, vatandaşın azmini 

kuvvetlendirmesi için nasıl istifade edileceğini telkin eden bir toplantı yeri olmalıdır.” demiştir. 

 

Kemal İskender ulusal sanat yaratma çabalarının ilk olarak bu yıllarda 

gerçekleşmediğini milli sanat yaratmaya yönelik adımların daha önceden de atıldığını söyler; 

“Gerçekte milliyetçiliğin sanatsal alana, düşünce düzeyinde de olsa yansıyan örnekleri Osmanlı 

Ressamlar Cemiyeti Gazetesi’nde görüldüğü için, yeni değildi. Gazetede Muallim Ruhi, 

Muallim Vecihi, Fevzi (Uluğ), Ruhi (Arel) ve Galip Bahtiyar gibi yazarlar, Avrupa sanatını 

oluşturan ulusal karakterler üzerinde durmuşlar; sanatsal değerlerin milli millet kılan 

özelliklerden soyutlanamayacağı düşüncesinden hareketle ulusal ve yerel nitelikteki bir sanat 

anlayışının öncülüğünü yapmışlardı.”37 

 

Fevzi Uluğ sanatın milli olması zorunluluğundan yola çıkarak devletin sanatı 

desteklemesi gerektiğini ileri sürmüş, Sanayi-i Nefise hocalarının Türk olmasında ısrar etmiştir. 

Galip Bahtiyar da ulusal karaktere inananlardan biriydi. Bunun sanata kesin olarak yansıyacağı 

ya da en azından yansıması gerektiği düşüncesindeydi. Fakat bunun resmin bir köşesine 

iliştirilmiş ‘şarklı’ bir tiple sağlanamayacağının da bilincindeydi. Yani ona göre milli sanat ve 

milli zevk yapıtın genel yapısında ya da havasında hissedilmeliydi.  

 

Milliyeti bir milletin onuru ve namusu ile özdeşleştiren fikre sahip olan Muallim Ruhi 

ise milli bir sanat için Osmanlı İmparatorluğu’nun şanlı tarihini ve halk sanatlarını kaynak 

olarak göstermiştir.  

                                                           
36Küçüka, N. A. (Birinci Teşrin 1933). Halkevleri. Ülkü, (11/9), 10. 
37İskender, a.g.e., 1983, 1746. 
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Muallim Vecihi ise daha da ileri giderek sanatın halk tarafından anlaşılabilmesini 

kolaylaştırmak adına, sanatçıların üçer kişilik gruplar halinde ülkenin çeşitli kesimlerini 

gezmelerini ve konularını gezdikleri yerlerden seçerek resimler yapmalarını önermişti. Bu öneri 

1938-1943 arasında ressamların yurt gezileri ile sonuçlanan Halkevleri programının bir ön 

biçimiydi38. 

 

Eğitimleri ne olursa olsun 1930’lu yılların tüm düşünür ve aydınları geçmişteki bu 

örnekleri tekrar eder biçimde ‘milli’ sanat konusunda birleşmişlerdir. Genel görüş Batı’dan 

sadece teknik alınması yönündeydi. Bu konudaki düşüncelerin kuramsal kökeni ise Ziya 

Gökalp’e kadar dayanıyordu. Gerek çağdaş sanatla Türk kültür ve geleneklerini bir potada 

eriterek yeni bir sentez yaratmak isteyenler, gerek daha katı bir tutumla milli sanat ve inkılâp 

ruhunun karşılığını yerel konuların gerçekçi bir üslupla işlenmesinde arayanlar bu temelden 

yola çıkarak hareket ediyorlardı39. 

 

Duben bu arayışların ulusal kimlik oluşturmadaki eksikliğini şöyle vurgular; 

“Modernleşme sürecinde çağdaş Türk resmi baştan beri gelenekle problemli bir ilişki kurdu. 

Batılılaşma sürecinde ithal edilen sanat akımları yüzeysel biçimcilikten öteye gidemedi. 

Devrimleri benimseyen sanatçılar bile Batılı zihniyete yabancıydılar. Dolayısıyla ‘Türk 

kimliğinin duyumsanması’ sorunsalı, konu ve dekoratif şekilcilikle sınırlı kaldı.”40 

 

Yüz elli yıldır Batı resminin teknik ve plastik sorunları ile tanışık olup uğraşan Türk 

resim heykel sanatı 1930’lu yıllardan itibaren bilinçli olarak doğu-İslâm kültürü ile batı 

kültürünün sentezini oluşturmaya çalışmıştır. Sentez sorunu yerel temalar ve motiflerin 

zorlanması ile değil, resmin evrensel nitelikli boyutlarına bir Amerikalının Amerikalı olması 

gibi bir Türk’ün Türk olması ile doğal olarak katılacak olan ulusal duyarlılığın birleştiği 

noktada belirir. Önemli olan Türk resminin çağdaş sanata katılımının nasıl olabileceğini ve 

ulusal duyarlılığın niteliklerini saptamaktır 41. 

 

 

 

                                                           
38İskender, a.g.e., 1983, 1746. 
39İskender, a.g.e., 1983, 1746. 
40Duben, a.g.e.,2007, 167. 
41Aksüğür İ. (1 Haziran 1982). AR Sanat Yeni Dizisi, 48. 
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2.1.3. Kültür sanat politikaları ve kurumsallaşma çalışmaları 

 

Ülkemizde müzeciliğin başlangıcı Avrupa’yı nerdeyse yüz yıl sonradan takip etse de, 

bu oluşumu tetikleyen olaylar yine Cumhuriyet’in ilanı ve milli bir burjuva sınıfının ortaya 

çıkışı olmuştur. Sanat; tek partili dönemde bir milli kimlik oluşturma aracıyken, 1980’li 

yıllardan başlayarak piyasa ekonomisi ve küreselleşme politikalarının bir parçası haline 

gelmiştir. 

 

Türkiye’de sanat kurumlarını şekillendiren ana etkenlere bakıldığında genel hatlarıyla 

şöyle bir tarihsel süreçten bahsedilebilir: Tanzimat dönemini takip eden yıllarda kurulan ilk 

müze Müze-i Hümâyun(bugünkü adıyla İstanbul Arkeoloji Müzesi) Osmanlı’nın batılılaşma ve 

modernleşme hareketleri doğrultusunda atılmış bir adımdır. Müze ayrıca o zamana kadar 

Osmanlı topraklarından yurtdışına kaçırılmış eserlerden dolayı hem batıya karşı bir tepki hem 

de parçalanmakta olan imparatorluğun üzerindeki egemenliğini göstermek için de kullanılmış 

bir simge özelliği taşır42. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte kültür ve sanat toplu bir kalkınma 

planının parçası olarak varsayılmıştır. Sanata hâkim ve güçlü bir devlet anlayışı vardır. Bu 

yıllardaki temel amaç uluslaşma ve Cumhuriyet ilkelerinin benimsetilmesidir. Sanat kurumları 

tebaadan vatandaşa doğru dönüşümde eğitici bir araç olarak görülmüştür. Bu süreçte oldukça 

aktif bir rolü olan halkevlerinde de müzecilik kolları açılmış, halkevleri gerçekleştirdikleri sergi 

ve kazılarla milli tarih ve kimlik bilincinin oluşturulmasında büyük rol oynamışlardır43. 

 

1950’li yıllardan sonra sanatın ideolojik gücüne verilen önem azalmış, ekonomik 

kalkınma hedefleri öne geçmiştir. 1970’den sonraki dönemde festivalizm ve küreselleşme 

kavramları kültür politikalarının ve sanatta kurumsallaşmanın şekillenmesinde önemli unsurlar 

haline gelmişlerdir. 80’li yıllara yaklaşıldığında sanata yatırım yapan özel kurumlar, galeriler 

ve koleksiyonerler ortaya çıkar. Bu gelişmelerden sonra neoliberal ekonomi ve küreselleşme 

politikalarının hâkim olduğu, devlet etkisi azalırken yeni sermaye grupları ve tüzel kişilerin 

gücünün arttığı bir döneme geçilir. Bu gelişmeler ile birlikte sanatta yerelleşme, kültürel 

demokrasi, kamusallaşma ve toplumsal katılım gibi kavramlar da sanat tartışmalarının ana 

konuları olurlar. 2000’li yıllardan itibaren yerel kültür politikası çalışmalarıyla sadece büyük 

                                                           
42Ünsal, D. (2009). Türkiye’de kültür politikaları açısından müze oluşumları., S. Ada ve H. A. İnce. (Editörler). 

Türkiye’de Kültür Politikalarına Giriş. İstanbul. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, s. 154. 
43Ünsal, a.g.m., 2009, 156. 
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şehirlerde değil, küçük yerleşim yerlerinde de sanat merkezleri kurulmaya başlanır. Cumhuriyet 

döneminde sanat kurumlarını şekillendiren süreç genel hatlarıyla bu şekilde özetlenebilir. 

 

Osmanlı İmparatorluğunda müzeciliğin ortaya çıkmasının ardındaki etkenlerden biri 

daha önce de söylediğimiz gibi, Avrupa’nın Osmanlı topraklarındaki kazılardan elde ettiği 

eserleri kendi müzelerinde ekonomik ve siyasi bir temsil olarak sunmuş olmasıdır. Bir diğer 

neden ise, müzelerin bir kurum olarak dönemin modernleşme ve batılılaşma hareketleri 

doğrultusunda diğer alanlarda yapılan düzenlemeler gibi çağdaşlığın da bir simgesi olarak 

görülmüş olmasıdır44. Bu bağlamda Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren müzeler hem koruma 

hem de dönüştürme amacı taşımaktadırlar. Deniz Ünsal’ın da belirttiği gibi; “Müzeler, tarihi 

eserlerin ve kültür varlıklarının korunması, restore edilmesi ve sonraki nesillere bırakılması, 

geçmişin öğretilmesi ve tarih bilincinin oluşturulması için önemli bir araç olarak görülmüştür. 

Bu düşünce Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren bir ulus fikrinin oluşması ve tebaadan 

vatandaşlığa geçiş sürecinde dönüşümün sağlanabilmesinde bilimsel ve görsel bir meşruluk 

sunmuştur. Koruma ile beraber ele alındığında ise dönüştürme, aslında bir ayağı geçmişte bir 

ayağı gelecekte, korudukça dönüştürebilen, dönüştürdükçe koruma ihtiyacı duyan tam 

anlamıyla modernist bir süreçtir.”45 

 

 Cumhuriyet yönetimi sanat, bilim ve kültür gibi alanları yani şehir kültürünün 

yönetilmesini kamusal bir görev olarak kabul eder. Halkı Cumhuriyet’in öngördüğü vatandaşlar 

haline getirmek, onları şekillendirmek devletin işlevleri arasında yer alır. Bu amaçlar 

doğrultusunda; Fransa’daki Louvre’a benzer bir şekilde Türkiye’de de Cumhuriyet’in ilanından 

1 sene sonra Topkapı Sarayı’nın müzeye dönüştürülmesine karar verilir, ancak müzenin 

ziyarete açılışı 1933 yılında gerçekleşir. 1927’de Ankara Etnografya müzesi, 1937’de 

Türkiye’nin ilk plastik sanatlar müzesi olan İstanbul Resim ve Heykel Müzesi kurulur. 1943’te 

ise Ayasofya müzeye dönüştürülür. Bunların haricinde genel olarak çevredeki ören yerlerin 

tarihi kalıntılarıyla kurulan şehir müzelerinden söz edilebilir. 

 

1923’ten başlayarak sanat alanları da dâhil olmak üzere birçok öğrenci devlet bursuyla 

yurtdışına eğitim almaya gönderilir46. Aynı zamanda 1932-1940 yılları arasında Anadolu’nun 

                                                           
44Özkasım, H., Ögel, S. (2005). Türkiye’de müzeciliğin gelişimi. İTÜ Dergisi, 2(1), 98. 
45Ünsal, a.g.m., 2009, 160. 
46Katoğlu, M. (2009). Cumhuriyet döneminde yüksek kültürün kamu hizmeti olarak kurumsallaşması., S. Ada ve 

H. Ayça İnce (Editörler). Türkiye’de Kültür Politikalarına Giriş.  İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 30. 
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her köşesinde CHP’nin kendi girişimiyle Halkevleri Sergileri ve 1933-1936 yılları arasında ise 

milli duyguları ve devleti yücelten, Cumhuriyet temalı İnkılâp Sergileri düzenlenmiştir. 

Sanatsal etkinlikleri Anadolu’ya taşıma adına gerçekleştirilen bir diğer adım ise 1938-1944 

yılları arasında süren, her yıl on sanatçının değişik illere yollandığı Yurt Gezileridir47. Aylin 

Seçkin’in Nilüfer Öndin’den alıntıladığı gibi; “Cumhuriyetin ilk yıllarından beri sanat sadece 

estetik bir sorun olmamış, çağdaşlaşmayı sağlayacak devrimlerin halka benimsetilmesi işlevini 

de yüklenmiştir. Bu bağlamda sanata önem verilmesi, okuma-yazma oranının düşük olduğu 

ülkede göze ve kulağa hitap eden sanatın bireyi daha kolay etkileyeceği gerçeğinden 

kaynaklanır.”48 

 

Cumhuriyet’in başlangıcından 1980’lere yıllara kadar müze koleksiyonları çoğunlukla 

arkeolojik, tarihi, etnografik, el sanatları ve İslam sanatlarına ait eserlerden oluşmaktadır49. 

1980’li yıllarda özel müzelerin açılması ile birlikte devletin milli kimlik odaklı, didaktik 

müzecilik anlayışı yerine halkın ilgi ve ihtiyaçlarına hitap eden daha demokratik, açık bir 

müzecilik anlayışı gelmiştir. Bunda devletin kamu kurumlarındaki baskın rolünü azaltmayı 

amaçlayan ‘yönetişim’ politikalarının ve vakıf müzelerinin ayakta kalabilmesi için sponsorlara 

olan bağımlılıklarının da etkisi vardır.  

 

Ülkemizde devlet sanattaki yükümlülüğünü azaltmak amacı ile özel sektöre teşvik 

politikaları uygulamaktadır. 2004 yılında yapılan düzenlemeyle özel sektör ve kişiler kültür ve 

sanat alanlarında yaptıkları bağışların tamamını vergi matrahlarından düşürebilmektedirler50. 

Aynı zamanda 2000 yılından sonra getirilen bir başka değişiklik ise oldukça eleştirilen Ulusal 

Müze Başkanlıkları girişimidir. Bu girişim ile 23 müze Ulusal Müze Başkanlığı statüsüne 

geçirilmiş ve doğrudan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlanmıştır. Bu uygulamaya göre 

müzelerin idari yapısı bir başkan, bir müze müdürü, bir işletme müdürü ve bir müze kurulundan 

oluşmak zorundadır. Müze kurulunda ise üniversitelerden, sivil toplum kuruluşlarından, meslek 

odalarından, belediyelerden ve müzeye bağışta bulunanlardan temsilciler yer alacaktır. Bu 

uygulama ile müze yönetiminde sivil toplumun, özel sektörün ve yerel yönetimin de söz hakkı 

olması amaçlanmıştır. Bu kurulun amacı müze adına ödüller vermek, tanıtım yapmak ve işleyiş 

                                                           
47Öğüt, A. (2006). Günümüz sanatının kurumsallaşma sürecinde sanat yapıtının dolaşımı ve ‘strateji’nin rolü, 

Yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 41. 
48Seçkin, A. (2009). Türkiye’deki kültür politikalarının ekonomi politiği., S Ada ve H. Ayça İnce (Editörler). 

Türkiye’de Kültür Politikalarına Giriş. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 30. 
49Özkasım, Ögel, 2005, a.g.m., 100. 
50Kanun No: 5228, 31.07.2004 Tarih ve 25539 Sayılı Resmi Gazete, http://www.vergiturk.com/5228sk.htm. 
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hakkında görüş bildirmekten ibarettir, herhangi bir karar verme yetkisi yoktur51. Bu kurulların 

amacı kaynak geliştirmek ve sponsorluk ilişkileri kurmaktan ibaret olacak gibi 

görünmektedir52. Bu konuda eleştirilmesi gereken durum ise müzelerde sanatsal kaygılardan 

uzak olan, işletme amaçlı birimlerin artması ve şirket temsilcilerinin danışman olarak 

görevlendirilmeleridir. Çünkü bu durum sergiler için yapılan seçimlerin, etkinlik kriterlerinin 

ticarileşmesine neden olabilmektedir. 

 

 Türkiye’de sanatın özelleşme sürecine bakacak olursak görülür ki, özel sanat 

kurumlarının oluşturulması için öncelikle milli bir burjuvazinin oluşmasına gerek duyulmuştur. 

Bu nedenle sanatta özel kurumların ve galerilerin açılması ancak 1950’li yıllardan sonra başlar. 

Sonuç olarak 1980’li yıllarda uluslararası sermaye ile ortaklıklar kurmak isteyen, küreselleşme 

çabasındaki Türk burjuvazisinin ortaya çıkışıyla da sermaye gruplarının benzer sanatsal 

yatırımlarda bulunmaları, hem onlara uluslararası arenada kurumsal bir saygınlık kazandırmış 

hem de toplum önünde sahip oldukları zenginliklerini de haklı kılmıştır. Diğer taraftan 

şehirlerinde de küresel ekonomi içinde kendilerine yer bulup sermaye akışını çekmesi amacı ile 

kültürel faaliyetler ve şehrin sembolik değeri en az ekonomik altyapı kadar önemlidir53. Bu 

amaç doğrultusunda ekonomik sermaye kültürel sermayeyi desteklemek için gönüllü olabilir. 

Fakat Sibel Yardımcı’nın da belirttiği gibi ekonomik ve kültürel sermayenin aynı güçler 

tarafından şekillendirilmesi ve birbirine dönüşmesi daha kuşatıcı iktidar yapılarına imkân 

verecektir54. Ülkemizde genellikle kişisel koleksiyonlardan doğan ama sonrasında ‘koleksiyon 

müzesi’ türünü aşan özel müzelerin bu tür eleştirilerin odak noktasında olduğu söylenebilir. 

Fakat devletin plastik sanatlardaki eksikliği ve ihmali göz önünde tutulacak olursa, bu alanda 

önemli bir boşluğu da doldurmaktadırlar. 

Türkiye’deki ilk ciddi özel müze 1980 yılında kurulan Sadberk Hanım müzesidir 

diyebiliriz55. Ama bu müze de modern ve plastik sanatlara yönelik değil de daha çok etnografik 

ağırlıklı tarihsel eserlere yer vermektedir. Doğal olarak olanaksızlıklar sebebi ile sürekli bir 

şekilde faaliyet gösteremeyen İstanbul Resim ve Heykel Müzesinin durumu düşünülecek 

olursa, plastik sanatlara ve güncel sanatçılara yer veren sürekli bir mekân arayışı 2000’li yıllara 

kadar devam etmiştir. Bu süreçte İstanbul Resim ve Heykel müzesinin 1990’lı yılların ortalarına 

                                                           
51Ünsal, a.g.m., 2009, 169-170. 
52Ünsal, a.g.m., 2009, 171. 
53Yardımcı, S. (2005). Kentsel Değişim ve Festivalizm: Küreselleşen İstanbul’da Bineal. (Birinci baskı). İstanbul: 

İletişim Yayınları, 30. 
54Yardımcı, a.g.e., 2005, 95-96. 
55Katoğlu, a.g.m., 2009, 46. 
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kadar devam ettirdiği Günümüz Sanatçıları İstanbul Sergileri, 1995-98 yılları arasında 

Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği’nin (UPSD) düzenlediği Genç Etkinlik Sergileri ve 

Borusan Sanat Galerisinin 1998 yılındaki Yeni Öneriler Yeni Önermeler Sergileri ülkemizdeki 

genç sanatçı potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik girişimlerdir. Aynı zamanda 1987 yılından 

itibaren devam eden İstanbul Bienalleri de hem güncel sanata olan ilgiyi arttırmış hem de 

yabancı küratörler vasıtasıyla Türk sanatçıların yurt dışına açılmasını da sağlamıştır. Proje4L 

İstanbul Güncel Sanat Müzesi 2001 yılında, Can Elgiz tarafından kurulur ve Vasıf Kortun 

tarafından yönetilir. Projenin ömrü 3 yıl olsa bile genç sanatçılara yer veren, satış amacı 

gütmeyen özel bir girişim olarak güncel sanat için yeni bir mecra yaratır. (Sonrasında Can Elgiz 

2005’te mekânı Proje4L İstanbul Çağdaş Sanat Müzesine çevirerek koleksiyonculuğa geri 

döner.) Bu girişim kendinden sonra kurulacak olan kâr amacı gütmeyen banka galerileri ve 

çağdaş sanata odaklanan galeriler için de bir başlangıç sayılır56. 

 

 2000’lerde özel koleksiyonların müzelere dönüştürülme süreci başlayınca müzecilik de 

bir yarış halini alır. 2002’de kurulan Sakıp Sabancı Müzesini, 2004’te İstanbul Modern, 2005’te 

Pera Müzesi ve 2007’de ise Santralİstanbul takip eder. Santralİstanbul haricindeki müzeler 

sergiledikleri sürekli koleksiyonlarıyla bir koleksiyon müzesi olarak kurulmuş sonrasında 

düzenledikleri büyük süreli sergilerle bunun ötesine geçebilmişlerdir. Örneğin Sabancı Müzesi 

Pablo Picasso ile başlayan Auguste Rodin, Salvador Dali ve Joseph Beuys ile devam eden 

yüksek ziyaretçi sayılarının hedeflendiği önemli sergilere ev sahipliği yapmaktadır. İstanbul 

Modern ise Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Koleksiyonu’nun Eczacıbaşı Topluluğu tarafından 

müzeye dönüştürülmesiyle ortaya çıkar. 

 

İstanbul Modern’in açılışının Aralık 2004’te daha koleksiyon tam olarak 

hazırlanmamışken yapılmış olması müzenin kuruluşundaki ilginç bir noktadır. Çünkü 17 

Aralık’ta Avrupa Birliği müzakereleri başlayacaktır ve Başbakan’ın bizzat katılacağı bir müze 

açılışı Türkiye için olumlu bir imaj yaratacaktır. Avrupa ülkelerinin başbakanlarının ve kültür 

bakanlarının çelenk gönderdiği, üst düzey birçok kişinin bizzat katıldığı bu törenin Türkiye’nin 

sanata verdiği önemi göstermek için son dakika düzenlenmiş bir kurmaca niteliğinde olduğu 

söylenebilir57. 2004’te ise Kıraç Vakfı bir Türk ressamın tablosuna rekor bir fiyat karşılığında 

                                                           
56Pelvanoğlu, B. İstanbul müzeleri, koleksiyonları ve bitmek bilmeyen sorunları, 

http://demlenmeler.blogspot.com/. 
57Pelvanoğlu, a.g.m.. 
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sahip olur. Müze Pera’da sergilenmek üzere Osman Hamdi Bey’in Kaplumbağa Terbiyecisi beş 

trilyona satın alınır. Kurumsal şirketlerin sanata ayırdığı yatırımların büyüklüğü ve haklarında 

çıkan haberlerin sansasyonel boyutu düşünülecek olursa, sanat ortamında yaşanan bu yarışın 

kurumsal iletişim boyutunu da göz ardı etmemek gerekir. Müzelerin arkalarındaki büyük 

holdinglerin isimleriyle anılması, bu müzecilik yarışını ticari kurumların halkla ilişkiler ve 

sponsorluk faaliyeti olarak değerlendirmemizi de mümkün kılmaktadır. 

 

 Türkiye’de galericiliğin ve koleksiyonerliğin oluşumunu incelediğimizde ise 1970’li 

yıllardan önce bu konuda çok az girişim görülür. 1951 yılında Adalet Cimcoz tarafından 

kurulan Maya Galeri ve 1969 yılında kurulan Mefkûre Şerbetçi’nin açtığı Galeri 1 arasındaki 

süreçte kayda değer bir özel girişimden bahsedilemez ki bu iki galerinin de faaliyet süreleri 2 

yılı geçmemiştir. Galerici ve koleksiyoner Yahşi Baraz’ın da belirttiği gibi galericilik 70’lerden 

yıllardan itibaren koleksiyonerlerin de ortaya çıkmasıyla hareketlenmeye başlar. 1985-1989 

yılları dünyada ve Türkiye’de en çok sanat eseri satışı yapılan yıllardır. Bu dönemde Türkiye’de 

de birçok galeri açılır. Barnaz’a göre 1975’e kadar Türkiye’de resimle ilgilenenler gerçek 

sanatseverlerdir. 1985’e kadar ortaya çıkan alıcılar ise öncekiler kadar tutkun olmasalar da yine 

de asmak ve sergilemek için alım yapmaktadırlar. Fakat 1985’ten sonra bazı işletme ve 

bankaların sadece yatırım amacıyla depolarda saklanmak üzere eser satın aldıkları görülür58. 

Sanat eserinin bir yatırım aracı olarak görülmesi bu alanı spekülasyona oldukça açık hale getirir. 

Özellikle çağdaş sanat eserlerinin değerinin tanımlanmasında kabul edilmiş kriterlerin eksikliği 

göz önüne alınırsa, oluşan sanat piyasası kişilerin ve kurumların etkisine oldukça fazla maruz 

kalabilir. 

 

Sanat alanında müzeler ve galeriler haricinde bir diğer alan ise sanatçı inisiyatifleridir. 

Sanatçı inisiyatifleri kurumlardan bağımsız kalarak piyasa ve sermayeyle olan ilişkileri 

azaltabilme, sanatta daha özerk bir konumda yer alabilme amacıyla sanatçılar tarafından 

kurulmuş oluşumlardır.  

 

Türkiye’de bu tarz oluşumlara Hafriyat Karaköy, Apartman Projesi, Pist, K2, Bas gibi 

örnekler verilebilir. İnisiyatifler, “kâr amacı gütmemek, büyük mekânlarda sergilenemeyecek 

işleri sergilemek, genç sanatçılara alan açmak, demokratik işleyiş, tartışma ortamına önem 

                                                           
58Baraz, Y. Türkiye'de Galericilik ve Sanat Pazarının Gelişmesi, 

http://www.galeribaraz.com/yahsibaraz/turkiye.htm. 
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vermek, sanat ortamındaki merkez çevre ilişkisini sorgulamak gibi ilkelerden en az biriyle 

hareket ederler.”59 Devlet ve sermaye iktidarından görece bağımsız, minör oluşumlar olarak 

oldukça önemli bir noktada bulunurlar. 

 

Sivil oluşumlara diğer bir örnek ise 2002 yılından beri faaliyet gösteren ve kültürel 

demokrasi adına önemli bir atılım sayılabilecek Anadolu Kültür’dür. Dernek geri planda kalan 

ve kültür politikalarının, sanatsal olanakların zor ulaşabildiği sorunlu bölgelerde faaliyet 

göstererek sanatın bu bölgelerde birleştirici ve çözümleyici bir güç olmasını hedefler. Osman 

Kavala derneğin işlevini şu şekilde açıklar; “Biz sanatın ve kültürel alanın paylaşılmasıyla 

karşılıklı anlayış ve duyarlılıkların artacağına, bölgesel farklılıkların ve önyargıların 

aşılabileceğine inanıyoruz. Zengin kültürel mirasa sahip Anadolu kentlerinde kültürel hayatın 

canlanması, kent aidiyetinin de modern vatandaşlık kavramına uygun biçimde gelişmesine yol 

açacaktır. Farklı sosyal kesimler, farklı kültürel kimliklere ve özelliklere sahip gruplar 

kentkültürünü ortaklaşa yaşar ve paylaşabilirse, demokrasi ve sosyal içerme için de uygun bir 

ortam sağlanmış olur.”60 

 

 Anadolu Kültür bu bağlamda Diyarbakır Sanat Merkezi (DSM) ve Kars Sanat 

Merkezi’ni (KSM) kurmuş ve 25 Anadolu şehrinde etkinlikler düzenlemiştir. Ayrıca çeşitli 

şehirlerde bağımsız sivil girişimlerin ve yerel yönetimlerin kültür politikalarının belirlenmesi 

sürecinde etkin olmasını sağlamak için ‘Yerel Kültür Politikaları için Stratejiler’ programını 

yürütmektedir. Sanatçı inisiyatifleri ve Anadolu Kültür gibi sivil oluşumlar devletin ve sermaye 

gruplarının şekillendirdiği kültür politikalarını içerden dönüştürme potansiyeli taşıyan 

oluşumlardır. Mevcut kültür endüstrisinin ve simgesel sermayenin çok da dışında kalmadan, 

sistemin içinden, daha bağımsız ve muhalif seslerin duyulması için kaçış noktaları yaratırlar.  

Sonuç olarak sanat kurumlarının tarihsel süreci incelendiğinde görülür ki; çoğu zaman 

sanatın kurumsallaşması onu çeşitli güçlerin etkisi altına sokarak, özerkliğinin sorgulanmasına 

yol açar. Başta müzeler olmak üzere sanat kurumları ilk olarak devletlerin uluslaşma sürecinde 

bir kimlik oluşturma aracı, sonrasında ise sermaye gruplarının kurumsal iletişim faaliyetlerinin 

bir parçası olarak kullanılır.  

 

                                                           
59Hamsici, M. (27 Mayıs 2007). Sanatta bağımsızlığın adresleri. Radikal Gazetesi. 
60Kavala, O. http://www.anadolukultur.org/tr/hakkimizda.asp. 
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Cumhuriyetin ilk yıllarında sanat kurumları devletin vatandaşını bilinçlendirmek ve 

eğitmek amacıyla sürdürdüğü bir görev olarak kontrol altında tutulmuştur. 1980 yılından sonra 

Türk burjuvazisinin güçlenmesi ve küreselleşme çabaları artmış ve buna bağlı olarak kentlerin 

simgesel değerleri ön plana çıkmıştır. Böylece şirketlerin hem uluslararası arenada hem de iç 

piyasada kurum itibarını güçlendirmesi açısından, himayesi altındaki sanat kurumları ve 

destekledikleri kültürel faaliyetler önemli bir bilanço kalemi haline gelmiştir. Mesenlik anlayışı 

günümüzde yerini sponsorluğa bırakmış, şirketler dünyada ve ülkemizde sanatın 

şekillenmesine önemli ölçüde müdahil konuma gelmişlerdir. Sanat kurumları devamlılıklarını 

sağlamak ve küresel sistem içinde var olabilmek için sermayeye, sermaye de sosyal 

sorumluklarını yerine getirmek ve kurumsal imajını güçlendirebilmek için sanat kurumlarına 

bağımlı hale gelmiştir. Beral Madra’nın da belirttiği gibi sanat kurumlarının yönetiminin 

profesyonel yönetici ve pazarlamacıların eline geçmesi; küratörlerin, sanat uzmanlarının 

yetkisinin azalmasına ya da yönetici kimlikleriyle öne çıkmalarına sebep olmaktadır. Bu durum 

da onları eleştirel bakış açısından uzaklaştırmaktadır. Doğal olarakkurumların genel 

politikalarını ve içeriklerini de koleksiyonerler ile birlikte sanata yatırım yapan şirketlerin 

temsilcileri belirlemesi söz konusudur61. 

 

Bu bağlamda bir ülkedeki sanat ortamını daha iyi analiz edebilmek için; sermaye ve 

iktidar gruplarının kurumlarının yönetimindeki yetkileri, siyasetin sanata müdahalesi, 

küreselleşme ve kentlerin simgesel değerlerinin sanat ortamındaki etkisi gibi etmenler göz 

önünde bulundurulmalıdır.  

 

2.2. Başlangıcından Soyut Sanat Üsluplaşmalarına Değin (1960) Türk Resminde Sanatçı 

Birlikleri ve Ortak Sanat Eğilimleri 

 

Türk sanatında sıkça karşılaştığımız örgütsel davranış biçimleri, sanatçıları ortak 

amaçlar ile birleştirerek benzer şekilde düşünüp davranmalarına sebep olmaktadır. 

Sanatçılarımız; toplumda sanatı daha geniş bir kitleye yaymak ve sanatçıyı korumak, 

kendilerini ve sanatlarını belirgin bir hale getirmek amaçları ile birlikler kurmak, dernekleşmek 

ve belirli gruplar altında toplanmak istemişlerdir. Bu çabaların sanatın kurumsallaşması, 

örgütlenmesi ve günümüze aktarımındaki etkinliği bugün bile karşımıza çıkmaktadır. Soyut 

sanat akımının benimsenmeye başladığı 1950 öncesinde; toplumsal yapıya paralel çalışan 

                                                           
61Madra, B. (27 Mayıs 2006). Sanatçının sermayeyle imtahanı. Radikal Gazetesi. 
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örgütlü sanat hareketleriyle, toplumda sanat alt kültürü oluşturma isteğinden kaynaklı atılan 

temellerin 1950 sonrasında ürünlerini vermeye başladığını söyleyebiliriz.  

 

Çalışmamızda bahsi geçen “Çağdaş Türk Resmi”nin gelişiminde batılılaşmanın büyük 

rolü vardır. Aslında Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethi ile başlayan batılılaşma eylemi, 

üçüncü Ahmet’in 1721’de Paris’e gönderdiği elçi 28 Çelebi Mehmet Efendi’nin anıları ile ilk 

belgelerini vermeye başlamıştır. Üstelik 28 Çelebi; Paris’te Turquerie modasını başlatmışken, 

yabancı sanatçılar da Osmanlı sarayına gelmiş ve buradaki sanat zevkini etkileri altına 

almışlardır. Bu gelişmelerden sonra İbrahim Müteferrika, Sait Mehmet Efendi ile birlikte 

matbaayı açmış ve böylece batı kültürünün ürünleri Osmanlı’yı istila etmiştir. Osmanlı 

tarihinde “batılılaşma” adı altında başlayıp Tanzimat ve Islahat Fermanlarıyla süren, Birinci ve 

İkinci Meşrutiyet eylemleriyle ise doruk noktasına ulaşan ve sonunda bağımsızlık savaşıyla 

noktalanan hareketlilik, bugün ki kültür mirasımızın üzerindeki bilinçli güdümleri de 

belirlemektedir62.  

 

Örgütlü sanat hareketleri adına 1880 ve 1881’de azınlıklar tarafından kurulan “Elifba 

Kulüp” sergileri dönemin kamuoyunu etkilemiş olması bakımından büyük önem taşımaktadır. 

Her ne kadar azınlıklar tarafından kurulmuş olsa da, sergilerine Türk sanatçıların da katılım 

gösterdiği düşünüldüğünde, “Elifba Kulüp”ü çağdaş Tük resminin başlangıç yıllarında 

karşımıza çıkan ilk gruplaşma eğilimi olarak kabul etmemiz gerekir. Dönem gazetelerinden 

birinde çıkan bir haberde Kulüp’ün 1881’deki sergisi konu edilerek; “Güzel sanatlardan lezzet 

duyanların ve resme rağbet gösterenlerin sayısı medeni milletlerde olduğu gibi bizim 

memleketimizde de artık artmaktadır. Osmanlılar arasında resim meraklılarının günden güne 

çoğalmakta olduğunu memnuniyetle haber almış bulunuyoruz…” denilmektedir. Bu da 

gösteriyor ki Osmanlı batılılaşmanın henüz eşiğinde iken; saray çevresi dışında halkta resim 

sanatına ilgi göstermeye başlamıştır. Halkın henüz yeterince alışık olmadığı bir dönemde batılı 

anlayışta çalışan sanatçıların eserlerini bir araya getirerek sergiler organize eden Elifba Kulüp; 

resim sanatını saray çevresi dışına çıkarak yaygınlaştırarak önemli bir misyonu üstlenmiştir.  

 

1860’de batılı anlamda resimler yapan Türk sanatçılara duyulan ihtiyaçla; Şeker Ahmet 

Paşa, Süleyman Seyyid, Halil Paşa gibi asker kökenli ressamlar saray tarafından Avrupa’ya 

gönderilmiştir. 1863’de Viyana’da açılan ilk sergi olarak bilinen Sergi-i Osmani çeşitli konuları 

                                                           
62Kongar, E. (1993). Kültür Üzerine. (İkinci baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi, 46-47. 
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kapsayan bir fuar sergisi niteliğinde sergileme çabalarını göstermesi bakımından önemlidir. 

Yetenekli genç sanatçılara verilen padişah bursu ile Academie Julian’ın kapısını açan ilk 

Osmanlı öğrencisi Şeker Ahmet ve beraberinde birçok sanatçı bu akademiden getirdikleri 

modernleşme tohumlarını imparatorluk ve Cumhuriyet topraklarında yeniden filizlendirmek 

için çalışmışlardır. Batılı anlamda resim sanatının başlangıcını; Osman Hamdi Bey, Süleyman 

Seyyid ve Şeker Ahmet Paşa’nın; 1870’de Fransa-Prusya savaşının patlak vermesi ile yurda 

dönmeleri olarak kabul edecek olursak, bundan sonraki en büyük atılım Sanay-i Nefise 

Okulu’nun kurulması olmuştur. 1882’de Asar-ı Atika Müzesi müdürü Osman Hamdi Bey; 

resmi adını Mektebi Sanay-i Şahane olarak bildiğimiz Sanay-i Nefise Mektebi’ni kurmak üzere 

atanmış. Öncesinde Ticaret Nezareti’ne bağlı olan okul 1886’da Maarif Nezareti’ne sonrasında 

da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır. 1914’de kız öğrenciler için resim ve heykel 

bölümlerini kapsayan İnas Sanayi Nefise Mektebi açılmış olsa da 1926’da kapanmıştır. Sanayi 

Nefise Mektebi Türk resim tarihinde kurumsallaşmanın ilk örneği olması bakımından 

önemlidir63.  

 

Raymond Williams’a göre; akademi içinde bugün “sanat” olarak isimlendirdiğimiz, her 

şeyden önce resim ve heykel sanatlarını içine alacak şekilde farklı bir örgüt formu gelişmiştir. 

Ortaya çıkan bu yeni form iki kaynağa işaret etmektedir. Birinci kaynak daha dünyevi tarzda 

üretimin başladığı sanat alanında eski asıl mesen olan klisenin öneminin azalması, ikincisi ise 

sanatın zanaattan giderek farklılaşmasıdır64. Williams’ın bu sözlerinin doğruluğunu yansıtan 

bir gelişme yaşanarak, Sanayi Nefise Mektebi ile Türk resminde örgütlü sanat hareketlerinin de 

tohumu atılmıştır. 

 

Fakat çağdaş Türk resminin gelişmesi ile paralel olarak kurularak, sanatçıları bir araya 

getiren gruplaşma eğiliminin temelinde; ortak bir sanat anlayışının etrafında toplanma 

amacından çok, birlikten güç doğar ilkesinin yattığı anlaşılmaktadır. Osmanlı Ressamlar 

Cemiyeti’nin kurulması ile beraber modern akımlara geçiş sağlanmış, Şehzade Abdulmecid 

Efendi’nin desteği ile çıkartılan “Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Mecmuası”; ilk kez plastik 

sanatlar alanında halkı aydınlatmaya yönelik makaleler aracılığı ile güzel sanatlara ilişkin 

sorunları ele alarak, Türk toplumunda sanat alt kültürünün oluşmasında önemli rol oynamıştır.  

                                                           
63Erbay, F., Erbay, M. (2006). Cumhuriyet Dönemi (1923-1938) Atatürk’ün Sanat Politikası. İstanbul: Boğaziçi 

Üniversitesi Yayınları, 21-26. 
64Raymond, W. (1993). Kültür. Ankara: İmge Kitabevi, 59. 
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Türk resim sanatında izlenimcilik; 1914’de 1. Dünya Savaşı nedeniyle Paris’ten yurda 

dönen İbrahim Çallı ve arkadaşları tarafından başlamış ve bunun sonucunda spontane fırça 

vuruşları ile şekillenen boya zevkinin gelişmesi Türk resim sanatında önemli bir aşama 

olmuştur65. Bu kuşağın çalışmaları 1916’da ilk kez açtıkları Galatasaray Sergileri ile toplum 

tarafından tanınmaya başlanmıştır. Galatasaray Sergilerinin başlangıcı 1911’de Beyoğlu 

Societa Opera-Galatasaray Lisesi’nde gerçekleşmiş, 1912’de açılan sergiye katılanların isimleri 

Fransızca yayınlanan bir katalogca yer almıştır66. Ancak 1919’dan itibaren başlayan Kurtuluş 

Savaşı’nın gündeme getirdiği “milli devlet” kavramı ile değişen politik dengeler; dönemin 

sanatçılarını da harekete geçirmiş ve cemiyetin “Osmanlı” olan adı “Türk” olarak 

değiştirilmiştir. 1923’de, Ankara’da Cumhuriyet ilan edilmiş, artık bütün kurumlarıyla çağdaş 

bir devlet kurulmuştur67. 1924 yılı Türk kültür yaşamında önemli bir tarihtir. Ulusal sanat 

tarihinin gelişimi Atatürk’ün önderliğinde bu yıl sağlanmıştır. Müzecilik alanında önemli 

adımlar atılarak; pek çok sanat eseri onarılmış, monografileri ise hazırlanarak yayınlanmıştır. 

Osmanlı Meclis-i Mebusan Binası; Güzel Sanatlar Akademisinin kullanıma verilmiş, daha o 

yıllarda Güzel Sanatlar alanındaki yenilikçi girişimler diğer reformlardan önce başlamıştır. 

1926’da Güzel Sanatlar Birliği kurulmuş ve Ankara sergileri başlamıştır. Bu sergiler hükümetin 

ve halkın ilgisini çekmiş ve sonucunda pek çok eser satılmıştır. Sergilerin yaygınlaşması sadece 

devlet eliyle olmamış kişisel çabalarla da sergiler düzenlenmiştir. Örneğin Sami Özeren 

1926’da Erzurum’da kişisel bir sergi açmıştır. Sanat alt kültürü; gerek devlet eliyle gerekse 

kişisel çabalarla oluşturulmaya çalışılan topluma; açılan sergiler sayesinde geçmiştir 

diyebiliriz. Bunun yanı sıra Türk sanatçılar sanatın benimsenmesini ve geliştirilmesini 

sağlamak için; “Serbest Resim Atölyesi”ni kurarak Ruhi Arel, İbrahim Çallı, Hikmet Onat gibi 

ressamlardan sanat eğitimi alma fırsatını insanlara sağlamışlardır68.  

 

Cumhuriyet ile beraber doğal olarak kurulan her kültürel kurum artık eskiyi değil yeniyi 

temsil edecektir. Türk resim tarihi içinde ikinci sanatçı birliği olan ve bu kültürel kurumlar 

arasında yer alan “Yeni Resim Cemiyeti”; Şeref Akdik, Saim Özveren, Refik Ekipman, Elif 

Naci, Muhittin Sebati ve Cevat Dereli tarafından kurulmuştur. Hemen ardından Türk resminde 

üçüncü, Cumhuriyet döneminde ikinci sanatçı birliği olan ve Türk sanatında aynı anlayış 

                                                           
65Ersoy, A. (1998). Günümüz Türk Resim Sanatı 1950’den 2000’e. İstanbul: Bilim Sanat Galerisi, 14. 
66Erbay, Erbay, a.g.e., 2006, 27. 
67 Başkan, S. (1994). Osmanlı Ressamlar Cemiyeti. Ankara: Çardaş Basım Yayın, 37-38. 
68Ersoy, a.g.e., 1998, 22. 
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doğrultusunda birleşerek “grup” kavramının ortaya çıkma sürecini başlatan Müstakil Ressamlar 

ve Heykeltıraşlar Birliği 1929’da açılmıştır69.  

 

Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği gelişmekte olan Türk resim sanatını kalıcı 

temellere ulaştırılmak ve yaygınlaşmasını sağlamak için kurulmuştu. Bunun yanı sıra 

sanatçıların güvence altına alınmaları ve bireysel sanat anlayışlarına özgürlük tanıyan bir 

ortamda çalışmalarını sürdürebilmeleri üstünde durulması gereken birer konuydu. Birliğe göre 

sanatçılarda diğer meslek sahipleri gibi eğitimini gördükleri alanda çalışma imkânı bularak 

yaşamlarını kazanmalıydılar. Toplumun sanat beğenisinin yaygınlaşması ve bu soruna çözüm 

getirmek birliğin ilk hedeflerini oluşturmaktaydı. Devletin yetişmelerine önemli katkılarda 

bulunduğu Türk gençliğinin orta vasıflarını taşıyan Müstakiller; milli sanatın çağdaş düzeye 

yükseltilmesinde el ve gönül birliği içindeydiler denilebilir70.  

 

1933 ve 1951 yılları arasında etkin olan; D Grubu, Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar 

Birliği ile birlikte Cumhuriyet’in genç sanatçı kuşağını temsil etmiş ve Andre Lhote’nun Kübist 

ve yapısalcı, Fernand Leger’in sentetik kübist biçim anlayışını ve yaşayan sanat söylemini Türk 

sanat ortamına sokmuştur. D Grubu; devletin 1930’lu yıllarda güçlenen halkçılık ve ulusçuluk 

programı doğrultusunda; kültür ve sanat olaylarına ulusal ve yeni bir yön verme isteği ile 

kurulmuştur. 1937’den itibaren; çoğu İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde görev 

yapan grup üyeleri; giderek devletin sanat politikasına yön veren bir konuma gelmiştir. 

1940’larda doğu-batı sentezinden özgün bir yoruma ulaşmayı hedefleyen D Grubu; yurtdışına 

da açılarak düzenlediği sergiler ile çağdaş Türk plastik sanatının tanıtılmasına katkıda 

bulunmuştur. Atatürk 29 Ekim 1933’teki nutkunda; sanata verdiği önemi vurgulayarak 

sanatçının devrimin hizmetinde önemli bir göreve sahip olduğunu, sanatında ulusu ortak 

duygularını, yaşanılan ve yaşanmış olanı ifade etmesi gerektiğini açıklamıştı. 2. Dünya Savaşı 

ile başlayan süreçte; hemen tüm dünyayı etkisi altına alan biçimcilikten kurtulma, devrimlere 

konusal olarak katkıda bulunma, “ideolojik sanat” söylemi, Türk sanat ortamını da etkilemiş ve 

Yurt Gezileri Sergileri’nde ifadesini bulmuştur. Bu dönemde D Grubu üyeleri; Yurt Gezileri’ne 

katılmış ve bu katılımları sonucunda sanata ilişkin görüşlerinde belirgin bir değişim 

gözlenmiştir. D Grubu’na bu anlamda ki ilk karşı koyuş hareketi; kendinden bir sonraki kuşak 

olan “Yeniler Grubu” tarafından başlatılmış ve Yeniler’in bir süreği gibi görülebilecek 

                                                           
69Başkan, a.g.e., 1994, 37-38. 
70Giray, K. Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği. İstanbul: Akbank Kültür ve Sanat Kitapları, 42-43. 
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Tavanarası Ressamları ile sürdürülmüştür. Yeniler; “toplumcu sanat”, Tavanarası Ressamları 

ise “soyut sanat” anlayışından yola çıkarak yaptıkları suçlamalar ile sanat ortamında doğrudan 

D Grubunu hedef alan tartışmalara neden olmuşlardır71. D Grubu’nun; Türk toplumunda sanat 

alt kültürü oluşturma çabalarında takındıkları tavır ve tutumları diğer sanatçı birlikleri 

tarafından bu şekilde sorgulanmıştır. 

 

1940’larda yaşanan kimlik anlayışına cevap olarak; geleneksel sanatları batı resminin 

teknik özellikleri ile sentezleyerek; Türk resim sanatını özgün bir kimliğe kavuşturmak daha da 

önemlisi batıyı taklit etmekten kurtarmayı amaçlayan Onlar Grubu ise 1946’da kuruldu. Onlar 

Grubu Türk toplumunda ulusal kaynakları ön plana çıkararak sanat alt kültürü oluşturmayı 

hedeflemiştir.  

 

2.3. Yeni Eğilimler ve Kavramsallık Arayışları (1960-1980) 

 

1950’lerin ortalarına gelindiğinde; 1930’ların rasyonalizm ve işlevselcilik öğretileri, 

ulusal sanat platformundaki ‘gelenekçi’ anlayışlar karşısında hâlâ güçlüydü ve bu öğretilerin 

ilerici çağrışımları, 1960’ların devrimci ya da reformist ideolojileri huzurunda son derece cazip 

olmalarını sağlıyordu. Bu bağlamda 1960 sonrasında 1930‘lu yıllar modernizminin devamı 

sayılabilecek toplumsal hareketlilik ve yenilenmeler; Türk toplum yaşantısının kültürel ve 

sosyal yapısını belirli bir düzeyde etkilemiştir. Bu yeni oluşumlar sanatsal üretimi, sanatsal 

etkinlikleri ve sanatçıyı şekillendiren en önemli faktörler olmuşlardır. Bu yılların sanatsal 

üretimi farklı dallara ayrılarak çok daha değişik bir yapısal çeşitleniş içine girmiştir. Sosyal ve 

ekonomik yapıdaki liberalleşme denemeleri ile sanatsal davranışlar ve sanatçıların üslûplarında 

görülen bireysel özellikler dikkat çekmeye başlamışlardır72. 

 

1960’lar ile birlikte resim temalarında; ressamların iç dünyaları ve kişisel yaşantılarına 

ait gerçeklikler görülmeye başlamış, sanatçılar doğal ve toplumsal yapıyı öznel yorumlarını 

serbestçe kullanarak resimlerine aktarmışlardır. Kırsal tema anlatımlarının yerini kentli yaşama 

ilişkin konuların almaya başlaması da bu yıllarda Türk resminde görülen önemli değişimlerden 

olmuştur. Batıda meydana gelen sanatsal, bilimsel ve düşünsel gelişmeler yanı sıra toplumsal 

                                                           
71Yaman, Z. Y. (2002). D Grubu 1933-1951. İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 8-21. 
72Başkan, S. (2014). Türk resminde yeni eğilimler ve kavramsallık arayışları: 1960-1980. ZfWT, 6(3), 100-101. 
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olaylar, yeni siyasal gelişmeler de Türkiye’yi ve bunun paralelinde Türk resminin sanatsal 

içeriğini ve ortamını belli bir şekilde etkilemişlerdir73. 

 

1960’lar Türk resminin genel üslûp karakteri ve soyut sanat akımları çerçevesinde 

şekillenmiştir. 1960’larda etkin olan bu soyut akımları benimseyen sanatçılar kendi figür 

anlayışlarını geliştirerek bu üslupları Avrupa’dan farklı, özgün bir gelişme süreci ile ortaya 

koymuşlardır. 1970’lerde yeni eğilimler ile daha da boyutlanacak olan bu diyalektik ve anlayış 

Türk resmi modernleşmesinin çağına uyarak devam etmesinin yolunu açmıştır74. 1950’lerin 

ortalarından sonra Türk resminde geniş yer bulan soyut resim zamanla özgün doğa 

betimlemeleri ve figür anlayışını da geliştirmiştir. Soyutlamacı bir tavırla şekillenmiş figür ve 

doğa tasvirlerinin tercih edildiği bu dönemin etkin sanatçıları; kendilerinden bir önceki kuşak 

gibi halk sanatı konu ve imgelerini hatta geleneksel sanatlardan aldıkları ilhamı; döneme özgü 

ve farklı soyut anlayışlarda tablolarında bir araya getirerek zengin bir repertuvar 

oluşturmuşlardır75. 

 

Türk resminin kendine has soyut sanatının genel kabul gördüğü bu dönem; 

başlangıcından beri Türk ressamlarının en fazla sayıda resmetme teknik ve üsluplarını bir arada 

kullandıkları dönemdir. Bu bağlamda genel olarak incelendiğinde görülürki bu yılların 

modernizmi soyut anlatımla yerel atıflara başvurulmasından başka bir şey değildi76.  

1950’lerin ortalarında başlayarak 1970’li yıllar boyunca etkisini sürdüren soyut resim 

üslubu ne kadar güçlü olursa olsun hiç bir zaman figüratif resmin varlığını olumsuz anlamda 

etkileyememiştir. Figüratif resmin kompozisyon anlayışı etkisini soyutlama sürecinde de 

sürdürmüş hatta bu konudaki güçlü gelenek anlayışı; soyut üslupların kendi figür anlayışlarının 

ortaya çıkmasının önünü açmıştır. Fakat aradan geçen yıllarla Türk resmi tek sesliliği terk 

ederek pekçok karşıt eğilimi bir arada sunan çok soluklu, çoğulcu ve renkli bir yapıya 

kavuşmuştur. Bu çoğulcu yapı içinde özellikle 1970’lerin başlarına kadar; alan içi bilgi ve 

kültürel tabana dayalı iki güçlü eğilim tüm yönelimleri kavrayan özellikleriyle her zaman bir 

adım daha önde olmuştur. Bu eğilimler Cumhuriyet ile birlikte yeni bir anlam ve içeriğe 

kavuşan millilik ile giderek toplumdan bireye yönelen hümanizma anlayışlarıdır. Ancak bir ara 

-1940’lı ve 1970’li yıllarda- birbirleriyle çatışma içine girmişlerse de günümüze uzanan süreçte 

                                                           
73Başkan, a.g.m., 2014, 101. 
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varlıklarını ve etkinliklerini sürdürmüşlerdir. Bu bağlamda dönemin sanat tarihinin üslup 

deneylerinin art arda gelişinden oluşmuş olduğu söylenebilir77. 

 

Türk resim sanatında soyut üslupların çarpıcı örneklerle öne çıktığı 1960’ın hemen 

öncesi ve sonrasında; sözlüklerde naiveté olarak adlandırılan soyutlamacı bir tür de Türk 

sanatçıları arasında kabul görmüştür. Batı sanatında önce grotesk olarak görülen ve entelektüel 

alana sokulmayan ancak sonradan genel kabul gören hatta gerçeküstücüleri etkileyen bu üsluba 

Naif Sanat adı verilmiştir78. Biçim ögelerini çocuk resimlerinde görülen basit ama güçlü estetik 

öz taşıyan resimler derecesinde deformasyona uğratarak soyutlayan bu üslup, aslında tarz 

olarak Türk sanatçısının yabancı olmadığı bir ele alış biçimidir79.  

 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türk sanat ortamına giren non-figüratif soyutlayıcı 

anlayış figüratif resme güçlü bir alternatif olarak görülüp bir süre yaygınlık kazansa da 

soyutlayıcı eğilimler içinde 1980’lere kadar kendisine kalıcı bir yer edinememiştir. 

 

Kamu otoritesinin talepleri doğrultusunda şekil kazanan 1940’ların sanat ortamında 

resmin; çağdaş bir ulus inşa etme sürecinde üstlendiği güçlü siyasi ve ideolojik yük ve 

sanatçıların bir kısmının bu konjonktürden etkilenerek bir misyon duygusuyla hareket etmesine 

rağmen; dönemin ya da sanatçının kendi figür anlayışının oluşması yukarıda belirtilen 

nedenlerden dolayı çok zor olmamıştır. Hatta Devlet Resim Heykel Sergilerinin yönlendirici 

tavrı da bu durumu desteklemiştir80 Aslında 19. yüzyılın ortalarından sonra başlayan 

yenileşme/çağdaşlaşma sürecinin her zaman devlet eliyle yürütülen kurumsal motivasyonu; 

genç Türkiye Cumhuriyeti devletinde de yine kamu otoristesi planlayıp programlamıştır. Bu 

bağlamda “Batı’dan kurum ve kavramlarıyla ‘iktibas’ edilen tüm yenilikler Türk toplumuna 

devlet eliyle kazandırılmış, devletin kurumsal mekanizmasıyla yaygınlaştırılmıştır.”81 “1980’li 

ve takip eden yıllarda ise toplumun gelişmesi, çağdaşlaşması projesi ile çağdaş sanatı 

desteklemek arasındaki ilişkiyi sürdürme politikasından vazgeçen devlet otoritesinin itici 

destekleme görevini ‘olduğu kadarıyla’ ‘özel müteşebbisler’ üstlenmişlerdir.”82  

                                                           
77Başkan, S. (2002). Cumhuriyet döneminde sanat. Türkler (XVIII), Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 223. 
78Özsezgin, K. (Tarihsiz). Sanat Üzerine Yazılar. İstanbul, 147-148. 
79Başkan, a.g.m., 2014, 103. 
80İskender, a.g.m., 1994, 42. 
81Erzen, J. N. (1983). Yeni eğilimler genel bir değerlendirme. Boyut Plastik Sanatlar Dergisi, 2(18), 3. 
82Germaner, S. (1999). Cumhuriyet döneminde resim sanatı. Cumhuriyet’in Renkleri Biçimleri, İstanbul: Tarih 

Vakfı Yayınları, 25. 
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1960 ve 1980 yılları arasında kalan dönemde; tüm ülkeyi olduğu gibi sanat ortamı ve 

sanatçıları da etkileyen önemli siyasal ve sosyo-ekonomik olaylar yaşanmıştır. Özellikle 27 

Mayıs 1960, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 darbeleri ile sonuçlanacak sosyal ve siyasal olaylar 

bunlar arasında sayılabilir. Fakat tüm olumsuzluklarına rağmen; 1960 darbesinin ardından 

özgürlükçü bir Anayasa’nın kabulü ile birlikte bireysel hak ve özgürlükler; toplumun pekçok 

alanda bilinçlenerek hızlı bir gelişim süreci içine girmesinin önünü açmıştır83. Özellikle 

yaşamsal düzendeki değişiklikler toplumsal yaşamla birlikte kültür sanat ortamını da 

etkileyerek; oluşan bu özgürlükçü ve yenilikçi atmosferin sanatçıların üretimlerine yansımasını 

sağlamışlardır. Bir de 1960’lı yıllar; sanat sorunlarının kamuoyu önünde tartışıldığı, sanatçı 

haklarının gündeme geldiği bir dönem olmuştur. Bu yıllar yaratıcı özgürlüklerin devlet 

tarafından korunup desteklenmesi, sanatçının toplumda kendi üretimiyle yaşar duruma gelmesi, 

sanatın yaygınlaşması, telif haklarının güvence altına alınması, Türk sanatının dışa açılması, 

sanat müzeciliğinin canlandırılması gibi temel sorunların çözüme kavuşturulması yönünde 

beklenti ve öneriler dile getirildiği bir dönem olmuştur84. 

 

1960’ların başlarında ülkeye egemen olan politik atmosferinden beslenen toplumcu 

figüratif anlayış; sanatçılarca toplumsal iletişimde önemli bir argüman olarak görüldüğünden 

yönelimleri de bu yönde oldu. Fakat sanatçıların kişisel yönelimleri sebebi ilr ortaya çıkan bu 

gelişme; Türk resminin 1960’lı ve 1970’li seneler boyunca yaşayacağı kavramsal sürece olumlu 

katkıda bulunmuştur. Toplumcu-gerçekçi ve dışavurumcu/gerçeküstücü olmak üzere iki 

anlayışta görülen bu yeni figüratifçilik; dönemin önemli sanatçıları tarafından 1970’lere kadar 

yorumlanmıştır. Özellikle Anadolu insanını ve onun güncel yaşam koşullarını; toplumsal 

gerçekçi bir yaklaşımla, dışavurumcu/gerçeküstücü anlayışlardan yola çıkarak, ancak 

kendilerine özgü kılmayı başardıkları resimleme teknikleri ve özgün biçim kurgulamalarıyla 

yorumlayarak yaptıkları resimlerle sanatçılar; 1970’lerin sonuna kadar devam eden, iz bırakan 

bir süreç yaratmışlardır85. 

 

1970 başlarında; bir yandan tutunmaya çalışan soyutlamacı anlayışlar, bir yandan 

ulusallık ve toplumculuk kaygılarıyla figüratif anlatımlarda doğaya, topluma ve insana dönük 

                                                           
83Tunçay, M. (2002). Siyasal gelişmenin evreleri. Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi (VII). İstanbul, 

1983. 
84Özsezgin, K. (1986). Plastik Sanatlar ve Kültür Politikaları. Hürriyet Gösteri, (68), 97. 
85Başkan, a.g.m., 2014, 105. 



31 

 

olarak ortaya konan bireysel arayışlar sürerken; özgünleşme çabası gösteren farklı sanatçı 

hareketleri de vardı. Çağdaş Türk sanatında hangi sanatsal anlayış olursa olsun varlığını 

sürdüren figüratif anlayış tamamen Batılı, Gerçeküstücü, Kübist veya Naif de olsa kendi 

figüratif anlayışıyla figürlü resme yeni boyutlar getiriyordu. Bu yeniliklerden birisi de 

1960’larda Batı sanatında önemli bir yaratma alanı olmuş olan Pop sanat anlayışıdır86. 

 

1970’lerin ortalarında artık sanatın kavramsal içeriğini sorgulayan daha fazla sanatçı ve 

daha fazla yorum şekli ile karşılaşırız. Türk resminde kavramsal sanat anlayışı bu eğilimdeki 

önemli sanatçıların 1970 sonrasında yurt içi ve yurt dışındaki sergilere katılmaları ile elde 

ettikleri başarılarla etki alanını genişletmiştir. Zamanla sayıları artarak bu akıma katılan genç 

sanatçıların; teknolojinin olanaklarını kullanarak oluşturdukları yeni sanatsal deneyimlerini, 

yenilikçi yaratılarını sergilerle geniş kesimlere tanıtarak bu sanatsal anlayışın entelletüel 

çevresini de genişletmişlerdir87. 

 

1977’de İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nde Yeni Eğilimler sergisi açılır. Sergiye 

yoğun katılımın da ortaya koyduğu gibi hem sanat ortamında hem de sanatçılar arasında bu 

yönde bir beklentinin; beklentinin de ötesinde malzeme, teknik ve içerikte yoğunlaşan “biçimci 

olmaktan çok kavramcı, estetik olmaktan çok arayışçı” yeni eğilimlere hazır bir Türk sanatı 

kendi doğal, organik gelişme süreci sonunda ortaya çıkmıştır. Aynı isimle 1980’lerin ortalarına 

kadar tekrarlanan Yeni Eğilimler Sergileri’nde yer alan eserlerin çoğu; o günlere kadar oluşmuş 

ön yargı ve kabulleri reddetmeden, geleceğe ilişkin tasavvurların çatışmadan bir arada yer 

aldığı; “kalıplaşmış alışkanlık ve beğenilerden yeni olasılıklara karşı yumuşak bir geçiş ortamı” 

oluşturarak Türk resminin gelişim diyalektiğinde önemli bir süreç olmuştur88. Artık mecazi 

anlamda sanat eser olmaktan çıkarak iş olmuştur. Aslına bakılırsa ilk olarak 1960’larda ortaya 

çıkan ancak 1980’lerde pastiş düzeyine indikten sonra asıl etkisini 1980’lerde hissettiren bu 

durum; temsili imgelerle arası hiçbir zaman iyi olmayan Türk sanatçısı için bir avantajdı. Çünkü 

Türk sanatçısının klasik resim ve heykel dilinden uzaklaşarak sanat yapmasına olanak veren bu 

tavır; onu yüzelli yıllık tarihinde ilk defa sınırsız bir şekilde özgürleştirmişti89.  

 

                                                           
86Başkan, a.g.m., 2014, 105. 
87Başkan, a.g.m., 2014, 106.  
88Erzen, a.g.m., 1993, 4. 
89Duben, İ. (2007). Türk Resmi ve Eleştirisi (1880-1950). (Birinci baskı). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi 

Yayınları, viii. 
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1970-1980 yılları arasındaki on yılın Türk resim sanatı gelişimini izlemek ve 

değerlendirmek taşıdığı argümanlar nedeniyle zordur. Cumhuriyet resmi 1980’lere; 1980 12 

Eylül’ünde sivil toplum kurumlarının özellikle de demokrasinin askıya alınması gibi olumsuz 

bir sosyal olguyla girmiştir. Bu dönemde aydın olma değerlerini tartışan, militaryal imajları 

sorgulayan politik duyarlılığını resimlerine yansıtan küçük bir sanatçı grubu olmakla birlikte; 

plastik sanatlar alanında başlangıcından günümüze olduğu gibi sanatçıların büyük bir 

çoğunluğu entelektüel tepki gösteren diğer sanatçılar içinde olmamışlardır. Bu dönemde; 

tuvallerine ironik bir eleştiri ile anti-militarist imgeleri, de-politizasyonu veya sosyal karmaşayı 

resmeden çok az sayıda sanatçı vardır. Onlar da üslûpsal yaklaşımlarıyla değil, sadece siyasal 

eleştiri yüklü betimlemeleriyle 1980’lerin ilk yarısının temsil etmişlerdir. Ancak yaptıkları 

sosyal içerikli bu eserler Türk resmindeki politik içerikli ilk figüratif resimler olarak Türk resim 

sanatı repertuvarında yer almışlardır90. Geriye kalan büyük sessiz çoğunluk ise militaryal 

sınırlamalar ve de-politizasyonun üretip tırmandırdığı adeta bir bellek yitirimine (anamnez) 

uğramış; ardından kendilerinin yalnızca seyirci olduğu yeni olgusal, üslupsal ve kavramsal 

içeriği kavrayamayışın getirdiği infiratçı (yalnızcı) bir lümpenliğe sürüklenmişlerdir91. 

 

Bu kaygısız ve lümpen belirsizlik içinde bu alanda hareketlilik kazanan önemli bir başka 

konu ise; sanat eserinin finans çevreleri ve spekülatörlerin illegal maddi kaynaklarına legalite 

ve saygı arayan çevrelerce keşfi; medyanın da provakatif yayınlarıyla o zamana kadar para 

etmeyen sanat ürünlerinin alınıp-satıldığı spekülatif bir karaborsasının ve piyasasının oluştuğu 

profesyonel bir ilgi alanı olmasıdır. Yani etkili bir sivil toplum, modernist bir kitle kültürü ve 

resmi devlet alanının dışında sanatı besleyebilecek özerk bir burjuvazi ve bu ortamdan 

yararlanmak isteyen çok sayıda sanat galerisi, nitelikleri kendilerinden menkul sanatçı ve bir o 

kadar da sanat yazarı ortaya çıkmıştır. Kendi ifadesi ile “Bir iyi niyet varsayımı”ndan hareketle 

dönemi değerlendiren J.N. Erzen; Türkiye’de plastik sanatların (1980’lerde) yüz yılın ardından 

“kendi organik yapısını kazandığını” ancak, “Batı dünyasında söz konusu olan sanat yaşamının 

doğal gelişim sürecindeki yenilikçi etkinlikler ve yeniliğe itici güçlerin” Türkiye sanat 

ortamında olmadığını, hatta “bu itici güçler”den gördüğü, “eleştiri, sanat yazımı ve sanat tarihi 

alanlarını tutucu güçlerin egemenlik ve baskı altında tuttuğunu” ifade eder92. Bu yaşananların 

olumlu yanı; bu yıllarda birçok sanat dergisinin yayımlanmış, gazetelerde bir süre kültür-sanat 

                                                           
90Germener, a.g.e., 1999, 22. 
91Başkan, a.g.m., 2014, 107. 
92Erzen, a.g.m., 1983, 4. 
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sayfalarının yer almış olmasıdır. Zamanla bu sisli hava dağılmış, nitelikleri su götürmez 

sanatçılar ile Türk sanatına eleştiri anlamında önemli bir boyut kazandıran sanat yazarları elek 

üstünde kalmıştır93.  

 

Oysa çoğulcu eğilimlerin -farklı ve alternatif resim üsluplarının- Türk resmini tarihsel 

avangard kompleksten kurtararak yenilikçi, deneyci çizgiye getiren 1940-1970 yıllarının 

deneyimlerinden yararlanarak; 1980’li yıllar boyunca yapılabilecekler ile resim sanatımız 

bugün olduğundan çok daha iyi bir düzeyde olabilirdi. Bu açıdan 1980’li yıllar; 1950’li, 1960’lı 

ve 1970’li yılların istimiyle yol alınmış kapalı devre bir dönem olarak Türk sanatı tarihinde yer 

almıştır. 

 

Fakat bahsi geçen dönemde zamanın ruhuna uyum sağlayarak dönemin reelpolitiğine 

ve sosyal gerçeklere ilgisiz kalan sanatçılar dışında kalan önemli bir sanatçı grubu da; sanat 

ortamında değişen olgulara farklı bir açıdan bakarak; plastik anlatımda düşünceye öncelik 

tanıyan, minimalist, neoeksprestyonist ve hiperrealist yorum denemeleri yaparak kendilerine 

yeni kavramsal zeminler bulmaya çalışmışlardır. Bu dönemde düzenlenen İstanbul Bienali, 

Yeni Eğilimler, Günümüz Sanatçıları, Sanart, Sanat Fuarı gibi etkinlikler de yeni eğilimlerin 

peşinde olan sanatçıların işini kolaylaştırmış, çağdaş sanat kavramlarının çeşitli şekillerde geniş 

taban bulmasına önemli katkıları olmuştur94. 

 

2.4. 1939’dan 1980’e Türkiye’de Yarışmalı Sergiler 

Türkiye’de düzenlenen sanat yarışmaları; sanat ortamında genç yeteneklerin ortaya 

çıkmasına ve yeni yapıtların üretilmesine önemli katkılar sağlayan platformlardır. Devlet ve 

özel kurumlar tarafından düzenlenen bu sanat yarışmaları; başta genç sanatçı adayları olmak 

üzere, sanatçılar, akademisyenler, amatörler ve sanatseverler için önemli bir temsil alanını 

oluşturmaktadırlar. Sanat yarışmaları; genç sanat öğrencilerinin, “kendilerini ifade edebilme, 

alan içinde isimlerini duyurabilme, farklı sanat disiplinlerinden insanlarla iletişime geçebilme 

ve halk tarafından tanınma olanağı sağlamaktadır.”95 

 

                                                           
93Başkan, a.g.m., 2014, 107-108. 
94Başkan, a.g.m., 2014, 108. 
95Kırlangıç, A. Sanat yarışmaları üzerine genel bir değerlendirme. rh+ Sanat Dergisi, (48), 33. 
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Tarihte birçok rejim; iktidarlarını yerleştirmek ve güçlendirmek adına çeşitli araçların 

desteğine ihtiyaç duymuştur. Bu araçlardan biri de sanattır. Sanatın; ideolojilerin yerleşmesinde 

bir araç olarak kullanılması bir önceki yüzyılda başlamıştır. Türkiye’de; Cumhuriyet sonrası; 

hem yeni devletin kendi ideolojisini halka yayması, hem de çağdaş görüntüsünü kendi totaliter 

söylemi içinde dışarıya yansıtması için; sanat önemli bir propaganda aracı olarak devlet ve 

kurumları tarafından her zaman önemsenmiştir. Cumhuriyet’e yeni sanatçılar ve yapıtlar 

kazandırılması ve çağdaş sanatın desteklenmesi amacı ile günümüze kadar devam eden farklı 

sanat yarışmaları düzenlenmiştir. 

 

Cumhuriyet Halk Partisi; Cumhuriyet tarihi boyunca; destek, yardım, ödüllendirme, 

teşvik, sipariş v.b. çeşitli yollarla sanatsal etkinlik ve yarışmalara en çok destek veren parti 

olmuştur. Bu durum büyük oranda Cumhuriyet’in kurucu partisi olmasından, devrimleri 

yerleştirmek kaygısı ve çabasından kaynaklanmaktadır96. CHP; 1932 tarihinde Halkevlerinin 

kuruluşu ile birlikte; halkı eğitmek, devrimleri halkın her tabakasına sevdirmek ve yaymak, 

insanlara çağdaş yaşayışın gereklerini benimsetmek amacıyla sanatın farklı alanlarında (resim, 

heykel, tiyatro, edebiyat vb.) çeşitli yarışmalar düzenlemiştir. İlki 1939’da olmak üzere; 

sanatçıları ödüllendirmek için “Sanat Mükâfatları” adlı yarışmalar düzenlenerek; derece alan 

sanatçılara ödüller verilmiştir97. Yarışmanın şartnamesinde yer alan maddelerden biri; 

“muharrir, bu esaslar ve milli davalarımızın ve inkılâp prensiplerimizin çerçevesi içinde kalmak 

şartı ile mevzuu seçmekte serbesttir.”98’dir. CHP’nin düzenlemiş olduğu bu yarışmalar; her ne 

kadar sanatçıyı ve sanat ortamını teşvik amacı ile Cumhuriyet Türkiye’sini ve devrimleri 

anlatan yapıtlar üretilmesi amacını taşısa da, sanatçıyı güdülemeye yönelik bu ifade dikkat 

çekicidir. O zamanki iktidarın; roman, musiki, tiyatro, şiir, resim, heykel ve mimari olmak üzere 

toplam 7 dalda ödül verdiği bu etkinlik ile 1942’den itibaren ile sistematik bir yarışma geleneği 

oluşturmaya çalıştığı görülür. Sanat Mükâfatları Yarışmaları devam ederken, 1946’da “İnönü 

Sanat Armağanları” isimli diğer bir ödüllü yarışma başlatılmıştır. Bu yarışmalar ise 1951’de 

DP’nin iktidara gelmesiyle sona ermiştir. 

 

                                                           
96Çıkla, S. (2007). 1940’lı yıllarda düzenlenen sanat yarışmaları ve İnönü Sanat Armağanları, İlmi 

Araştırmalar, Dil ve Edebiyat İncelemeleri Dergisi, (23), 30. 
97Çıkla, a.g.m., 2007, 32. 
98(1938). CHP’nin piyes, hikâye müsabakaları, Ülkü Halkevleri Dergisi, XII,(67), 79-80. 
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Cumhuriyet’in kuruluşu ile Maarif Vekâlet’ine bağlı ilk Devlet Resim ve Heykel 

Yarışması düzenlenmiştir99. Devletin sanat politikalarını bizlere sunması açısından büyük önem 

taşıyan bu yarışmaya; dönemin sanatçıları büyük bir katılım göstermişlerdi. Aynı yıllarda genç 

sanatçı adayları; Batı sanatını öğrenmek üzere yurt dışına gönderilmeye başlanmıştır. Devlet 

Resim ve Heykel Sergileri; devlet eli ile düzenlenmiş “İnkılâp Resimleri” (1933-1936) ve 

“Birleşik Sergi” (1937-1938) gibi ilk denemelerden sonra; yarışma ve jüri sistemine 

dayandırılmış büyük bir düzenleme ile sanata ve sanatçıya devlet desteğinin tipik bir örneği 

olarak kurumsallaşmış, sanat hayatımızda derin izler bırakarak günümüze ulaşmıştır100. Sanat 

tarihçisi ve eleştirmen Sezer Tansuğ, bu gelişmeleri şöyle yorumlamaktadır: “Devlet sergileri 

giderek ülkedeki siyasal potansiyelin tam bir göstergesini oluşturmamakla birlikte, yol açtığı 

tartışmalar ve resim, heykel alanlarındaki yeni eğilimleri az çok yansıtması yönünden daima 

ilgi çeken bir olay niteliğindedir. Ankara’da açıldıktan sonra İstanbul ve bazen İzmir’de 

düzenlenen yıllık devlet sergileri, sanatçıların ödüllendirildikleri ve belli sayıda yapıtların resmi 

dairelere konmak üzere devletçe satın alındığı bir özellik taşır. Devlet sergilerinin zaman zaman 

ağır eleştirilere hedef olmasının bir nedeni, jürisinin daima resim ve heykel sanatçılarından 

oluşturulmasıdır.”101 

 

Ressam İsmail Altınok ise sergi ile ilgili eleştirilerin kaynaklarını farklı bir bakış açısı 

ile değerlendirmiştir: “Tek şef döneminde sanat işlerimiz, ülkemizde bulunan yabancı 

uzmanlarca yürütülüyordu. İkinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle çok kısa süren bu 

dönemde -çünkü bu uzmanlar savaş nedeniyle ülkelerine döndüler- devlet sergilerinde göze 

batan bir olumsuzluk görmedik. Ama burjuva demokrasisi dönemine girilince, her alanda 

olduğu gibi resim alanında da açıkgöz ve fırsatçı ressamlar resim alanımızı ellerine geçirdiler. 

Özellikle bu sergilerdeki satış ve ödülleri kendi kişisel ve kümesel çıkarları doğrultusunda 

kullandılar. Önceleri ödülleri sıraya koydular, sonra kendilerine, daha sonra da öğrencilerine, 

oğullarına verdiler.”102 

 

Gerçekten de bu dönemde gerçekleştirilen her serginin ardından; derece ve ödülleri 

konu alan polemikler çıkıyordu. Öyle ki dönemin gazete ve dergileri; devlet sergilerinde 

                                                           
99Bakla, E. (2007). Yarışma bir şölene dönüşmelidir, 68. Devlet Resim ve Heykel Sergisi Kataloğu, Ankara: T.C. 

Kültür Bakanlığı Yayınları, 4. 
100Erol, T. (2003). Devlet Resim ve Heykel Sergisi, 2003, 64. Devlet Resim ve Heykel Sergisi Kataloğu, Ankara: 
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101Tansuğ, S. (1991). Çağdaş Türk Sanatı. (Birinci baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi Yayınları, 217. 
102Altınok, İ. (1980). Bir Ressamın Notları, Türk Resminin Sorunları. (Birinci baskı). Ankara: DMS Doruk, 38. 
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görülen bu tür olumsuzluklar üzerine, birçok sanatçının 1973’de gerçekleştirilen 32. Devlet 

Resim ve Heykel Sergisi’ne yapıt vermeyerek birkaç yıl süren boykot eylemi 

gerçekleştirdiklerini yazmaktadır103. 

 

İlk düzenlenişinden 1975’e kadar Devlet Resim Heykel Sergilerinde; Türk resim ve 

heykelinin genel sanatsal eğilimleri, teknik deney birikimleri ve kişilik iradeleri 

saptanabiliyordu. Adnan Turani’ye göre;“1975’lerden sonra, bu sergiye Türk resim ve 

heykelinin adı geçen önemli isimleri katılmamaya başlamış ve dolaylı olarak bu önemli 

sergileme, Türk resim ve heykelinin genel çağdaş düzeyini yansıtmaktan bir ölçüde de olsa 

uzaklaşmıştı. Ve giderek yalnız genç kuşağın çalışmalarını büyük oranda yansıtan resmi bir 

sergi kimliği ile bugünlere değin devam ettirmiştir.”104 

 

1954’te Yapı ve Kredi Bankası tarafından düzenlenen “İş ve İstihsal” adlı resim 

yarışması; ilk sivil sanat yarışması olması sebebi ile Türk sanatı içerisinde önemli bir yere 

sahiptir. Yarışma; Türk sanat tarihinde Akademi ve temsil ettiği anlayışın sorgulanmasına yol 

açarak kırılma noktalarından biri olmuştur. 1954’te Uluslararası Sanat Eleştirmenleri 

Derneği’nin (AICA) beşinci kongresi için İstanbul’a gelen Paul Fierens, Lionelle Venturi ve 

Herbert Read gibi ünlü sanat eleştirmenlerinin yarışmanın seçici kurulunda yer almış olması 

oldukça önemlidir. Çünkü bu durum bir anlamda çağdaş Türk sanatının Avrupa tarafından 

değerlendirilmesine olanak sağlamıştır. Aliye Berger; bu yarışmada katılımcılardan farklı bir 

tarzda ürettiği resmi ile dereceye girerek, yoğun tartışmalar arasında tüm yurtta tanınan bir 

sanatçı olmuştur. 

 

İlki 1967 yılında gerçekleşen ve günümüze kadar düzenlenmeye devam eden “DYO 

Resim Yarışması” özel sektörün bu alandaki diğer önemli etkinliğidir. Başlangıçta her yıl 

tekrarlanan yarışma; 1991’den itibaren ikişer yıl ara ile düzenlenmiştir. İzmir’deki Yaşar 

Holding’in bünyesinde bulunan DYO boya fabrikasının kurumsallaştırdığı yarışmalı sergi; ilk 

yıllarında Ankara, İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirilirken, son yıllarda birçok ilde 

gerçekleştirilerek sanatçı ve izleyicilerden olumlu tepkiler almıştır. Başlangıcında 100’e yakın 

eser toplayabilen yarışma, son yıllarda on misli bir artış ile 1000 civarında eser katılımı almaya 

                                                           
103(1973). Yankı Dergisi, 116. 
104Turani, A. (2002). Devlet Resim ve Heykel Sergisi, 2002, 63. Devlet Resim ve Heykel Sergisi Kataloğu, Ankara: 

T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 6. 
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başlamıştır. 1980’lere kadar dönemim ünlü sanatçılarının katıldığı ve kazananların genellikle 

bu isimler arasından seçildiği yarışmaya, son yıllarda yeni sanatsal duyarlılıklar taşıyan genç 

sanatçılar ilgi göstermeye başlamıştır. 

 

1980’lerde sanat galerilerinin artması kaynaklı özel sektörün daha ağırlıklı olduğu, 

devletin ise daha ilgisiz kaldığı sanat yarışmalarındaki artış önemli bir değişim belirtisidir. 

Sanatçılara maddi bir destek sağlaması ve yaratıcılığa yatkın olan plastik duyarlılıkları ortaya 

çıkarması nedeni ile önem taşıyan sanat yarışmaları 80’lerden günümüze artarak sürmüşlerdir. 
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3. KATALOG 

 
3.1. 41’inci Devlet Resim ve Heykel Sergisi (1980)105 

 

 
 

Resim 3.1.1. Sabri Akça, Mutluluk Ortamı, 66 x 56cm., Kağıt/Kolaj+Pastel 

 

 

 
 

Resim 3.1.2. Mustafa Ayaz, Düş ve Gerçek, 130 x 100cm., Tuval/Yağlıboya 

                                                           
105T.C. Kültür Bakanlığı.(1980). 41. Devlet Resim ve Heykel Sergisi Kataloğu, Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı 

Yayınları. 
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Resim 3.1.3. Şefik Bursalı, Erzurum, 90 x 70cm., Mukavva/Yağlıboya 

 

 

 
 

Resim 3.1.4. Fikri Cantürk, Olay, 90 x 90cm., Tuval/Akrilik+Yağlıboya 
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Resim 3.1.5. Yusuf Çöloğlu, Kapadokya’dan, 133 x 109cm., Tuval/Yağlıboya 

 

 

 
 

Resim 3.1.6. Zafer Gençaydın, Kıran X, 110 x 100cm., Tuval/Yumuta Tempera 
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Resim 3.1.7. Hamit Görele, Portre, 49 x 39cm., Mukavva/Yağlıboya 

 

 

3.2. 42’inci Devlet Resim ve Heykel Sergisi (1981)106 

 

 
 

Resim 3.2.1. Nuri Abaç, Köydeki Alman Gelin, 120 x 110cm., Yağlıboya/Tuval 

                                                           
106T.C. Kültür Bakanlığı.(1981). 42. Devlet Resim ve Heykel Sergisi Katalogu. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı 

Yayınları. 
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Resim 3.2.2. Hüseyin Bilgin, Doğanın İncisi, 51 x 36cm., Metal Gravür 

 

 

 
 

3.2.3. Devrim Erbil, Soyutlama, 146 x 97cm., Yağlıboya/Tuval 
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Resim 3.2.4. Bilal Erdoğan, Gölgenin Durdurulması, 90 x 100cm., Yağlıboya/Tuval 

 

 

 
 

Resim 3.2.5. Mürşide İçmeli, Dünyada Yanan Ateş, 37,5 x 48 cm., Metal Gravür 
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Resim 3.2.6. Nihat Karaman, Gün Başlıyor, 76 x 148 cm., Yağlıboya/Tuval 

 

 

 
 

Resim 3.2.7. Fevzi Karakoç, Nargile İçenler, 50 x 34,5 cm., Taş Baskı 
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3.3. 43’üncü Devlet Resim ve Heykel Sergisi (1982)107 

 

 
 

Resim 3.3.1. Halil Akdeniz, İzmir Körfezi ile İlgili Görsel Denemeler, 115 x 115cm., 

Akrilik/Tuval 

 

 

 
 

Resim 3.3.2. Şefik Bursalı, Balıkçılar, 115 x 125cm., Yağlıboya/Tuval 

                                                           
107T.C. Kültür Bakanlığı.(1982). 43. Devlet Resim ve Heykel Sergisi Katalogu. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı 

Yayınları. 
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Resim 3.3.3. Coşkun Çayhan, Geçmişten ve Gelecekten, 162 x 129 cm., Yağlıboya/Tuval 

 

 

 
 

Resim 3.3.4. Yusuf Çöloğlu, Kapadokya I, 110 x 140 cm., Yağlıboya/Tuval 
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3.3.5.Hayati Misman, Gravür, 50 x 40cm., Gravür 

 

 

 
 

3.3.6.  Hasan Pekmezci, Çiçek Gibi İnsanlarımız, 215 x 125cm., Yağlıboya/Tuval 
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3.4. 44’üncü Devlet Resim ve Heykel Sergisi (1983)108 

 

 
 

3.4.1. Mustafa Ayaz, Ak ve Kara, 137 x 172 cm., Yağlıboya/Tuval 

 

 

 
 

Resim 3.4.2. Seyyit Bozdoğan, Çift Ağaç, 145 x 111 cm., Yağlıboya/Tuval 

                                                           
108T.C. Kültür Bakanlığı.(1983). 44. Devlet Resim ve Heykel Sergisi Katalogu. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı 

Yayınları. 
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Resim 3.4.3. M. Zahit Büyükişleyen, Ankara’nın Taşına Bak, 138 x 103 cm., Yağlıboya/Tuval 

 

 

 
 

3.4.4. Adem Genç, Bir Yaprak Tarihin Koordinatları, 90 x 134 cm., Yağlıboya/Tuval 
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3.4.5. Yalçın Gökçebağ, Portakal Toplayan Kadınlar, 85 x 95 cm., Yağlıboya/Tuval 

 

 

 
 

3.4.6. Veysel Günay, Deniz, 90 x 125 cm., Yağlıboya/Tuval 
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Resim 3.4.7.  Fevzi Karakoç, Ateşte Isınmak, 47 x 68 cm., Litografi 

 

 

 
 

Resim 3.4.8.  Mehmet Mahir, İzdüşüm, 140 x 175 cm., Yağlıboya/Tuval 
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Resim 3.4.9. Vural Yurdakur, Kırmızı İbrikli Horoz Bekleyişin Dalında, 80 x 100 cm., 

Yağlıboya/Tuval 

 

 

3.5. 45’inci Devlet Resim ve Heykel Sergisi (1984)109 

 

 
 

Resim 3.5.1. Hasan Akın, Ankara, 104 x 135 cm., Yağlıboya 

                                                           
109T.C. Kültür Bakanlığı.(1984). 45. Devlet Resim ve Heykel Sergisi Katalogu. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı 

Yayınları. 
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Resim 3.5.2. Seyyit Bozdoğan, Atölyem, 120 x 145cm., Yağlıboya 

 

 

 
 

Resim 3.5.3. Bekir Sami Çimen, Çizgi-Yüzey-Hacim, Akrilik 
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Resim 3.5.4. Müşerref R. Köktürk, Büyükdere’den Boğaziçi, 195 x 130cm., Yağlıboya 

 

 

 
 

Resim 3.5.5. Umur Türker, Geceyle Gelen, 137 x 152 cm., Yağlıboya 
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Resim 3.5.6. Yusuf Toprak, Beyaz Mutluluk, Yağlıboya 

 

 

 
 

Resim 3.5.7. Hasan Pekmezci, Aydınlığa, 58 x 54 cm., Serigrafi 
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Resim 3.5.8. İhsan Çakıcı, İnsan ve Kültür, 76 x 222 cm., Karma 

 

 

3.6. 46’ıncı Devlet Resim ve Heykel Sergisi (1985)110 

 

 
 

Resim 3.6.1. Arzu Ayşe Başaran, Adsız, 160 x 180 cm., Yağlıboya 

                                                           
110T.C. Kültür Bakanlığı.(1985). 46. Devlet Resim ve Heykel Sergisi Katalogu. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı 

Yayınları. 
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Resim 3.6.2. M. Zahit Büyükişleyen, Bir İç Anadolu Analizi, 145 x 245 cm., Yağlıboya 

 

 

 
 

Resim 3.6.3. Hüsamettin Koçan, Çağrışımlardan, 130 x 200 cm., Yağlıboya 
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Resim 3.6.4. Osman Zeki Oral, Ereğli-Bozhane Önü, 79 x 68cm., Yağlıboya 

 

 

 
 

Resim 3.6.5. Bünyamin Özgültekin, Milyondan Biri, 42 x 43 cm., Gravür 
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3.7. 47’inci Devlet Resim ve Heykel Sergisi (1986)111 

 

 
 

3.7.1. Nuri Abaç, Kervansaray 1985,  120 x 150 cm., Yağlıboya 

 

 

 
 

Resim 3.7.2. Fethi Arda, Gecekondular, 80 x 100 cm., Yağlıboya 

                                                           
111T.C. Kültür Bakanlığı.(1986). 47. Devlet Resim ve Heykel Sergisi Katalogu. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı 

Yayınları. 
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Resim 3.7.3 Aydın Ayan, Kadın, 116 x 89 cm., Yağlıboya 

 

 

 
 

Resim 3.7.4. Şeref Bigalı, Kahve, 146 x 116 cm., Yağlıboya 
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Resim 3.7.5. Pesent Doğan, Kolaj, 95 x 127 cm., Yağlıboya 

 

 

 
 

Resim 3.7.6. Yalçın Karayağız, Sanatçı Portresi, 100 x 135 cm., Yağlıboya 
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Resim 3.7.7. Oya Kınıklı, Yeşil Yaylı Kemancı, 134 x 90 cm., Yağlıboya 

 

 

 
 

Resim 3.7.8. Hayati Misman, Kompozisyon, 70 x 100 cm., Gravür 
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3.8. 48’inci Devlet Resim ve Heykel Sergisi (1987)112 

 

 
 

Resim 3.8.1. Nevzat Akoral, Sığirtmaç, YB., 90 x 115 cm. 

 

 

 
 

Resim 3.8.2. Habip Aydoğdu, Yağmur I, YB., 100 x 130 cm. 

                                                           
112T.C. Kültür Bakanlığı.(1987). 48. Devlet Resim ve Heykel Sergisi Katalogu. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı 

Yayınları, 6. 
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Resim 3.8.3. Fikri Cantürk, İnsan Varlığı Üzerine Referanslar, YB., 110 x 120 cm. 

 

 

 
 

Esim 3.8.4. Nüzhet Kutluğ, Uzay Serisinden, YB., 90 x 115 cm. 
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Resim 3.8.5. Söbütay Özer, Balkondan, YB., 150 x 150 cm. 

 

 

 
 

Resim 3.8.6. Bünyamin Özgültekin, Paralel Proses, Karışık, 105 x 105 cm. 
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Resim 3.8.7.. Muharrem Pire, Endişe 2, YB., 130 x 170 cm. 

 

 

3.9. 49’uncu Devlet Resim ve Heykel Sergisi (1988)113 

 

 
 

Resim 3.9.1. İsmail Ateş, Boşlukta Karşıt Güçler, YB., 120 x 200 cm. 

                                                           
113T.C. Kültür Bakanlığı.(1988). 49. Devlet Resim ve Heykel Sergisi Katalogu. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı 

Yayınları. 
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Resim 3.9.2. Zahit Büyükişleyen, Kapadokya Resimleri, YB., 100 x 110 cm. 

 

 

 
 

Resim 3.9.3. Pesent Doğan, Günlerin Getirdiği, YB., 100 x 140 cm. 
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Resim 3.9.4. Zafer Gençaydın, Coşku, YB., 145 x 120 cm. 

 

 

 
 

Resim 3.9.5. Yaşar Ali Güneş, Zaman İçinde, YB., 100 x 180 cm. 
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Resim 3.9.6. Süleyman Saim Tekcan, Bizden, İpek Baskı, 100 x 70 cm. 

 

 

 
 

Resim 3.9.7. Alp Taner Ulukılıç, İyi Günler İçin, Akrilik, 100 x 120 cm. 
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3.10. 50’inci Devlet Resim ve Heykel Sergisi (1989)114 

 

 
 

Resim 3.10.1. Cemal Bingöl, Kompozisyon, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 85 x 120.5 cm. 

 

 

 
 

Resim 3.10.2. Devabil Kara, İsimsiz, Guaj, 122 x 89 cm. 

                                                           
114T.C. Kültür Bakanlığı.(1989). 50. Devlet Resim ve Heykel Sergisi Katalogu. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı 

Yayınları. 
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Resim 3.10.3. Mürteza Fidan, İstanbul Üstüne, Karışık Teknik, 110 x 150 cm. 

 

 

 
 

Resim 3.10.4. M. Turan Aksoy, Tekdüzeliğin Boyutları, Yağlıboya, 151 x 124 cm. 
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Resim 3.10.5. Halil Akdeniz, Dünden Bugüne Görsel Notlar, Yağlıboya, 125 x 140 cm. 

 

 

 
 

Resim 3.10.6. Cengiz Savaş, Adsız Yağlıboya, 133 x 182 cm. 



74 

 

3.11. 51’inci Devlet Resim ve Heykel Sergisi (1990)115 

 

 
 

Resim 3.11.1. Bilal Erdoğan, Parçalanmalar D-8, Yağlıboya, 135 x 160 cm. 

 

 

 
 

Resim 3.11.2. Mürteza Fidan, Zaman Zaman, Tempera, 120 x 170 cm. 

                                                           
115T.C. Kültür Bakanlığı.(1990). 51. Devlet Resim ve Heykel Sergisi Katalogu. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı 

Yayınları. 



75 

 

 
 

Resim 3.11.3. Umur Türker, Adsız, Akrilik, 175 x 150 cm. 

 

 

 
 

Resim 3.11.4. Ahmet Öner Gezgin, Adsız Karışık Teknik, 109.5 x 134 cm. 



76 

 

 
 

Resim 3.11.5. Söbütay Özer, Tavukçu, Yağlıboya, 150 x 150 cm. 

 

 

 
 

Resim 3.11.6. Hasan Pekmezci, İnsanlarımız Üzerine, Yağlıboya, 120 x 125 cm. 
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4. 1980-1990 YILLARI KÜLTÜREL PARADİGMASININ DÖNEMİN, 

DEVLET RESİM HEYKEL YARIŞMALI SERGİLERİNİN ESTETİK 

SÖYLEM VE PRATİĞİNE YANSIMALARI 

 

4.1. 1980 Sonrası Türkiye’de Sosyo-kültürel, Politik Ortam 

 

Bir konuyu belirli bir dönemle sınırlandırarak analiz edecek isek; sağlıklı sonuçlar 

alabilmek için; o dönemi çok yönlü incelememiz ve pekçok açıdan değerlendirmemiz gerekir. 

Bu nedenle çalışmamızın bu bölümünde 1980’li yılların Türkiye’sini ele alırken; öncelikle 

dönemde yaşanan siyasal ve ekonomik değişimler aktarılacaktır. Bir sonraki bölümde ise bu 

değişimlerin topluma, kültüre yansımalarıüzerinde durulacaktır.  

 

4.1.1. Siyasi ve ekonomik ortam 

 

1980’leri incelemeden önce biraz daha geçmişe gidip kısaca gelişmeleri özetlemek bu 

başlık altındaki bilgilerin anlaşılırlığını kolaylaştıracaktır. 1960’ların sonlarından 1990’lara 

kadartüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her alanda hızlıbir dönüşüm yaşanmıştır. Üretim 

ve tüketim alışkanlıklarını değişikliğe uğratacak teknolojik gelişmeler ortaya çıkmış; teknolojik 

gelişme çerçevesinde insanlığın üçüncü büyük devrimi olan internet kullanılmaya başlanmıştır. 

 

 1960’ların sonu 70’lerin başında bir göç süreci başlamış ve bu süreç giderek büyümeye 

başlamıştır. Artan nüfus ve iş bulma kaygısı ile yurtiçinde özellikle İstanbul gibi büyük 

kentlere; yurtdışında ise Almanya başta olmak üzere işçi göçleri başlamıştır. Ayrıca bu dönem 

toplumsal kargaşanın ve huzursuzluğun topluma hâkim olduğu yıllardır. 1960’ların 

sonlarındaortaya çıkan sosyo-ekonomik bunalımlar siyasal gerginlik ve çatışmaları da 

beraberinde getirmiştir. Bu gelişmelerin bir sonucu olarak 1960 sonrasıdevlet siyasalarına 

bakıldığında; devletin ekonomiye müdahalesi ve farklı sosyal grupların toplumsal yaşama 

karışıp, toplumla bütünleştikleri görülür116. 

1970’lerin ortalarına gelindiğinde ise dünya kapitalizmi ciddi bir kriz ve tıkanma 

sürecine girer. Hükümetlerin uyguladıkları ekonomik programların çöküntüye uğraması 

                                                           
116Erder, N. (2003). Kültürel gelişme ve devlet., E. B. Eğrik (Editör). Türkiye’de Kültür Politikaları. İstanbul: 

Doğan Kitapçılık, s. 99. 
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sebebiyle devletler ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelirler. Doğal olarak sistemin 

kendi sürekliliğini sağlaması için yenilenmesinin gerekliliği ortaya çıkar ve ithal ikameci 

modelinin tıkandığı görülür117. 

 

1980’li yıllar Türkiye’nin yakın tarihi çerçevesi içinde önemli dönüm noktalarındandır. 

Türkiye bu yıllarda uygulamaya başlanan yeni liberal ekonomi siyasaları sonucu dış piyasaya 

açılmış ve yabancı devletler ile piyasa ilişkilerini ilerletmiştir. Bu dönemde biri iktisadi diğeri 

siyasal bağlamlı olan ve günümüzde etkileri hala görülen ‘24 Ocak Kararları’ ve 12 Eylül 

Askeri Darbesi gerçekleşmiştir118. 

 

 1980’li yıllar yalnızca ekonomik alanda yapılan değişim ve düzenlemeler ile sınırlı 

kalmamıştır; bu dönem siyasal partiler ve liderlerinin de yenilendiği bir zaman dilimidir. Yeni 

siyasal düzenin başındaki siyasi parti Anavatan Partisi (ANAP) olur. ANAP iktidarı dönemi 

tarihte parti liderinin adıyla “Özal dönemi” olarak geçer. 1950’lerde temelleri atılan devlet 

bürokrasisinin sosyal sınıf anlamındaki değişimi  (sağ eğilimli tüccar ve küçük esnafa hitap 

etme) bu dönemde de devam eder. Doğal olarak ANAP’ın tavrı; bu siyasal görüş çerçevesinde 

sağı birleştirip, tek çatı altında toplamak olmuştur119. 

 

Özal’ın sanatçılarla din âlimlerini bir arada ele alan şu cümlesi: “İlim adamlarımızın, 

dinâlimlerimizin ve sanatçılarımızın maddi ve manevi değerlerimizin korunmasında 

vegelişmesinde önemli hizmetler ifa ettiklerine inanıyoruz.”120 ANAP’ın kültür siyasalarının 

da sağ görüşe sahip olan bir parti çerçevesinde şekillendiğinin göstergesidir.  

 

Özal’ın 80’li yıllardaki siyasal çıkışı dönemin şartlarıiçinde dünya 

ekonomisiylebütünleşme yolunda atılan adımların doğal bir sonucu olmuştur.Çünkü 

1970’lerinsonuna gelindiğinde iyice kötüye giden siyasal, ekonomik vetoplumsal bunalımları 

çözecek projelerin olmaması; İngiltere veABD’deki gibi liberal ve muhafazakâr öğelerin 

birleştiği yeni sağ söylemiyleANAP’ı ortaya çıkarmıştır.  

                                                           
117Erder, a.g.e., 2003, 100. 
118Gürsel, S., Tunçay M. vd. (2005). Cumhuriyet Ansiklopedisi 1981-2000. (3). İstanbul, 2. 
119Gürsel, Tunçay v.d., 2005, a.g.e, 3. 
120Kantarcıoğlu, S. (1990). Türkiye Cumhuriyeti Hükümet Programlarında Kültür. Ankara: Kültür Bakanlığı 

Yayınları, 78. 
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1980’ler; Türkiye ekonomi siyasa tarihinde; piyasa ekonomisinde dışa açılma planı ile 

ortaya çıkan ‘24 Ocak Kararları’ ile başlayan ve özelleştirme gibi köklü değişimlerin bazen 

kararlılıkla, bazen ise geri adımlar atılarak uygulandığı bir dönem olarak bilinmektedir121. 

Ekonomik sistem bu değişimlerle beraber uluslararasısermaye piyasasının hareketlerine açık 

hale gelmişve böylece; ANAP hükümeti yeni liberal ekonomik hedefleri doğrultusunda dünya 

ekonomisi ile paralel çizgi için girmiştir122. 

 

Bu yıllarda; liberal sağ bir parti olduğunu ifade eden ANAP için önemli bir yere sahip 

olan ‘serbest piyasa ekonomisi’ halka tek alternatif olarak sunuldu; partinin amacının bu sistemi 

Türkiye’de inşa etmek olduğu parti lideri tarafından söylenmekteydi.  

ANAP döneminde; fiyatlarda denge sağlanacağı, ücretlerin adaletli olacağı, faizlerin 

düşeceği söylemleri yalnızca birer vaat olarak tarihe geçmiş oldu. Bu söylenenlerin tam tersine 

gelir dağılımında adil davranılmaması halkın tepkisi ve güvensizliğine sebep olmuştur. Özetle; 

Özal’ın “Benim memurum işini bilir.” sözü ile damgasını vurduğu dönemde; bireysel kurtuluş 

söylemleri ülke ekonomisinin gelişiminde bir rol oynamadı. 

 

Ekonomik etkinliklerin araç olmaktan çıkıp amaç haline gelmesi; insana ya da sosyal ve 

kültürel alanlara gereken yatırımların yapılmaması ile sonuçlanmıştır. Bu dönemde toplumsal 

değerler kolektif değil tekil algılar üzerine yoğunlaştırıldı123. 

 

1980’li yılların ikinci yarısına baktığımızda; artan ekonomik istikrarsızlığın bir getirisi 

olarak yeni siyasi oluşumlar ile karşılaşıyoruz. Bu siyasi oluşumların siyasi liderlere konulan 

yasakların kalkması ile hız kazandığını görüyoruz. Doğal olarak siyasal rekabetin oldukça çok 

yaşandığı 1987 genel seçimleri; merkez solda iki yeni partinin (SHP ve DSP), merkez sağda 

Süleyman Demirel’in yeni partisi DYP’nin, İslamcı tarafta Necmettin Erbakan’ın yeni partisi 

Refah Partisi (RP)’nin, milliyetçi tarafta MHP’nin devamıolan Milliyetçi Çalışma Partisi’nin 

katılımı ile gerçekleşti. Çıkan sonuçlar; Özal’ın ‘dört eğilimi birleştirerek’ merkez sağda güçlü 

bir tek parti yaratma düşüncesini imkânsızlığını kanıtlamışoldu.  

 

 

                                                           
121Gürsel, Tunçay vd., a.g.e., 2005, 4. 
122Gürsel, Tunçay vd., a.g.e., 2005, 4. 
123Çavdar, T. (2004). Türkiye’nin Demokrasi Tarihi, 1950’den Günümüze. İstanbul: İmge Kitabevi, 287. 
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4.1.2. Sosyo-kültürel ortam 

 

1980’ler dünya genelinde pek çok dönüşüme tanıklık etmiş ve değişikliklerin egemen 

olduğu bir dönem olmuştur. Türkiye’de 12 Eylül Askeri Darbesi dönemi büyük ölçüde 

etkilemiş. 27 Eylül 1980’de kurulan Bülent Ulusu Hükümeti’nin programında yer alan kültür 

siyasalarına bakacak olursak; darbe hükümeti nedeni ile içe kapalı, ideoloji yükü ağır, sanatsal 

ve estetik endişelerden yoksun olduğunu görürüz124. 

 

Yukarıda açıklandığı gibi; ANAP’la birlikte ekonomide rol oynayan liberalleşme 

siyasaları birçok alanı olduğu gibi, kültür ortamını da etkilemiştir. Yükselen yeni sağın bir 

özelliği olan ve kültür programlarında, siyasal alanda karşılaştığımız muhafazakâr tutum; sıra 

ekonomik ilişkilere geldiğinde liberal bir tavra dönüşmekteydi. Ekonomide uygulanan “dışa 

açılma ilkesi” yabancı devletlerle ilişkileri kuvvetlendirmiş; iletişim teknolojisinde yaşanan 

gelişmeler ulusal sınırların önemini giderek azaltmıştır. Özellikle internet; denetlenemez bir 

biçimde bilgi akışını sağlamış ve kişiler arası iletişimde yeni olanaklar sağlamaya başlamıştır. 

Sanal ortam ile birlikte zaman ve mekân kavramları artık daha esnek, geçişken, göreceli ve 

bireyi temel alır hale gelmişken; ardı ardına yaşanan gelişmeler de her açıdan yeni bir sürece 

girildiğinin göstergesiydi125. 

 

1980’lerde yaşanan bu hızlı değişim ve dönüşümlerin topluma etkileri akademik 

tartışmalara da konu olmuş; bu yıllar sosyal bilimciler tarafından analiz edilmeye başlanmıştır. 

Bu çerçevede; dünyanın “global bir köy”e benzediği iddiası, büyük etkileri ile “küreselleşme” 

gibi yeni teorilerin üretilmesine neden olmuştur. Sonuç olarak bazı teorisyenler küreselleşme 

süreciyle alakalı olumlu; bazıları ise olumsuz çıkarımlarda bulunmuşlardır.  

 

Kimi teorisyenlere göre küreselleşme kendini üç temel üzerine inşa etmiştir. Bunlardan 

birincisi; modern kuramların “eşitlik, özgürlük ve kardeşlik” söylemleri ile bağı koparılan, özü 

19. yüzyılın koloniciliğine benzeyen bir insan hakları retoriği ve farklılıkların sonsuz oyunu 

çevresinde kurulmuş siyasi demokrasidir. İkincisi; ekonomik alanı insani ve demokratik her 

türlü arayışın ötesinde teknik bir alan olarak kurgulayan ve üretim, kalkınma, gelişme gibi 

                                                           
124Kantarcıoğlu, a.g.e., 1990, 75-76-77. 
125Kahraman, H. B. (2004). Postmodernite ile Modernite Arasında Türkiye. İstanbul: Everest Yayınları, X. 
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ekonomik temalarıaraçsal bir rasyonalite çerçevesinde inşa eden yeni birikim modelidir. 

Üçüncüsü ise; her türlü insani değeri sadece piyasa koşullarıçerçevesinde ele alırken aynı 

zamanda her türden kültürel birikimi sadece sermaye birikimi olarak gören düşünce 

sistemidir126. 

 

Bu sürece farklı açıdan bakan ve bu değişimi olumlu değerlendiren bazı küreselleşme 

teorisyenlerine göre ise; küreselleşme ile birlikte ideoloji ve sınıf mücadelesi ortadan kalktı ve 

bunların yerine evrensellik içinde ‘karşılıklıbağımlılık’ getirildi127. Bu bağımlılık ilişkisitoplum 

yaşantısında her türlü ilişki düzeyinde kendini göstermeye başlamıştır. Örneğin; tüketim 

alışkanlıklarının değişime uğradığı, üretim ve tüketim sürelerinin birbirinden ayrıldığı, 

tüketmenin özgürlük olduğu iddiaları; insanların piyasa ile ilişkilerine salt tüketme anlayışı 

olarak yansıdı. Bu anlamda; özellikle kültürel yaşamla ilgili çıkan sonuç gerçekte çoğulluk 

ortamından çok, tek tipleşmeye doğru ilerleyen bir süreçtir.  

 

Küreselleşme teorisyenlerine göre; “çoğulculuk”, “çok kültürlülük”, “demokrasi” ve 

“özgürlük” bağlamında ele alınan bu yeni dönemin ironisi; kapitalin “yersizyurdsuzlaşması” ile 

her ülkede benzer yaşam tarzlarının oluşmasıdır128. 

 

İletişim araçları, özellikle televizyonlar; “pop kültür”ün gündelik yaşamın ve kültürel 

değerlerin içine geçmesini; dünyanın birçok yerinde yayınlanan, ulus ötesi şirketlerin 

desteklediği kanallar aracılığı ile hızlandırdı. Bu çerçevede; pop müzik yayını yapan MTV 

müzik alanında, sinema endüstrisinin pop filmlerini üretme anlamında ise Hollywood önemli 

simgeler haline gelmişlerdir. Tüketime dayalı bu kültür anlayışının bir başka kolu ise fast-food 

sanayisidir. Örneğin ABD’nin yaşam tarzı ile özdeşleştirilen McDonald’s yiyecek şirketleri 

dünyanın en ücra köşelerinde bile hızla yaygınlaşmıştır. Yeme içme kültüründeki bu değişim; 

ülkelerin yerel kültür anlayışına eklenmeye çalışılmış ve sonuçta ortaya ne yerel ne evrensel 

olan örnekler çıkmış; özgünlük yerine aynılaşma süreci başlamıştır. Bu işletmeler tasarım 

açısından benzer olmakla birlikte içerik açısından farklı kültürel öğelerden beslenmektedirler. 

Türkiye’den örnek verecek olursak; Hacıoğlu ya da Tatlıses Lahmacunları satan bir işletmede 

                                                           
126Kozaklı, S. T. (1988). Haysiyetli bir popülizm çevresinde Tükiye’de kültürel dönüşüm, Mürekkep, (10/11), 70. 
127Erdoğan, İ. (1996). 1990’larda bilinç yönetimi. Teori, (80), 15-38. 
128Akay, A. (2002). Kapitalizm ve Pop Kültür. İstanbul: Bağlam Yayınları, 58. 
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satılan ürünler yerel olmakla birlikte ürünü satın alım şekli ya da mekânın tasarımı fast-food 

yaşam kültürüne aittir.  

 

1980’lerde meydana gelen post modern söylem; bireyyoğunluklu çıkışları ile öznenin 

yeniden keşfine tanıklık edilmesine olanak sağlamıştır. Bu tutum; modernizmin akıl-akıldışı, 

doğu-batı, kadın-erkek gibi ikili zıtlıklarına karşı farklı yaklaşımların gelişmesine yardımcı 

olmuş ve kimlik tartışmaları çerçevesinde; cinsiyet, cinsellik, toplumsal kimlik, kültür, dini 

cemaat gibi kavramlar incelenmiştir. Bu tartışmalarda; geçmişten farklı olarak kimliğin statik 

bir durumu olmadığı ve sürece ilişkin dinamikleri içinde barındırdığı ileri sürülmüştür. Kimlik 

tartışmalarına akademisyenlerin dışında feministler gibi bazı toplumsal gruplardan da katılımlar 

olmuştur. Tarihte feministlerin cinsiyet tartışmalarına katkıları bu dönemde çok önceye 

uzanmakla birlikte; 1968 sonrası ikinci dalga feminizmin içinde yer alan bazı feministlerin 

kimlik tartışmalarına katılımları ve özellikle “toplumsal cinsiyet”e (gender) vurgu yapmaları; 

kadın kimliği üzerine teorik açılımların yapılmasınısağlamıştır. 

 

1980’lerde; gelenek, kimlik, cemaatçilik söylemlerinin yansımaları olarak; dinsel 

kimlik kazanma, dini cemaatlerle aidiyetlik ilişkisi kurma, bu kültürü gündelik yaşama taşıma 

sonucunda dini siyasetle harmanlama düşünceleri de kendi ifade alanını yaratmıştır. Bu 

bağlamda İslamiyet’in Batı gözünde öteki olma durumundan çıkıp; İslam’ın varlığının 

kabulüne yönelik adımları bu dönemlerde attığı söylenebilir129.  

 

Diğer bir ifadeyle; 1970’li yıllarda kapitalizmin içinde bulunduğu krizden çıkışını 

sağlayıp, sistemdeki boşluğu dolduracak siyasal görüşlerden biri de; söylemleri yeniden 

düzenlenip yorumlanan İslamiyet olmuştur. Dolayısıyla; 1980’lerde yükselen yeni sağın siyasal 

zeminini; muhafazakâr kesimleri de içine alan, dinsel değerlerle sarılmış, aile ve cemaat 

kavramları ile örülü bir seçmen kitlesi oluşturdu. 1980’lerde ilk kez ortaya çıkan toplumsal 

söylemler ve kapitalist dünyanın değişime uğrayan kültürel özellikleri; neredeyse aynı anda 

Türkiye’de de görülmüştür. Bu değişim ve dönüşümler; 1950’lerde DP ile kısmen yaşanan 

sosyo-ekonomik, siyasal, zihinsel ve kültürel anlayıştaki ilk kırılmadan sonra; Türkiye 

Cumhuriyet’i tarihinde ikinci kırılma olarak nitelendirilebilir130. Yaşanan bu değişimler; 

                                                           
129Kahraman, a.g.e., 2004, 58. 
130Gürsel, Tunçay vd., a.g.e., 2005, 6. 
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ülkelerin kendi koşulları göz önünde bulundurulmak şartıyla; Dünya çapında yaşanan yeni 

liberal siyasaların sonucuydu131. 

 

Bu dönemde yaşanan teknolojik gelişmelerle bağlantılı olarak; kültürel alanda ortaya 

çıkan en önemli yeniliklerden birisi de medyada yaşanmış olan ve devrim olarak 

nitelendirilebilecek gelişmelerdir. 1980’li yıllara gelene kadar neredeyse sadece yazılı olan 

Türkiye basını/medyası; görselliğin gücünü Özal dönemiyle keşfetmeye başlamıştır. Türkiye 

basını; 12 Eylül sebebiyle gelen yasaklamalara rağmen sektörel olarak inanılmaz bir büyüme 

göstermiştir. Bu büyüme tam da 80’lerin niteliğini yansıtan ve döneme özgü olan bir gelişmedir. 

Çünkü ardı ardına açılan medya kuruluşlarından her biri ironik bir şekilde farklı anlayışlara alan 

açmışlardır. Bu yıllarda açılan özel radyo ve televizyonlar Özal döneminin en büyük 

reformlarından biri oldu. Ülke genelinde yerel yayın yapan yüzlerce televizyon ve binlerce 

radyo ifade özgürlüğü patlamasına yol açtı. Cumhuriyet’in en önemli resmi ideoloji taşıyıcısı 

TRT tekeli bir yıl içinde parçalandı.  İnsanlar beğendikleri müzikleri dinleyebilecekleri, 

hoşlandıkları programları izleyebilecekleri iletişim araçlarına kavuştular132. 

 

Özal döneminde medya kuruluşlarında, özellikle de televizyon yayıncılığında yaşanan 

bu gelişmeler; toplumsal yaşamı önemli ölçüde etkilemeye başlamıştır. Ancak genel düşünce; 

medyanın çoğu zaman 80’li yılların sadece kârı gözeten zihniyeti ile paralel olarak maddi çıkar 

dışında kalan değerlere önem vermeyen bir yapıya sahip olduğu yönündedir133. Bunun yanısıra 

yapılan araştırmalar televizyon yayıncılığının günlük yaşamı derinden etkilediği ve hatta 

gündemi belirlediği sonucunu ortaya çıkardı134. 

 

1980’li yıllarda Türkiye’de iki farklı siyasi söylem dolayısıyla iki farklı anlayışı 

mevcuttu. Bir yanda askeri darbenin toplumsal yaşama getirdiği sınırlamalar diğer yanda 

kışkırtılan, engellenmektense kapsamayı hedefleyen, seçme özgürlüğü sunulan bir ortam 

vardı135. 

                                                           
131Erder, a.g.e., 2003, 100. 
132Gürsel, Tunçay vd., a.g.e.,2005, 6. 
133Erder, a.g.e., 2003, 10. 
134Nejat Erder’in; 1997 yılında, “Türkiye’de Siyaset Kültürü ve Siyasal Sistem İlişkisi-Demokrasi Kültürü ve 

Globalleşme” konusunu ele alan Birinci İzmir Kültür Kongresi’nde sunduğu,  insanların toplumsal-politik 

görüşlerini oluştururken hangi bilgi kaynaklarından etkilendiğini araştıran çalışmanın bildirisine göre: 

Televizyonun etki oranı % 82.3 olarak belirlenmiştir. Bu oran ev kadınlarında % 91; işçiler de ise % 86’dır. 
135Gürbilek, N. (2001). Vitrinde Yaşamak 1980’lerin Kültürel İklimi. İstanbul: Metis Yayınları, 8-9. 
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Daha önce de bahsettiğimiz gibi 80’lerin ortalarından itibaren izlenen liberalleşme 

programının ilk hedefi dünya piyasası içinde kendine bir yer bulmaktı. Bu hedef doğrultusunda 

hareket eden ANAP; ekonomik bağlamda liberalken, siyasal olarak muhafazakâr bir tutum 

sergilemekteydi. 1980’lerin sosyo-kültürel yaşama etkisi özellikle genç kuşak için “hemen üret 

hemen tüket ve hemen unut” cümlesiyle özetlenebilir.  

 

Özal; İslam ve Batılılaşma gibi birbiriyle zıt düşen iki söylemi aralarındaki gerilimlere 

rağmen harmanlamaya çalıştı. Bu dönemde yükselişe geçen kent burjuvazisinin sosyo-kültürel 

yapısı da bu iki söylemden beslenmiştir. Bu harmanlamanın sonucunda; yüzünü yıllar önce 

Batı’ya dönmüş olan Türkiye’nin kimliğinin yanında bastırılan ya da ifade alanı bulamayan 

diğer toplumsal ve kültürel kimlikler de 80’li yıllarda yüzünü göstermeye başlamıştır136. 

 

4.2. 1980-90 Yılları Arasında Oluşan Kültürel Paradigma ve Türk Sanatçısına 

Yansımaları  

 

1980’ler Türkiye’nin yakın tarihi çerçevesinde önemli kırılma noktalarındandır. 

Toplumsal, ekonomik ve siyasi dönüşümlerin yoğun olduğu bu dönemde sanatsal alandaki 

birçok gelişmenin temelinde bu dönüşümler vardır. Bu başlık altında bu yıllarda oluşan kültürel 

paradigmanın Türk sanatçısı üzerindeki etkilerini inceleyeceğiz. 

 

1980’lerde Türkiye'de sendika, dernek ve üniversitelerin yetkileri kısıtlanmış, basın 

üzerindeki baskı artmış, köyden kente göçün artmasıyla büyüyen gecekondu nüfusu arabesk 

kültürü yaratmıştır. Kültür politikasının oluşturulup, uygulanmasından sorumlu kuruluşlar 

arasında yer alan Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu; devlet başkanının, darbeyi 

gerçekleştiren zümrenin, başbakan ve bakanların konuşmaları, “açık oturumlar”, “tartışma” 

programları dışında, bu temaları işleyen özellikle seçilmiş filmler sergilemiş, “eğlence 

programları” yayınlanmıştır. Bu eğlence programlarından biri, 1981 yılbaşı gecesi Kibariye'nin 

sunduğu yılbaşı programıdır. Kibariye; o akşam için rastgele seçilmemiştir. “Yoksulluğun ve 

düşürülmüşlüğün en derin, en karanlık köşelerinden geliyordu. Başında, günlerce anlatılanlara 

bakılırsa, çingeneydi, okuma yazma bilmiyordu.”137 Bu yıllarda 12 Eylül yönetiminin aydınlara 

karşı açtığı savaş yeni bir içerik kazanmıştır; İbrahim Tatlıses'in ekranlarda ön plana 

                                                           
136Gürbilek, a.g.e., 2001, 11. 
137Çubukçu. (1996). 839. 



85 

 

çıkarılmasından hemen önce, Kibariye taşralılaşmaya özendirmenin bir aracı olarak 

kullanılmıştır. Medyadaki bu yeni sanatçı modeli köyden kente göçün bir sonucu olmakla 

birlikte, siyasetçiler ve medya patronları tarafından bilinçli olarak yaratılmışlardır. Yüceltilmiş 

arabesk kültür resim alanı dâhil olmak üzere birçok sanat alanına etki etmiştir. Toplumsal 

belleğe yerleşen imgeler, bireyler tarafından kanıksanmış birer sembole dönüşürken, sanatçılar 

kimi zaman toplumsal belleğe hitap etmek için kimi zaman da bu duruma eleştiri getirmek için 

bu ifade biçimini kullanmışlardır. (bkz. Resim 3.6.5.) 

 

Toplumlar daima değişim süreci içerisindedirler. Bu bağlamda toplumsal yapılar, kurum 

ve ilişkiler devamlı değişmektedir. Bu değişimlerin hızlı ya da yavaş ilerlediği dönemler var 

olduğu gibi, çoğunlukla değişimlerin yönleri de açık olmaz. Özellikle devrim ve rejim 

değişikliklerinin olduğu dönemlerde değişimlerin hızlı ilerlediklerini söyleyebiliriz. Politik, 

ekonomik ve toplumsal yapılarda meydana gelen önemli değişiklikler, politik grupların, 

toplumsal güçlerin etki ve baskılarının sonucu gerçekleşen reformlar bazen ileriye bazen ise 

geriye doğru toplumsal değişmeler üretebilmektedirler. Toplumsal değişimi sağlayan sebepler 

çeşitlilik gösterdiği gibi, bu sebeplerden bazılarının ön plana çıkması her toplumda farklılık 

göstermektedirler. Toplumun yapısı kurumların belirlediği toplumsal ilişkilerden meydana 

geldiğine göre değişme, ilişkilerin değişmesidir. Bir başka deyişle bu ilişkileri belirleyen 

kurumların değişmesidir. Bütün bunların ardında da toplumsal bireylerin davranış değişmeleri 

yatmaktadır. 

 

Toplumsal gelişme sürecinde meydana gelen bilgi birikimi, ekonomik, politik ve sosyal 

olaylar sanatçıları etkileyen faktörlerdir. Sanatçılar daima toplumda kuşaklar arası bilgi 

iletişimine önderlik etmiş, aynı zamanda toplumsal olaylardan da en çok etkilenenler 

olmuşlardır. Yaşadıkları çağın olumlu dönüşümü yönünde toplumu sürükleyen ve zaman 

zaman kalıplaşmış değer yargılarıyla çatışan sanatçılar; insan yaşamını riske eden sosyal, 

ekonomik, dinsel ve politik olaylar karşısında ürettikleri sanat yapıtları, düşünceleri ve özel 

davranışları ile tepkiler göstererek; tarihsel süreç içerisinde toplumun bilinçlenmesi yönünde 

büyük bir rol oynamışlardır. Elbette ki toplumdaki bu değişim ve gelişmeler sonucunda sanatın 

içeriksel biçimsel yapısında değişimler kaçınılmaz olmuştur138. 

                                                           
138Elitsoy, Z. (2008). Toplumsal Dönüşümler Bağlamında Teknoloji Sanat İlişkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 6. 
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“Siyasal gelişmeyle paralel olarak varlıklı yeni bir kesimin gelişmesine de zemin 

hazırlayan bu dönem, bir taraftan da kültürel deformasyonu ve toplumsal sınıflar arasında 

kopukluğu arttırmıştır. Sürekli olarak artan yeni teknolojik ve bilimsel verilerin, iletişim 

olanaklarının yeni ufuklar açtığı sanat ortamında, farklı kuşaklardan sanatçıların üslup ve konu 

zenginliğiyle beraber üretimlerinin çeşitliliğe gitmeye başladığı söylenebilir. 80’lerde sanatçı, 

kişisel yaşam öykülerinden, fantezilere, güç, cinsiyet ve kimlik sorunlarına kadar birçok sorunu 

kendisine konu edinmektedir. Bu yaklaşımlar, sanatçıların kendilerini toplumla ve yaşadıkları 

çevreyle ilişkilendirme ve iletişim kurma isteklerinin bir göstergesidir. Bu bağlamda Post 

modern dönemin sanatçıya sağladığı tüm çevresel, tarihsel imge ve simgelerin özgürce 

kullanılmaya başlaması, Türk sanatında da gözlemlenmektedir. Sonuç olarak eleştirel ve 

sorgulayıcı bir tavırla Türk sanatında da görsel kültür ile ilgili her şeyin yeniden sorgulanıp 

yorumlanması sürecine girilmiştir. Artık sanatsal üretimde, her şey bireysel ve toplumsal 

yaşamda bir öğenin işareti, simgesi ve göstergesi olarak görülmekte ve sanat olabilmektedir.”139 

 

Resim alanına döndüğümüzde 1970’lerin ortalarında ortaya çıkıp, 1980’lerin başlarında 

güçlenen galericilik olgusu da bu dönemin dominant yapısını belirlemektedir. Liberalleşme ve 

serbest piyasa ekonomisinin etkileri ile resmin meta ve yatırım aracına dönüşmesi, sanat 

yapıtına yeni bir kültürel boyut kazandırmıştır. Buna karşılık sanat adına risk alan sanatçılar; 

piyasanın zaman zaman yanlışlara yönlendirici tavrı karşısında kendi seçeneklerini kabul 

ettirmekte gizli bir söz birliğine varmışlardır140. 

 

1980’lerde; köyden kente ani göçün yaşandığı, kent yaşamına yerleşmemiş ve onunla 

çatışan bireylerin nüfusun büyük bir kısmını oluşturduğu ülkelerde neokapitalist ilişkilerin bir 

sonucu olarak kiç (kitsch) olgusu öne çıkmaya başlamıştır. Güzel ya da çirkin gibi estetik bir 

değer olan kiç ülkemizde; toplumsal yaşamla iç içe geçerek kültüre dair her alanda etkisini 

göstermiştir. 1980’lerde Türk resminde sıkça karşımıza çıkan kiç ürünler; ekonomik ve siyasal 

durumların sanat eserlerini nasıl etkilediklerini net şekilde ortaya koymaktadırlar. Bazı çevreler 

tarafından aşağılama sıfatı olarak da kullanılan kiç olgusunun; temelde arabesk kültürün işaret 

eden bir sosyolojik gerçek olduğunu söyleyebiliriz. Dolayı ile kiç diye tanımlanan sanat 

                                                           
139Sağlam, M. (2004). Batılı Anlamda Türk Resim Sanatının Gelişme Aşamaları ve Koleksiyondan Örnekler. 

(Birinci baskı). Ankara: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 51. 
140Öcal, A. İ. (2009). 80 Sonrası Türkiye’ de Sanat Ortamı Bağlamında Resim Sanatı. Yayımlanmamış Yüksek 

Lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 25. 



87 

 

nesnesine yönelik eleştirinin özünde neokapitalist tüketim toplumlarına yönelik bir eleştiri 

olduğu açıktır. 

 

Sanat tek başına bir yaratı alanı olsa da düşünsel arka planı olan her alanla etkileşim 

içerisindedir. Bu nedenle sanat; tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sosyal, ekonomik ve 

kültürel durumlardan daima etkilenmiştir. 1980’lerde yaşanan gelişmelere baktığımızda bu 

alanların sanat üzerindeki etkilerinin geçmişe göre arttığını gözlemleriz. Neo-liberal 

politikaların sanatsal yaratıma etkileri temelde 1970’lerin ortalarından başlayıp, 1980 sonrasına 

artarak devam etmiştir.  

 

Türk sanatçısı sanat akımlarını dünya ile eş zamanlı yaşamadığı için, 1980’ler; Türk 

resminde Modernizm ve Postmodernizm kavramlarının sorgulanmaya başlandığı ve her ikisine 

ait sanat ürünlerinin birlikte verildiği bir dönem olmuştur. Konu seçiminin önemli olduğu bu 

dönemde çağdaş Türk resminin en sık tartışılan konularından biri ise “başyapıt” meselesi 

olmuştur. Selen Sarıoğlu çağdaş Türk sanatında “başyapıt”ın formülü isimli makalesinde bu 

konuya eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmıştır. Yapıtın niteliğinin tamamen geri planda kaldığı 

belirterek, Türk resminde özellikle 1980 sonrası öne çıkan sanatçıların başyapıt formüllerini 

sunmuştur. Sarıoğlu’ na göre; 

 

“Başyapıt fenomenini iki formül üzerinden incelemek ve bu iki formül arasındaki 

ayrıksılığın altını çizmek gerekir. Bunlardan ilki manipülasyon, müzayede ve astronomik satış 

rakamlı üçlü formülüdür. İkincisi ise sansasyon ve skandal ikili formüldür.”141 

 

Bu bağlamda Sarıoglu; Taner Ceylan, Şükran Moral, Burhan Doğançay, Erol Akyavaş, 

Devrim Erbil, Selma Gürbüz, Mübin Orhon, Bedri Baykam, Mehmet Güleryüz gibi sanatçıların 

müzayede kataloglarına biçilen fiyatları ve ardından gelen astronomik rakamları belirttiği ilk 

formüle örnek gösterirken; Bedri Baykam’ın 1200 sayfalık otobiyografisini tanıttığı sergide 

spermini sildiği ve 35 yıldır sakladığı peçetesini sergilemesini ise ikinci formüle örnek 

göstermiştir. Sarıoğlu’nun belirttiği üzere; makalenin asıl amacı bu sanatçıları eleştirmek 

değildir. Ona göre; bir başyapıtın batı sanat tarihinde gördüğümüz gibi gerçek bir başyapıt 

olabilmesi için sanat tarihçiler ve sanat ekspersizleri tarafından süreç içinde konumlanması 

gereklidir. Ayrıca toplumun, medyanın, şirketlerin ya da hükümetin sanat eserinin skandalıyla 

                                                           
141Sarıoğlu, S. (Nisan 2010). Çağdaş Türk Sanatı’nda “başyapıt”ın formülü. Genç Sanat Dergisi, (182), 40. 
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değil de nitelikleriyle ilgilenmelerinin gerçek başyapıtlar çıkarmadaki gerekliliğini vurgular142. 

Türk resminin devlet tekelinden çıkıp özelleşmesi, bunun sanatla ilgisi olmayan kimseler 

tarafından bilinçsizce yapılması bu ve bunun gibi birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. 

 

Böyle bir ortamda sanatçının bir sanat eserini ortaya çıkarırken kuşatılmış bir halde 

olduğunu söyleyebiliriz. Dev sermaye sahipleri sanatsal faaliyetleri meta haline getiren bir 

takım festivaller, bienaller düzenlemekte ve gitgide “sanat piyasasında” bu sermaye 

sahiplerinin desteklediği organizasyonlar, sivrilmektedir. Sanatçılar; sanatsal yaratımın 

değerinin bu festival ve bienallere katılmak ile ölçüldüğü bir ortamda piyasanın ihtiyaçları 

doğrultusunda hareket etmek durumunda kalmaktadırlar. 

 

Sonuç olarak; sanatçıların eserlerini kurumlara ulaştırabilmesi için galeri sahibi, küratör 

işbirliğinden geçmeleri gerekmektedir. Kurumların genel politikalarını ve içeriklerini de büyük 

koleksiyoncular ve sanat yapıtına yatırım yapan şirketlerin temsilcileri belirlemektedir. 1980 

sonrası resim sanatında neo-liberal politikaların “özgürlük” adı altında sunduğu ekonomik 

dayatma sanatçıları eserlerinin konusundan üslubuna kadar bir sınırlılık alanına taşımaktadır. 

Bu sınırlılık alanının dışında kalan sanatçılar popüler kültüre uzak bir noktada durduklarından 

görmezden gelinmektedirler. Öyle ki; sisteme uyum sağlayamayan ya da muhalif bir tavır 

sergileyen sanatçıların yaşama şansları giderek azalmaktadır. Elbette bu popüler sanat türleri 

için bir noktaya kadar anlaşılabilir bir durumdur ancak resim sanatı gibi özünde eleştiri ve 

irdeleme gerektiren sanatsal çıkışlar için oldukça paradoksal bir pozisyonu ortaya 

çıkarmaktadır. 

 

1980’ler tümdünyada olduğu gibi Türkiye’de de toplumsal yaşam içinde her alanda 

değişimlerin yaşandığı bir süreç olarak dikkat çekmektedir. Neo-liberal politikaların sanatsal 

etkilerinin de yoğun olduğu bu dönemde toplumun sanat eserlerine yönelik algısının değişimi 

söz konusudur. Resim sanatındaki gelişmeler de; tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 

sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmelerden etkilenmiştir. Neo-liberal politikaların sanatsal 

yaratıma etkisi temelde 1970’li yılların ortalarından başlayarak, 1980 sonrasında devam 

etmiştir. 

1980’lerde Türkiye’de her alanda karşımıza çıkan modernizm ve postmodernizm 

tartışmaları resim sanatında değişikliklere neden olmuştur. Postmodernizmin çoğulcu tavrı; 

                                                           
142Sarıoğlu, a.g.m., 2010, 42-45. 
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cinsel ayrımcılığı ortadan kaldırmayı hedeflemiş bunun sonucunda feminist sanata güç 

kazandırmıştır. Feministlere, etnik kimliğinden dolayı dışlananlara, gay ve lezbiyenlere, “öteki” 

kavramına vurgu yaparak görüşlerini seslendirmelerine meşruiyet tanıyan bir atmosfer ortaya 

çıkmıştır. Bu yıllarda sanatla ilgili her alanda sıkça duyduğumuz bir olumlu eleştiri cümlesi 

olan “doğu batı sentezi” Türkiye’de ki postmodernizm kavramının toplum tarafından çıkarılmış 

bir özeti niteliğindedir. Sonuç olarak; 80’lerde geçmiş ile geleceği bir potada eriten yeni sanat 

anlayışı içerisinde geçmişe atıfta bulunan sanat eserlerinin artışı gözlemlenmektedir. Süreç 

içerisinde oluşan bu dil daha önceki toplumların ürettiklerini yok etmeden, üzerine yeni 

değerler ekleyerek devam etmiştir. 

 

Sanatçıları toplumun fertleri olarak düşündüğümüzde; toplumsal alanda yaşanan 

gelişmelerin onları doğrudan etkilediğini görmezden gelmek ve sanat alanındaki genel bir 

problemi sanatçılara mal etmek büyük bir yanılgı olacaktır. Kişilerin sanata yönelik 

eleştirilerini sanatçı ya da topluma değil, küresel anlamda ekonomik ve siyasi alanda söz sahibi 

kimselere yöneltmesi daha doğru olur. Sonuç olarak; bu dönemdeki sanatı yalnızca sanatçıların 

bireysel aktiviteleri ve düşünceleri olarak düşünmemiz büyük bir yanılgı olacaktır. 1980’lerde 

resim alanında yaşanan değişimler hızlı siyasallaşma, sanayileşme ve kentleşme gibi toplumsal 

olaylarla şekillenmiştir. Dönemin ekonomik sistemi içerisinde sanatın “metalaşması” 

engellenememiştir. Özellikle 1970’lerden sonra sanat sektörü sanatçıları ve kurumları 

bünyesine katarak güçlenmiştir.  

 

4.2.1. Modernizm ve postmodernizm söylemleri 

 

1980’lerde dünya genelinde toplumsal olayları tetikleyen bir dizi siyasi gelişme 

yaşanmıştır. Bu dönem; İngiltere'de Thatcher, Amerika'da Reagan'ın liberal ve muhafazakâr 

politikalarının hâkim olduğu; vatan, millet, aile değerlerini öne çıkardığı bir dönemdir. Yaşanan 

politik gelişmelerin yansıması kaçınılmaz olarak Türkiye’de de etkili olmuştur. Bu yıllarda tüm 

dünyayı etkisi altına alan yeni-liberalizm ve yeni muhafazakârlığın bir karışımı olan politikanın 

bir benzeri "Özalizim" Türkiye’de politikanın özeti olmuştur. 

 

12 Eylül dönemi; Türkiye’nin kültürel, ekonomik, politik bağlamda küresel 

değişimlerden en çok etkilendiği dönemdir. 12 Eylül darbesinin gerçekleşmesinin nedeni de bu 

etkinin hızlanmasıdır. Türkiye belki de ilk kez, batıyla eş zamanlı olarak benzer özellikleri 
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gösterdiği bir dönem içerisindedir. Bu nedenle, Türkiye'de birçok alanda, birçok çelişkinin aynı 

anda bir arada var olduğu kaos ortamı yaşanmıştır. 

 

Bu dönemde dünyada yaşanan ve Türkiye’ye etkileyen olaylara bakacak olursak; 

Çernobil faciası, İran-Irak savası, Tito'nun 1980'de ölümü ve sonrasında 1990'larda Bosna 

Savaşı, Yugoslavya'nın parçalanması gibi bir dizi trajedi ile karşılaşırız. Bu trajediler 

modernizmin determinist ilerlemesine son vermiştir. 

 

Ayrıca 1989'da Berlin Duvarı yıkılmıştır. Amerika’nın 1960'ların ikinci yarısında, 

Vietnam savası sonrası izlediği muhafazakâr politikaya karşı, 1980’lerde ACT-UP, Art 

Workers Coalition gibi gruplar ve Krzysztof Wodiczko gibi sanatçılar bu baskıcı ortama karşı 

çıkarak seslerini duyurmaya çalışmışlardır143. Tüm bu olaylar yeni sanatsal gelişmeleri de 

meydana getirmiş, düşünce ve uygulama alanında modernizm ve postmodernizm 

tartışmalarının farklı boyutlarda değerlendirilmesini sağlamıştır. 

 

Seksenli yıllar ve sonrasında Türk resminde meydana gelen modernizme karşı eleştirel 

bakış açısı, aslında önceki bölümde incelediğimiz bir takım olayların tetiklediği, 

postmodernizmin yansımalardır. Bu nedenle ülkemizde özellikle 1980’lerde birçok alanı 

etkileyen modernizmden postmodernizme geçiş süreci, Türk resmini anlamlandırmamıza 

büyük katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda modernizm ve postmodernizm kavramlarını 

sorgulayan Hasan Bülent Kahraman modernitenin, 16. yüzyılda başlayıp, 1789’da 

siyasallaşmış ve sanayi devrimi ile birlikte kurumsallaşmış olduğunu belirtmektedir.  Ayrıca 

Kahraman’ın modernizm tanımı şöyledir: 

 

“… modernizm, insanların kendi iradelerinden başka her türlü baskın otoriteyi 

reddederek, özgürlüklerinin önüne yine kendilerinin koydukları engelleri aşma kararlılığı ve 

kişisel özgürlükle bir arada yasamanın gereklerinin birbirlerini kısıtladığı değil, zenginleştirdiği 

bir toplum, daha doğrusu bir dünya yaratma hayalidir.”144 

 

                                                           
143Duban, İ., Yıldız, E. (2008). Seksenlerde Türkiye'de Çağdaş Sanat: Yeni Açılımlar. (Birinci baskı).İstanbul: 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 13-18. 
144Kahraman, H. B. (2002) Postmodernite ile Modernite Arasındaki Türkiye 1980 sonrası zihinsel toplumsal 

siyasal dönüşüm. (Birinci Baskı).İstanbul: EverestYayınları, 2. 
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1980’lerden sonra düşünsel ve sanatsal alanlarda pek çok tartışmanın merkezinde 

bulunan postmodernite; 1970’lerin sonunda bir mimari üslup olarak ortaya çıkarak daha sonraki 

yıllarda özellikle plastik sanatların her alanına etki eden bir anlayış olmuştur. Çoğulcu ve çok 

kültürlü olan bu yeni anlayış birbirilerine taban tabana zıt iki kavram olan özgürlük ve iktidar 

kavramlarının çelişkisini içerisinde barındırmaktadır. Dolayısıyla bu dönemde gerek biçim 

gerekse içerik açısından yeni oluşumlar gözlenmektedir. 

 

1980’lerde yaşanan resim sanatındaki gelişmelere baktığımızda; postmodern söyleme 

uygun olarak yeniden yorumlanan konuların; geçmiş ile bağlarını tamamen koparmadan, bilim 

ve teknolojinin bakış açısı ile bütünleşip, güncele uygun sembolik anlamlar kazandığını 

görmekteyiz. 

 

1980’lerde Türk resminde ön plana çıkan modernizm ve postmodernizm kavramlarına 

yönelik eleştirilere; batı merkezli düşünce akımları ile birlikte Türkiye’nin iç dinamikleri, 

toplumsal, siyasal, kültürel yapısı etki etmiştir. “21. yüzyıl Türkiye’si esas olarak, dünyadaki 

tek, laik ve demokratik Müslüman toplumdur.”145Batı resim sanatı; önemli adımlarını geçmiş 

yıllarda Hıristiyanlık dininin maddi ve manevi desteği ileatmış, batıda resim sanatı kültürel, 

görsel semboller üretme amacıyla kullanılmıştır. Ülkemizde modernleşme ve batılılaşma 

kavramları eş anlamlı olmalarına rağmen özellikle toplumsal alanda, resim sanatının geniş 

kitleler tarafından ne kadarbenimsenmiş olduğu hala tartışma konusudur. Tansuğ bu konuya 

eleştirel yaklaşmaktadır:“Batı ya da Avrupa dünyasına yönelen değişim süreçleri, özellikle 

İslam inancına bağlı kültürel kaynaklar açısından problematik bir görünümdedir. Türkiye’nin 

bir resim geleneğine sahip olmadığı hakkında düşünceler de bu sorunsala dayanmaktadır. 

Rahmetli ressam Nurullah Berk’in, bu geleneksizliği ülkemizde resmin bir tapınma aracı 

olmayışına bağlaması da bu yöndeki çelişkileri su yüzüne çıkaran bir yaklaşımdır. Çiniler, 

hatlar, minyatürler ve benzerlerinin tümüyle resim sanatının kapsamı içinde irdelenmesini 

öngören yaklaşımlar ve düşüncelerse, tapınma olgusuyla resim geleneği arasında hiçbir ilişki 

bulunmadığı gerçeğinin delillerini ortaya koymaktadır. Avrupa kültüründe pek çok atıflar 

taşımasına rağmen, tümüyle ondan farklı, özgün bir oluşum edinme çabasının izleri ve bunun 

temsilcilerine özgü değer sistemlerini içeren çağdaş Türk resminin, kendi geleneğine 

                                                           
145Kongar, E. (2016). 21. Yüzyılda Türkiye 2000’li Yıllarda Türkiye’nin Toplumsal Yapısı. (Yirmi üçüncü baskı). 

İstanbul: Remzi Kitapevi, 15. 
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bağlılıktan hiç ayrılmamış olduğuna dair bir sezgi ve inanç da “resim sanatımıza kurucu 

yakıştırmak” gibi anlamsız yaklaşımları ortadan kaldırabilir.”146 

 

Diğer yandanulus devlet biçiminde örgütlenmesi;çağdaşlaşma çabası yolu ile 

Hıristiyanlıktan beş yüz yıl sonra İslam’ı laikleştirmiş, Müslüman bir toplumda din ve devlet 

birbirindenayrılmıştır. Çağdaşlaşmanın koşulları arasındagörülen resim sanatı başlangıçta 

devlet politikası yolu ile desteklenmiş daha sonraları ise sanat piyasası kendi ekonomisini 

oluşturmuştur. “21. Yüzyıldaki Türkiye, toplumsal ve kültürel olarak, Osmanlının mirası ile 

Batı uygarlığının bir birleşimidir.”147 Kongar; Osmanlı mirasının; bugünkü topluma 

imparatorluğun görkemli kültürünü aktarırken, ürettiği altı yüz yıllık deneyim birikimiyle 

İslami unsurların da çağın gereklerine göre reforme edilmesi şansını verdiğini belirtmiştir148. 

 

Bu anlamda Türkiye; postmodernizmde vurgulanan geçmiş ile ilinti kurma, doğu imajlı 

öğeleri öne çıkarma ya da “öteki” kavramı üzerine yoğunlaşan tartışmaların yürütülebileceği 

uygun koşullara sahip tek ülke olması dolayısı ile de ilgi çekmektedir. “21. yüzyıl Türkiye’si 

bütün bu öğelerin “küreselleşme olgusu”nun potasında sanayi devrimini izleyen, “bilgi ve 

bilişim devrimi” çerçevesinde yeniden biçimlenmesine tanık oluyor.”149Kongar’ın da üstünde 

durduğu bu değişim özellikle 1980 sonrasında kendisini göstermiştir. Kapitalizmin etkilerini 

hemen her ülke ile eş zamanlı olarakTürkiye’de göstermesi aynı zamanda yeni bir insan 

zihniyetini meydana getirmiştir. 

 

“Sanat yapıtı kimliğine sahip olsa da, olmasa da herhangi bir eşya,toplumun 

tanımlanabilen bir gereksinimine cevap vermek üzere ortayaçıkar. Bu gereksinme tanımı, 

toplumun ekonomik ve sosyal yapısına,kültürel eğilimlerine bağlı olarak değişmektedir. Bu 

genel bileşkeyi tambir açıklıkla ortaya koyma olanağı şüphesiz yoktur. Çünkü kişi ve 

toplumpsikolojisinin, açıklanması güç yönlerini de kapsar. Bu gereksinmelerinsanal biçimde 

ifade edilmesi, yine toplumun ekonomik ve teknolojikolanakları ve yerel malzeme sınırları 

içinde olur. Üstelik insantopluluklarının, bölgesel koşullarının etkisi altında etkisi altında, 

bazıtekniklerin kullanılışında uzmanlaştığı da açıktı.”150 

                                                           
146Tansuğ, S. (1997). Gelenek Işığında Çağdaş Sanat. (Birinci baskı). İstanbul: İz Yayıncılık, 113. 
147Kongar, a.g.e., 2016, 15. 
148 Kongar, a.g.e., 2016, 15. 
149Kongar, a.g.e., 2016, 15. 
150Kuban, D. (2005). Çağlar Boyunca Türkiye Sanatının Anahtarları. (İkinci baskı). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları 

İstanbul, 210.  
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4.2.2. Galeriler ve koleksiyonerler dönemi 

 

Yeni ekonomik koşullarla beraber devletin ihmal ettiği müzeler 

yerlerini1970’lerdenitibaren; İstanbul, İzmir, Ankara v.b. büyük kentlerdeaçılanve serbest 

ekonomi ile örtüşen galerilere bırakmışlardır. Fakat galerilerin tamanlamıyla müze görevi 

görememelerinden kaynaklı bir takım sorunlar doğmuştur.“Cumhuriyetin ilk elli yılında büyük 

ölçüde Devlet Resim HeykelSergileri ile izlenen sanat üretiminin devlet himayesinden çıkması, 

ancakson 25 yılda mümkün olabilmiştir. İlk elli yılda, sanat eserinin müşteriside devletin 

kendisidir. Devlet sergileri veya Devlet Güzel SanatlarGalerileri sanatçı ile toplum arasındaki 

bağın kurulabildiği tek ortamolagelmiştir. Son yirmi beş yıla girmemizle birlikte kurulan 

galeriler buortamı devlet himayesinden çıkarıp sivil alana taşımış, resmi himayeyealternatif 

oluşturmuşlar; bu yolla bir yandan sanatçılara ekonomikbağımsızlık sağlarken, bir yandan da 

resmi denetimin kırılmasına nedenolmuşlardır. Aynı zamanda galeri sayısının artmasıyla 

sanatçının temsilalanı da genişlemiştir. Galeriler son yirmi beş yılda kendi piyasakoşullarını, 

eksikleri veya yanlışlarıyla, el yordamıyla örgütlemeyebaşlamışlar; sanatçılar eserlerini düzenli 

sergilerle kamuya göstermekolaylığı edinmişlerdir.”151 

 

Maya, Galeri1, Melda Kaptana gibi galerilerin ardından; yerleşik sanatkavramını 

sorgulayan sergiler düzenleyen Maçka Sanat Galerisi (1976), GaleriBaraz, Siyah Beyaz Sanat 

Galerisi, Cumalı Sanat Galerisi, Urart Sanat Galerisi, Ankara ve İstanbul’da sergiler düzenleyen 

Galeri Nev ve sayıları gitgideartmakta olan banka galerileri açılmıştır. Diğer aracı kurumlar 

Türkiye’deÇağdaş sanata olanaklar açarlarken, bir diğer yandan kapitalizmin beraberinde 

getirdiğiolumsuzluklar ile karşı karşıyakalmaktaydılar. Dostoğlu bu olumsuzluklarısöyle 

açıklıyor;“(…)Galeri sayısı hızla artmış günümüzde 100’ün üzerineçıkmıştır. Ancak toplumla 

sanatçı arasındaki en kapsamlı ortamıoluşturan galerilerin pek azı kendilerinin bu kültürel 

kimliğinin farkınavarabilmişlerdir. Zaten galerilerin oluşması, Batı’da görüldüğü gibi; 

müdahaleciliğe, akademizme karşı çıkış gibi çabalar ve öncümotivasyonlarla donanmamıştır. 

Hatta aksine tutucu bir zevkinyerleşmesine yol açan bir tutumla, popüler zevke yönelmiş; bu 

nedenle desığ bir zevk, hâkim zevk haline gelmiştir. Gelişen ülke ekonomisineparalel olarak 

sanat üretiminin de artması ile birlikte, bu alanda adındandaha önceleri söz edilmeyen sanat 

                                                           
151Dostoğlu, H. (1999). Son 25 yılda sanat piyasası., A. Ödekan. (Editör). Cumhuriyetin Renkleri ve Biçimleri. 

Birinci baskı. İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 202. 
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piyasası kendi ilişkilerini kurmaya,örgütlenmeye ve tüketicisini de örgütlemeye başlamıştır.Öte 

yandan, galerilerin kendi aralarında örgütlenmemeleri,mesleki kuruluş ve etiklerini 

belirleyememeleri, bu alanda yaşananproblemlerin günümüze kadar sürmesine neden olmuştur. 

Sahtecilikolgusuna karsı herhangi bir tüzel organizasyon veya bir kurumoluşturulamamıştır. 

Aynı şekilde ekspertiz konusunda da aynı sıkıntıyasana gelmiştir. Böylece bu boşluk piyasada 

özellikle son yıllarda,yapıtlara güveni sarsmaya başlamıştır.”152 

 

Yüzyılın ilk yarısında Batı’da karşılaştığımızyaratıcı/sanatçı, koleksiyoner/para, 

seçiciler/sezgi sahipleri (müze ve galeriler) üçgeni; iyileştirilenilişkilerin bir sonucu olarak 

Türkiye’de 80`lerdekarşımıza çıkmaya başlamıştır. Fakat tüketim bağlamında neo kapitalist 

ilişkiler içinde sadece bir meta ilişkisine dönüşenyapıtların niteliği konusunda bir takım 

sorunlar ortaya çıkmıştır. 

 

“Bu yılların bir başka özelliği ise sanat piyasasının diğerdinamikleri olan müzayede ve 

sanat fuarlarının piyasada ağırlıklı yeralmaya başlamasıdır. Ülkenin önde gelen üç müzayede 

kurulusu olanPortakal, Antik A.Ş. ve Maçka Mezat’ın organize ettiği müzayedelerde, günümüz 

resmi daha çok yer almaya hatta piyasayı etkilemeyebaşlamıştır. Gerçi gerek niteliksel, gerek 

niceliksel değerler hala ağırlıklıolarak galerilerde oluşmaktadır; ama müzayedelerde alınan 

sonuçlar budeğerlerin tesadüfî olmadığını kanıtlamıştır. Burada müzayedeorganizasyonlarının 

tabiatı itibariyle modernizeme karsı olduklarını daunutmamak lazımdır. Bu organizasyonlarda 

satışa çıkan eserlerin antikastatüsünde pazarlama olgusunu da göz ardı etmemek gerekir. 

Busatışlarda desteklenen estetiğin günümüz estetiği olmadığı, dolayısıylagünümüz sanatının ve 

sanatçısının güçlenmesine dolaylı olarak karsıolduğu da gözden kaçmamaktadır.”153 

 

Bu bağlamda küresel bir sanat ortamının vazgeçilmezlerini oluşturan galeriler; sanat 

eserinin üretildiği noktadan koleksiyondaki yerineulaşmadanönce, kitlelerce izlenip kamuya 

mal olmasını sağlamaları bakımından önemliler. Haşim Nur Güler; Görsel sanatlarda 

belleksorunu ve Muhayyel müze kavramı veya platformu adlı yazısında, 1970-1980 arasında 

kalan zaman dilimini “Galericiler ve Koleksiyonerler Dönemi” olarak 

isimlendirmiştir.1980’den günümüze kadar olan zaman dilimini ise “12 Eylül’den 2000’lere 

Sanat”olarak isimlendirerek, 12 Eylül Askeri Darbesinin yaratım süreci ve izleyiciylebuluşma 

                                                           
152Dostoğlu, a.g.m., 1999, 202-203. 
153Dostoğlu, a.g.m., 1999, 202-203. 
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açısından sanat eserlerine etkisi üzerinde durmuştur. Güler “MuhayyelMüze” projesinin; 

sanatsal alanda bir ölçmebirimi yaratacağını, “Mihenk Taşı” veya “Kıstas Alınacak” başyapıtlar 

ortaya koyacağını, böylece “Koleksiyonerler”in yani sanat yatırımcılarının sanata daha da 

yaklaşarak, sanata ciddi bir işgözü ile bakacağını ifade etmektedir. Aksi takdirde kişilerin 

belleğisadece çarpıcı ve sansasyonel olana öncelik tanıyacak ve sanatsal bellek yanlışlarüzerine 

inşa edilmeye devam edecektir.154 

 

1980’lerde çoğunluğu ticari sirkülâsyonu sağlamak amacıylakurulmuş olan galeriler; 

sanat eserlerini korumak, onlarıbelgelemek, yurtdışına sergiler götürüp, yurtdışından sergiler 

getirmek gibi müzelerin sorumluluğunda olan faaliyetleri yürütmeleri ve müzelerin 

eksikliklerini gidermelerinden kaynaklı önemli kabul edilseler de bazı galerilerdeki esnafçı 

tutum sebebi ile donanımsız bir seyirci kitlesinin oluşmasına da neden olmuşlardır.Kültürel 

politikalar oluşturabilme bilincinden yoksun bu tip galeri sahipleriyalnız sanat alanının yeteri 

kadar derinleşememesine yol açmamışlar, aynızamanda derinleştirme çabalarının da hızını 

yavaşlatmış ve çalışma alanlarınıdaraltmışlardır. Eğer ki ticari kaygılar geriye atılabilseydi 

bugün 90’ların sonu için farklı bir sanat piyasasından söz etmek mümkün olabilecekti. 

 

4.2.3. Tematik kurgu ve üslupsal kurmacanın sınırları 

 

Türk ressamlarının tercih ettiği konulara baktığımızda; Manzara, iç Mekân, tarihi 

konular, portre, ölü doğa, günlük yaşam, gerçeküstü konular, edebi ve alegorik v.b. konu 

başlıkları ile karşılaşmaktayız. Farklı ifade şekilleriyle tercih edilen bu konular, bazı semboller 

ve imgeler ile izleyiciye ulaşmaktadırlar.  

1980’lerde yapılan resimlere baktığımızda; sosyokültürel ve ekonomik gelişmelerin 

teknoloji sayesindeinsanların görsel hafızaları üzerinde karmaşık etkiler bıraktığını görürüz. Bu 

durum tabi ki resim sanatındauzun aşamalardan geçerek meydana gelen konuları ve onların ileti 

araçlarını tümüyle yok etmemiştir fakat geçmişten farklı olarak konulara ve sembollere 

yüklenen anlamlar önemlideğişikliklere uğramışlardır. 

 

Bu durumu bir örnekle açıklayacak olursak; Türk ressamlarının en çok tercih ettikleri 

konulardan biri olan manzara temalı resimleri ele alalım; bu resimler iç ve dış mekânlar da 

                                                           
154(1988). İ. Çiftçioglu ve T. Kantürk (Editörler). 75. Yıla Armağan. Birinci Baskı. İstanbul: Bilim Sanat Galerisi 

Yayınları, 96. 
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sosyalhayatın göstergelerini yansıtmaktadırlar. 1980’lerde sanatçıların ele aldığı sonsuzluğa 

giden yeşilliği içinde bulunduran deniz ve dağ manzaraları o zamanlarda sadece nostaljik birer 

sahnedirler. Çünkügörmekten hazduyulacak doğanın biçim ve içerik açısından değişimionu 

taklit eden manzara resminin değişimini de kaçınılmaz olarak tetiklemiştir. 

 

1980’li yıllara gelindiğinde manzara temalı resimler artık sadece döneme ait doğa 

manzaralarını içeren sanat eserleri olarak görülmekten çıkıp; köyler, kasabalar, kentler, 

sokaklar ve dünyanın değişmesi, nüfusun artması, çarpık kentleşmeler, sosyal, siyasal, 

ekonomik yapıdakigelişmeler, değişmeler, doğaya karşı bir duyarsızlaşma, çevrenin, 

insanınkirlenmesi gibi konular ile farklı bakış açılarının ifade alanı bulduğu sanat eserleri 

konumuna gelmişlerdir. 

 

Manzara resimleri 80’lerden itibaren çevreye ait olan bir takım sembollerin kullanıldığı 

karmaşık bir yapı halini almaya başlamışlardır.Teknolojinin değişime uğrattığıgörsel algılar ise 

sembollere ait anlamları sürekli olarak yinelemiş artık bu karmaşada bir manzara 

resminiyalnızca bir manzara resmi olarak ele almak olanaksız hale gelmiştir. 

 

Diğer yandano yıllarda en muhafazakâr kesimler tarafından biletehlikesiz olarak 

görülmesi yönü ile manzara resmine benzeyen ölü doğa; günlük yaşam ile her daim insanların 

çevresinde dolanıp duran, kendini göstermek için uğraşmayannesnelerin en vurgulu halleriyle 

izleyiciye yansımasını sağlamıştır. 

 

1980’lerde; insanların günlük yaşamlarında kullandıkları objeler eskiyeoranla çok 

hızlıdeğişmiştir. Televizyon, radyo, müzik seti, ev telefonları v.b. eşyalar günlük kullanım 

eşyaları arasında yerlerini almışladır. İnsanların hayatlarına yeni eklenen objeler ile birlikte ütü, 

fotoğrafmakinesi, dikiş makinesi v.b. aynı amaçla kullanılan fakat biçim değiştirenobjeler de 

eklenmiştir. Bu objelerin ölü doğa konusu içeren bir resimde kullanılmasıyla birlikte onların 

işlevlerine ve tüketim kültürüne birgönderme yapılırken; geçmişe dair objelerin kullanılması 

geçmişte taşıdığısembolik anlamlarının yanında geçmişe duyulan özlemi anlatma aracı 

olarakda kullanılmıştır. Yani ölü doğa resminde kullanılan imgelerindeğişimi konuyu ve ona 

bağlı olarak temayı da değiştirmiştir. 
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İç mekân konusuna baktığımızda ise benzer değişimlerden söz edebiliriz. Ressamın 

odası ya da atölyesi gibi ömrünü geçirdiği, ufku örten ve perspektifi zorunlu kılmayan alanlar 

genellikle konu olarak tercih edilen alanlardır. Bu alanlar küçük bir pencereden görünen bir 

manzarayı ya da oda içindeki öznel objeler aracılığı ile ölü doğayı içindebarındırabilmektedir. 

Dolayısıyla yukarıda bahsettiğimiz günlük yaşama dair resimleri etkileyen her değişim, bu 

alanları mekânsal yönüyle ele alan resimleri de etkilemiş ve değişime uğratmışlarıdır. 

 

Türk resim sanatında 80’ler öncesine bakacak olursak; sanatçıların seçtiği günlük yaşam 

konuları bölgeselunsurlarla kişilerin yasam sahnelerini betimlemekteydiler. 1980’lere 

gelindiğinde ise günlük yaşam konularına kent, anakent, teknolojik imgeler, yapay 

nesnelereklenmiştir. Toplumda meydana gelmiş olan tüm değişimler günlük hayat konularını 

işleyen resimlere de etki etmişledir. 

 

Figüratif resimlere ve portrelere bakacak olursak; bu resimlere 80’lerden önce toplumcu 

gerçekçi birüslup hâkim iken, 80’lerden sonra gerçeküstücü ya da dışavurumcu üslup hâkim 

olmuştur. Toplumsal özellikler nedeni ile Türk resminde figür konusu diğer konulardan farklı 

bir yere sahiptir. İslam dinindeki tasvir yasağı nedeni ile özellikle çıplak figür içeren (nü) 

resimler yapan sanatçılarımız; 1980 sonrasında oluşturulan muhafazakâr kesim tarafından 

reddedilmiş, olumsuz eleştirilere maruz bırakılmışlardır. 

 

“Sanat üretimi açsından bakıldığında plastik sanatlar alanında, dinselkesim sanatçıları 

açısından radikal bir değişim yaşanmaması; bu kesiminsanat anlayışının süsleme ile sınırlı 

kalması şaşırtıcı değildir. Bunun kökenleri İslami gelenekteki tasvir yasağına dek uzanabilir. 

Kuran-ı Kerim’de, canlı varlıkların resmini tamamen yasaklayan bir ayetgörülmemesine 

rağmen, birçok hadiste natüralist anlayışta resim yapansanatçıların suçlandığı bilinir. Siyasal 

İslam kendi “kimliklerini”yaratmakla ve güçlendirmekle beraber onların kendi özelliklerini 

ifadeetmelerine izin vermediği düşüncesinden hareket edilirse, İslamikesimden çağdaş sanat 

üretiminin çıkmaması doğal bir sonuçtur. Bununla beraber, İslami bir kimliğe sahip olmasa da 

toplumdaki bu değişimden veçalkantılardan etkilenen ve bunu sanat yapıtlarına yansıtan bir 

kesim sözkonusudur. Bu anlamda yapıt üretimine, İslami alandaki değişimlerinyanı sıra bu 

yaklaşımın bir “moda” haline gelişi de etkili olmuştur.”155 

 

                                                           
155http://www.iudergi.com/tr/index.php/sanat/article/viewFile/1315/1136 

http://www.iudergi.com/tr/index.php/sanat/article/viewFile/1315/1136
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1980 öncesi Türk resminde dinsel imge kullanımı; Aliye Berger,Sabri Berkel, Nurullah 

Berk, Fahr el Nisa Zeid gibi sanatçıların eserlerindefazlaca görülmektedir. Emine Önel Kurt’un 

belirttiği gelişmeler 1980’lerden sonra Türk resminde İslam dinine ait imgelerin kullanımının 

artışına neden olmuşlardır. 

 

Bahsettiğimiz yıllarda postmodernizmin çoğulcu tavrı; farklılıkları öne çıkaran 

çalışmaların popülerleştiği sanatsal bir ortam yaratmıştır. Bu noktadan hareketle özellikle 

1980’lerden sonra Türk resim sanatına baktığımızda; sanat piyasasının içerisinde şekillenen 

resimlerin birer meta haline gelmeleri ticarikaygılar karşısında sanatçıları yalnızlaştırmıştır. 

Teknolojinin getirisi olarak hızlı bilgi akışına maruzkalan izleyicilerin; sansasyon yaratan ya 

da popüler konuları plastik değerlerinönüne geçirmesi; konusal anlamda kötü pazar 

nesnelerinin yüzeysel sembollerüretmesini kaçınılmaz hale getirmektedir156. 

 

 

 

  

                                                           
156Güven, M. (2012). 1980 sonrası Türk resminde konu ve sembol, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 115-118. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

1980-1990 yılları arasında; toplum ve kültür yapılarında yaşandığını gördüğümüz köklü 

dönüşümleri, sanayileşmenin beraberinde getirdiği sorunları, köylerden kentlere göçleri, 

teknoloji ve iletişim alanında yaşanan gelişmeyi ve bunlara bağlı yan etkenleri temeli 70’lerden 

önceye dayanan bir oluşumun devamı olarak157 nitelendirebiliriz. Köklü dönüşümleri 

gözleyebildiğimiz böyle bir dönemde; sanat doğru okunup, çözümlenirse siyasetten daha 

önemli göstergelere sahip olduğu kabul edilebilir. 

 

 Bir dönemin sanat ortamını anlamaya çalışırken; o dönemin iktidar sahipleri ve siyasi 

gelişmelerini göz ardı etmek yanlış bir tutum olur. Bu bağlamda 1980’lerden sonraki sanat 

ortamı ekonomik ve siyasi gelişmelerle olarak bir dönüşüm geçirmiştir. Sanat her zaman 

toplumun farklı kesimlerindeki dinamikleriyle etkileşim içerisinde olmuş ve farklı algılarla 

ortaya çıkmıştır. 1980 sonrası sanatta bu durum açık olarak izlenebilmektedir. 

 

Siyaset 1980 kuşağı sanatçılarının örgütlenmesinde büyük etkilere sahip olup 

örgütlenme biçimini de belirlemiştir. Türk sanatında sanatçı gruplarına baktığımızda; gerek 

geçmiştekiler gerekse günümüzdekiler bulundukları dönemlerin politik yaşamının etkilerini 

yansıtmışlardır. Yeniler, Müstakiller, D Grubu v.b. gruplar kültürel süreçleri içerisinde oluşan 

özelliklere göre örgütlenmişlerdir. 1980’lerde sanatçılar arasındaki örgütlenme şekli ise 

1968’lerde olduğu gibi tabulaştırılmış doğal liderlere yönelik gelişmeyip; bireysel iradeye bağlı 

gerçekleşmiştir158. 

 

80’lerde sanat pazarı serbest piyasa ekonomisinin liberal ortam koşullarına bağlı olarak 

canlılığını korumuştur. Özel sanat galerilerinin ve resmi galerilerin etkinliklerinin azaldığı bu 

dönemde Batı’nın sanat pazarına açılma isteği tartışılmaya başlanmıştır. Gelişen ve hızlanan 

iletişim sanatçıların Batı’da geçerli olan düşünce ve akımlara uygun eser üretimlerine olanak 

sağlamıştır. Böylece resim sanatında bir kriz dönemine girilmiştir; çağdaş Türk sanatçıları 

kendi geleneksel biçim kökenleri ile ilişki kurmada zorluklar çekmiş ve geleneksel kökenleri 

ile temellenen büyük, etkin üsluplar yaratılmasında sorunlarla karşılaşmışlardır. Batı sanatı ile 

                                                           
157Özsezgin, K. (1999).  Cumhuriyet’in 75 yılında Türk Resmi. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 118 
158Karavit, C. (2002). Akadeğilmi Akademi’den Üniversite’ye Geçiş Sürecinde 1980-1990 Dönemindeki 

Öğrencilerin Deneysel Sanat Hareketleri. İstanbul: Stüdyo İmge 
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ilişkilerin yeni bir evresini oluşturan bu yeni oluşum günümüzde hala devam etmektedir ve yeni 

üslup sentezlerine ulaşabildiği oranda amacına ulaşabilecektir. 

 

Ülkemizde 1980 kuşağı sanatçıları; genel yaklaşım ve üslup olarak figüratif ve soyut 

sanat eğilimlerine ilişkin alternatiflerin yanı sıra tüm dünyada egemen bir akım niteliği kazanan 

yeni-dışavurumcu eğilimden yana tercihlerini kullanmışlardır. Ancak Türk sanatçılarının özel 

mekânlarda ya da galerilerde sergilenen eserleri eğilim farklılıklarının daha iyi algılanmasına 

olanak sağlamıştır.  

 

1980’lere kesintisiz olarak gelen soyut sanat döneminden sonra figüratif sanata dönüş 

olduğunu iddia edenler olmuştur. Ancak figüratif sanat hiçbir zaman yok olmamıştır. Zamanla 

değişen değerler ve figürün uygulanma çeşitliliği düşünüldüğünde de giderek önem kazandığı 

görülmektedir. Genelde geometrik ve lirik olarak belirlenen soyut üslup eğilimlerinde; giderek 

post modern anlayış takip edilerek kavramsal ya da minimalist çözümlemelerin araştırıldığı 

görülmüştür. (bkz. Resim 3.8.6., Resim 3.10.1.) Geçmiş yıllarda kullanılan şema geometrisi ya 

da geçmişin dekoratif simgelerinden arta kalan bu soyut üslup; mesaj iletiminde simgelerin 

içselliğine dikkat çekmeyi amaçlamıştır159. (bkz. Resim 3.2.3., Resim 3.2.4., Resim 3.3.1., 

Resim 3.5.8., 3.9.1., Resim 3.10.5., Resim 3.11.1.) 

 

1980’li yıllara baktığımızda dışavurumcu yaklaşımın Batı resmine paralel olarak 

gelişim gösterdiğini görürüz. (bkz. Resim 3.1.6., Resim 3.9.4.) Bu eğilim; Batı’da pek çok ülke 

ile birlikte Türkiye’de aynı zaman diliminde görülen ve uluslar arası olarak 

nitelendirebileceğimiz bir sanat tavrını meydana getirmiştir. Fakat yeni-dışavurumculuk 

ülkemizde kendine has sosyo-ekonomik ve kültürel şartlar çevresinde; galerici ve 

koleksiyonerlerin klasik resimleri tercih etmeyerek modern resimleri talep etmesi sonucunda 

gelişmiştir160. Yüzyıl başlarındaki Alman ve Fransız kökenlerinden sonra İkinci Dünya Savaşı 

sonrası Amerikan soyut dışavurumculuğu da; 1980’lerin yeni-dışavurumcu yaklaşımlarına 

birer dayanak oluşturmuştur. Ancak bu yılların yeni-dışavurumculuğu; geçmişteki kökenlerini 

sorgulayarak postmodern eğilimler göstermiş bunun yanı sıra yeni-dışavurumculuğu temsil 

                                                           
159Çavuşoğlu, İ. (2000). Resim sanatında yeni ve figüratif eğilimler., Türk Dünyası Kültür ve Sanat Sempozyumu 

Bildiri Kitabı. Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta 
160Taşdemir, N. (1995). Türk figüratif resminde görülen dışavurumcu eğilimin 1980 sonrası yansıyış biçimi (yeni-

dışavurumcu anlayış), Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 
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eden eserlerde güncel sorunlar da işlenmiştir. Türkiye’de ise yeni-dışavurumculuk genelde 

toplumsal bunalımlara gönderme yapan eserleri temsil eden kaotik bir üslup olmuştur. 

 

Batı’da toplumsal ve siyasal konuların ağırlıklı olarak tercih edildiği 1960 sonrası sanat 

hareketleri; bir durum karşısında tavır alan, gündelik gerçeklikle ve toplumla ilişki kuran, 

siyasal ve kültürel olgularla yoğun şekilde uğraşan çağdaş sanat; Türkiye’de seksenli yıllarda 

yaygınlaşmıştır161. 1980 kuşağı sanatçıları; doğanın görüldüğü şekli ile temsili yerine 

duyguların ve iç dünyanın öne çıktığı dışavurumculuk ile Türkiye’de yaşanan baskı ve bunalım 

dönemleri, sağ-sol çatışmaları, terör-anarşi, teknoloji-sanayi, tüketim-enflasyon gibi yıpratıcı 

etkenleri anlatım olanağı bulmuşlardır. Medya aracılığı ile bilgiye ulaşma daha da kolaylaşmış; 

sanatçılar bütün akımları sorgulamaya ve seçmeci bir tavır sergilemeye başlamışlardır. 

İzleyiciler ise sergi ve yapıt bolluğu ile kazanımlar elde etmiş; sermaye birikimlerini çağdaş 

sanata yatırma yönünde olumlu değişimler yaşanmıştır. Böylelikle izleyici ve alıcı kitle 

meydana gelmiş; sanat pazarı canlanmış ve daha çekici hale gelmiştir. Bu arada Batı sanatında 

bilinen adıyla postmodernist tepki ile karşılaşılmıştır. Postmodernizm; değişmez bir sanat 

anlayışı olmayan, üslupsal gruplamalara sığmayan, sanatçının kendini bireysel güç ile ifade 

ettiği bir tavırdır. Bu yıllarda postmodernist ilgiler içinde çalışan sanatçılarımız; kendi 

dünyalarını yaratmış; içerik yüklü anlatımlarında kişisel vurgulara, eleştirilere yer verdikleri 

dışavurumcu çalışmaları ile postmodern söyleme ortak olmuşlardır. 

 

İlk defa 1939 senesinde gerçekleştirilen ve günümüze kadar aralıksız olarak devam eden 

Devlet Resim ve Heykel Sergileri; 77 yıllık varlığı ile ülkemizin sürekliliğini koruyan tek ve en 

önemli geleneksel sergisidir. Yarışmalı olan bu sergi pek çok sanatçıyı teşvik ederek onlara 

heyecan alanı yaratmıştır. Günümüzde önemli ustalar olarak saydığımız ressamlar bu yarışma 

ile kendini göstermiş ve resim tarihimizde yerlerini almışlardır. İlki İkinci Dünya Savaşı’nın 

başlangıç tarihinde gerçekleşmiş olan sergi; her on yılda değişim gösteren dünya ve Türkiye 

politikaları ile içerik ve gösterim dili açısından paralel gelişim göstermiştir. Bunun yanı sıra 

serginin yapısı; döneminde üretilen sanat yapıtlarının hangi anlayışı temsil ederlerse etsinler 

iyisinin seçilerek sergilenip, ödüllendirilmesine yönelik büyük ve toplu bir sergi niteliğinde 

olmuştur. Devlet Resim ve Heykel Sergilerinin sanatçıları tek bir çatı altında toplamak ve 

seçilecek eserler ile müzeler kurmak dışında; dönemin Türk resim ve heykel sanatlarının 

panoramasını oluşturmak, yeni sanatsal tartışmaları ve biçim dillerini halka tanıtmak gibi 

                                                           
161Duben, Yıldız, a.g.e., 2008. 
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amaçları da vardır. Türkiye’nin modern sanatı için bir dönüm noktası olan bu etkinlik; sanat 

tarihi yazımı açısından da büyük bir görsel arşivi bizlere sunmaktadır. Ayrıca sergi; İkinci 

Dünya Savaşı sonrası Demokratik Parti’nin başa geçmesi ile başlayan çok partili demokratik 

süreç, 1960 Askeri Müdahalesi, 1961 Anayasası, 1971 Muhtırası ve sol eğilimlerin yükselişi, 

11 Eylül 1981 darbesi, 1983’te Özal iktidarı ile başlayan küreselleşme politikaları, 2000’li 

yılların AKP iktidarları gibi birçok sürecin sanatsal gösteriminde de belirgin bir veri tabanı 

oluşturmuştur. 

 

Devlet Sergileri’ne yapılan eleştiriler yabancı sanat insanlarının jüriliği bırakmaları ile 

birlikte artış göstermiştir. Gerçekleşen sergilerin ardından ödüle ya da sergilenmeye değer 

bulunan eserler her zaman tartışmalara yol açmıştır. Bu durum yarışmaların doğasında bulunan 

yapısal özelliklerden kaynaklanmaktadır. Görecelik bu yapısallığın en temel niteliği olarak 

karşımıza çıkıyor. Bu yıllarda en iyi olarak kabul gören sanat eserlerinin belirgin özelliklerinin; 

renk ve biçim olgunluğu, sunuş zenginliği, bazı durumlarda da dramatik etki sağlamak için 

tercih edilen anlatım yalınlığı olduğu görülmektedir162. 

 

Devlet Sergileri 1980-1990 yılları arasındaki kültür sanat faaliyetlerinden etkilenmiş ve 

aynı zamanda onları etkilemiş; dönemin sanat tartışmalarının merkezinde bulunmuş ve çağdaş 

Türk sanatının ortamını hareketlendirmiştir. Resmiyeti ve sürekliliği ile önem kazanan sergi; 

sanatçıları bir araya getirmiş, yeni sanatsal gündemler oluşturmuş ve dönemin sanatsal 

perspektifini izleyiciye sunarak amacına ulaşmıştır.  

 

Devlet Sergileri sanat ortamında gerçekleşen sorunları her zaman gündeme taşımıştır. 

Türk sanatının oluşum sürecinden beri yaşanan modern sanat/klasik sanat, hümanizma, milli 

sanat, yaşayan sanat ve non-figüratif gibi üslup tartışmaları her on yıllık zaman diliminde 

değişim göstermiş; bizim çalışmamızı kapsayan dönemde ortaya konan eserler ise 

gelenek/yenilik, koruma/yenileştirme, kitle kültürü/yüksek sanat, sağ/sol, usallık/usdışılık, 

geçmiş/gelecek, modernizm/gerçeklik, soyutlama/temsiliyet, avangard/kitsch gibi ikilemler ile 

gerilim alanına girmiştir. Buzıtlıklar arasındaki ilişki bilindik çözümlemelerden uzaklaşmış ve 

kesin tercih yapma zorunluluğu yok olmuştur. 

1980-1990 yılları arasında gerçekleşen Devlet Sergileri’nin katalog çalışmaları sergide 

yer alan eserlerde genellikle; manzara (bkz. Resim 3.1.3., 3.3.4., Resim 3.5.4., Resim 3.6.4.), 

                                                           
162Çavuşoğlu, 2000, a.g.e 
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iç mekân (bkz. Resim 3.5.2.), ölü doğa (bkz. Resim 3.4.2.), portre (bkz. Resim 3.1.7), 

gerçeküstü, alegorik (bkz. Resim 3.1.4., 23, Resim 3.8.3.), günlük yaşam (bkz. Resim 3.2.7.), 

Anadolu (bkz. Resim 23, Resim 3.5.1., Resim 3.5.6., Resim 3.6.2.), köy hayatı (bkz. Resim 

3.4.5., Resim 3.7.3., Resim 3.8.1.), meslek grupları (bkz. Resim 3.3.2., Resim 3.11.5.), 

gecekondu kültürü (bkz. Resim 3.7.2.) gibi konuların farklı ifade biçimleri ile ele alındığını 

ortaya koyar. Sergilerde daha çok dışavurumcu örnekler görülmekle birlikte (bkz. Resim 3.3.5., 

Resim 3.5.3., Resim 3.7.8., Resim 3.9.5.); soyut (bkz. Resim 3.2.2., Resim 3.4.3., Resim 3.7.5., 

Resim 3.8.2., Resim 3.8.4., Resim 3.9.3.), figüratif (bkz. Resim 3.2.6., Resim 3.4.8., Resim 

3.5.5., Resim 3.9.7., Resim 3.10.6.), non-figüratif (bkz. Resim 3.10.2.), geleneksel (bkz. Resim 

3.4.9.), biçimci (bkz. Resim 3.10.3., Resim 3.11.2.), eleştirel, kübist (bkz. Resim 3.6.1., Resim 

3.7.4.), izlenimci (bkz. Resim 3.8.5.) anlatım biçimlerinin de yer aldığı görülmektedir. 

 

Çalışmamızın sınırları dahilinde incelediğimiz yapıtların büyük bir kısmı 1980’lerde 

güçlenen “yeni-figürasyon” akımını temsil ederler. Bu eserler arasında “toplumsal-eleştirel-

gerçekçi” örneklerin yanısıra “fantastik-gerçekçi” eğilimine sahip “dışavurumcu-sürrealist” 

olarak sınıflandırabileceğimiz bir grup vardır. 1980-1990 yılları arasında düzenlenen yarışmada 

derece alan sanatçıların resimleri incelendiğinde görüldüğü üzere; Türk ressamları psikolojik 

ve toplumsal eleştiri yorumları ile bu döneme damga vurmuşlardır. Değişen toplum 

değerlerinin de net şekilde izleyiciye yansıdığı eserlerde dışavurum en önemli özellik olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

 

Figüratif ifadeye odaklanmayı ve diğerlerinden farklı olma isteğini arttıran “yeni-

figürasyon” eğilimi ve 1970’den başlayarak devam eden özgünleşme çabalarının bir uzantısı 

olarak nitelendirebileceğimiz öznel anlatımlar sanata çeşitliliği getirmiştir. Sanatçıların 

dışavurumcu ve lirik ifadeleri daha çok tercih ettiği bu yıllarda; 1920 ve 1930 kuşağının usta 

sanatçı kimlikleri belirlenmiştir. Ressamlarımız biçimlerini değiştirmemiş ancak teknik yönden 

daha olgun özellikler gösteren çalışmalar sunmuşlardır. 1980’lerde ortaya konan figüratif 

resimlerin olgunlaşmasına doğrudan etkileri olan 1940 kuşağı sanatçılar ise; dışavurumcu 

anlayışlarında renkçi-lekeci anlatımlar ve yarı soyut biçimlendirmeler ile özgün yorumlarına 

ulaşmışlardır. (bkz. Resim 3.1.2., Resim 3.1.3., Resim 3.2.1., 16, Resim 3.4.1., Resim 3.7.1.) 

 

 80’li yıllarda yapılan resimlerin 60 ve 70’lerin figür resimlerinin bir uzantısı olduğunu 

söyleyebiliriz. Bu dönemde dışavurumcu kanalda yaşanan çoğalma nitelik değil nicelik 
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anlamda gerçekleşmiştir. Soyut resim ve üç boyutlu eserler çok küçük bir sanatçı grubu 

tarafından tercih edilmiş ve etkisiz olmuşlardır. 80’lerde resim alanında yaşanan gelişmeler 

önemlidir ve daha ayrıntılı incelenmesi gerekir. Kısaca şu özelliklerden söz edebiliriz; 

 

 Bu yıllarda sanat dünyasında bir kuşak çatışması var olmuştur, Batı sanatı farklı bakış 

açıları ile sorgulanıp yorumlanmıştır, yakın geçmişten uzaklaşmaya gidilirken uzak geçmişe 

yönelme eğilimi artmıştır, Batılı sanatçılar benimsenmiş ve örnek alınmıştır, yeni medyalara 

ilgi duyulmaya başlanmıştır, günlük yaşamı içeren ikonografiler daha çok tercih edilmiştir, 

biraz popülist ve anti entelektüel bir eğilim doğmuştur, grafik sanatı önem kazanmıştır, önemsiz 

kültür ve pop müzik etkileri sanat eserlerinde göze çarpar hale gelmiştir, alt kültürün yüksek 

kültürün içine sızmaya başlaması bazı sanatçıların yoğun tepkisine neden olmuştur. 

Teknolojinin bir getirisi olarak büyük, küresel, çokuluslu bir iletişim ağı meydana gelmiş; 

insanlar bu iletişim ağını algılamakta güçlük çekmiştir. Sanatçılar da bireysel olarak bu iletişim 

ağının içine düşmüştür. 

 

 1980’lerde yaşanan dönüşüm modernizmden kaynaklı ortaya çıkan yeni bir dil ya da 

üslup değildir. Bu değişim daha çok toplumsal, kültürel, siyasal sorunlarla doğmuştur. 

Sanatçılar yeni doğan bu durum değerlendirmesinin içine girmiştir.   

 

Sosyal bilimlerde toplumu ilgilendiren olguların gelişimi onar yıllık süreçler halinde 

incelenir. Çünkü günümüzde toplumsal değişimler onar yıllık süreçler içerisinde 

oluşmaktadırlar. Her on yıllık dönem bir sonraki dönemin temellerini içinde barındırır aynı 

zamanda bir önceki dönemin de etkilerini taşır. Doğal olarak sanat tarihçiler; bu etkileri ortaya 

çıkarıp söz konusu dönemi tüm yönleri ile ele alarak dönemin içinde üretilen sanatı besleyen 

kaynakları ortaya koymalıdırlar. Sanat ile sosyal yapının ilişkisi; insan ile sosyal yapı arasındaki 

ilişkinin önemli aşamalarından biridir. Bu sebeple sanat ve sosyal yapının ortak dinamiklerinde 

yaşanan herhangi bir değişim kaçınılmaz olarak biçim ve içerik yönünden sanata yansır163. 

Çalışmada 1980’lerin resim sanatı bu bakış açısı ile değerlendirilmiştir. 

 

1980-1990 kuşağı sanatçılarımızın resimlerinde; figüratif anlatımda görülen 

yoğunlaşma ile birlikte sanatta gelişim grafiğinin yükseldiği ve etkin bir sanat ortamının 

                                                           
163Erinç, M. S. (2009). Sanat Sosyolojisine Giriş. Ankara: Ütopya Yayınevi 
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oluşturulduğu görülmektedir.  Bu dönemde biçimsel olarak ustalaşan sanatçılar; sanat 

piyasasının güçlenerek büyük sanat müzayedelerine dönüşmesinde büyük etkiye sahip 

olmuşlardır. Fakat resmin ticari meta şeklinde kazandığı bu önem; bazı sanatçıları arza göre 

üretim yapmaya yönelttiği için olumsuz sonuçları da beraberinde getirmiştir. Yaşanan 

olumsuzluklara rağmen 1960’lardan 1980’lere üç kuşak sanatçının buluştuğu bu dönemde 

biçimlerinde ustalaşarak uluslararası tanınırlığa ulaşan sanatçıların; resmi düşünsel bir zemine 

oturtan ve teknik güçlerini yansıtan özgün yaratıları genç kuşak için örnek teşkil ederek yeni 

bir bilinçlenmeyi sağlamıştır. 
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