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İstiklal Savaşı'ndan sonra Türkiye'de 1930'larda toplumsal ve ekonomik

alanlarda yeniden yapılanmayagidilir. Yenileşen Türkiye'de sanat ortamın

da eski üsluplara karşı çıkılır ve batı sanat anlayışlarina açık bir görüş ge

lişmeye başlar. Bu yıllarda batıda hızla değişen yeni ve farklı sanat akımla

rında (kübizm, ekspresyonizm... gibi) ürünler verilir.

Türk resim sanatında geleneksel halk sanatlarının değerinin anlaşılması re

jimin değişmesi yani CumhuriyetIe birlikte olur. Bu amaçla yapılmış resim

ler Türk resim sanatı tarihinin yönünü değiştirir. 1930'lu yıllarda yurt çapın

da "Halk Evleri" açılır. Buralarda resim sergilerinin de yer aldığı birçok kül

türel etkinlikler yapılır. Bu dönemde Türk ressamlar Anadolu'ya gönderi

lir. Anadolu'nun zengin doğasını, kültür ve yaşamını inceleyen ressamlar

bunları resimlerine konu ederler. Turgut Zaim bu ressamlardan biridir.

1906 yılında İstanbul'da doğan Turgut Zaim, Kadıköy Saint Joseph Kole

ji'nden mezun olur. Güzel sanatlarla ilgili bir aile içinde büyüyen ressam

için özellikle İtalya'da dokuz yıl resim eğitimi alan küçük dayısı Mehmet Fu

at, "mit" olur. 1920 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi'nde (Güzel Sanatlar Aka

demisi) öğrenime başlar. Öğrencilik yıllarında Paris'e resim eğitimi için

burslu olarak gönderilir, ama kısa bir süre sonra yurda döner ve eğitimini

tamamlar.

Turgut Zaim bir yıl Konya'da resim öğretmenliği yapar. 1932 de Ankara'ya

evlenerek yerleşir ve daha sonra Cumhuriyet Halk Partisinin hazırladığı

programa katılarak Anadolu'daki yaşama biçimi ve folklorik değerleri ya-



kından tanı r. 1932-193) yı ll a rında İ nkılap Se rgile rinde.

1939'clan sorıra bazı "D Grub u" Serg ileri nde ye r a lır.

1939"dan sonra Devlet Tiyatro ve Operası 'nda dekcratör

lük g örevine baş lar ve bu nu uzun yılla r sü rdürür. Devlet

Resim ve I leykel Sergileri'nde 19)Tde ikin cilik . 1958'de

b irincilik ödüllerini kazanır. 19G4'de Gü zel Sanatlar Ge nel

Müdürlüğü tarafından Ankara'da Milli Eğitim Baka n lığı

Gale risi'nde özel se rgisi d üze nlenir. 1966'da Ankara'da

Doğuş Gale risi'nde rctrospektif sergisi açılır .

Çok yü nlü ça l işmala r yapan Za im : Orha n Ve li, Ceyhu rı

Atuf Kan su'nun kitap la rı için ill üstrasyonlar dışında, Tc zc r

Taşkıran ' ın masa l k i tapla rı , Dedc Korkut Masalla r ı ve Ah

met K utsi Tecer 'In Köroğlu kitapların ı resimler. Zai rn'in

çoğu yayınlanmamış üzgün tiple rne leri ile ka rika türle ri de

bil inir. Ressamın diğer uğraşı yö nü ise yazarlığıd ır. "Vur

hik ayele ri ve Birinci Dün ya Savaş ı' ndaki anıların ı içere nlık" dergis indeki

yaz ı la r yazar.

1974 yılmda ölen ressam pa stel. suluboya. guuş . yağlıboya resimleri d ışın

da çin ko ve linol tekniğinde de ürü nle r veri r. Özgü n baskıresimleri ile o dö

ne mde Tü rkiye 'de ilk ürün ve ren ressa mlarmuzdandır .

Resim J.
Orta Oyunu. Yi//I/boya.

Tu rgut Zaim. ak ad e miyc baş lad ı ğ ı 1920'1i yı lla rda ilk tuva ! res im ca l ış mala

rı İstanbu l ile ilgili ürün le rdir. Ressamın unlaus ma güre, "onbeş i geçmeyen

peyzaj, Nü i şl erine gelince: O za manki sos yal yaşa ntı , dini ve ahlaki bask ı 

b r yüz ünde n Türk kadınları çıplak olarak model lik etmey i çok aytp ve ye r

siz saya rta rd ı . Güzel Sanatlar Akademisi'ne kadın model bul mak bu devir

de zo rdu , Ancak m üturckc s ırala rı nda ihtilalele n kaçan be yaz Ruslardan te

min ed ilireli. Bende n önce ki kuşakların sanatç ıla rı çıplak res imleri an ca k eş

ler i sayesinde yapahilmiş ler . Be nim için önerri li o lan çıplak resim yap ma k

tan ziyade yeni konula rı ele a lmaktı. Çıplaklığın üzerinde fazla durmay ış nu

mod eli daima anatomik yönden ele alış undan ileri geliyordu. Manza ra res

mine gelince: Hgürsüz olanla rı ço k ya l ın buluyo rdem. Bu fikriın . man za ra 

yı ho r gördüğüm anlamına gel me melidir. Resimlcrimdc bu açıknr.:"

Ressamın ö ğ renci lik yılla rında , çeşitli sanat ak ım l arının doğduğu n : o dö

ne md e sana tın merke zi olan Fran sa . Paris bekl entil e rini ka rşı layamaz . Bu

nun nedenini "Güzel Sanatlar Akademisi öğret i m siste mi, Paris Gü zel Sa

natla r Ok ulu 'nun he me n hemen aynıydı.. . At ölye lerde kuru bir çah şmu te k

niği hakimdi. Yıllarca , ç ı p la k modelden çalışmalar, basma kalıp bir ustalık

doğmuştu . Kendinden b ir yoruınu sa klavan . İl e r i de meydana ç ıkabilecek

'Zaim. Turgut. Takı Sanaeel Irünler Pazariama lıd . şii . Ankara. 1982.



k i şil ik ler i k örc hecek bir mct o ttu'" şek l i nde ifade eder. Diğer taraftan res sam

"ller öğrencinin kendi toplumunda yetişmesi gerektiği" düşüncesindedir.

Bu , yaptığı resim lerinde de g örülür.

19j O'lu yı lla rda Turgut Zainı Ana dolu'yu. inxamru . yasa nun ı ve kültürel de

ğerlerini tanımak için Konya , Sivas ve Tokat'a bir dizi geziler yapar. Bu ge

zile r sonucu geleneksel ve folklorik anlay l ~1a yap ı l m ı ş resimler ortava ç ı ka r.

Özgün baskıresimde de ürünler ve ren Turgut Zaim 1950-31'li yılla rdan itiba

ren çinko ve linol teknikleri ilc ot uzdokuz adet resim yapa r, Bunların yir

midört adedi çinko kalıplan çukur baskı. onbeş adedi ise linol kalıptan yü k

sek baskı tekniği ile oluşur. Çinko baskı için n ü, peyza] veya köy yaşamı,

linol tekniğine ise Kupeli Avşar Kadınları , Oturan ve Kcçtli kadın resi mleri

örnek gösterilcbilir. Bunlardaki konu ve ele al ış diğer yaptığı res im te knik

lerinden farklı değildir.

Ressamın resim üzerine düşünceleri ni. " Sanatç ı sa mimi olduğu o randa k işi

liğini vansnahi lir. Öncelik le, yapt ı ğı i şe i n anmas ı gerekir. Ard düşüncelerin

den uzak ve kuşkusuz olduğu oranda bir şey ler katabilir. Sanatçı resmi kar

ş ı s ında yaln ız kalmasın ı bilen b iri olma lıdır. Rcsimlcnmdc haskın olduğu nu,

çocuksu bi r havan ın estiğini söyleye nle r olmuştur. Buna bir de bilinçli gü 

ven d uygusunu katabiliriz . Gravür ça lışma la rında oyma tekniğinin arık ta

rafın ı ter cih ettim'" şek linde ifade eder.

Ressam. d iğer ressamlardan ayrıldığı noktaları ' ve ressamın toplumla olan

ilişkisini şöyle d ile getirir; "Kendine özgü mitnarisi , s üsleme sanat ı, resim sa

nat ı , sosyal yaşant ısı olan bir toplumun sa na tçıs ı da çe vres in in bir ürünü

dür. Toplumdan al ır ve topluma verir. Yapıla gelmiş VC' gelmekte olan ya

bancı ckollcri hcnimscyerek taklit eserler ve reni ıasvibc imkan yo ktur. Sa

nat ,,], ba~kasın ı taklit t.:ltiği sürece, ya l nızca onun a rkasında n sü rü neri silik

'a.g.e

Resim2.
Tiirlı MilletininAtatiirlı 'e

Arz-ı Şiiltrafll,

Yathboya



Res/m3.
Yağf/bqya.

Resim 4.
rün[I iren Kadlfl, Yal f/boya

(solda)

Resim S.
Sofrada. raif/boya.

(sa/da)

gölgeden başka bir ~ey değildir. İ n

san belki kısa bir süre için ço k sev

diği bir ekol ün etkisinde kalab ilir.

Bu vefasızın elinden ne kada r çab uk

s ıynlabil i rse , klşili ğme de o ölçüde

kavuşabilir. Zaınaru rruzda. çeş i t l i

ckolleri bir kelebek gih i dolaşarak ,

ömrünü harcayan nice zavallılar

görünme kted ir. Ge riye bakıığı za

man hiçbir iş yapmadığın ı üzüntüy

le gö ren bcdbahtlar olduğu kadar

ayrıca 1)1ı d urum un fark ında olan

kabi liycısi z l crin de g ürült ülü, edebi

yat ve deınagojiyle ş ö h rer yapmaya, zavallı bir grubu karıdırmaya çalışan

sa rlaıan l ann da lerayı sanat ettiklerini de unutulmamalıdır. Birço k ressam

larda n ayrıldığı tarafl ar yuka rıda anlattığım görüş lerle bi rlikte bunla rdır.

Toprağa bağ ity ı m.!" Bu düşüncelerini yaşamı boyun ca ya pu ğ ı resimlerde

sürd ürür.

Zaiın resim le rini izlenimc iler gibi , gördükler ini anında notlam adan. dah a

so nra gözlemleri ne da yanarak yeniden yo rumlar. Onun resimler ini gerek

konu ve gerekse ele alış bakımından "Minyat ür", "Atatürk ve Cumhuriyet "

.- .

'J g.e



Resim6.
Guaş.

(solda)

Resim?
nememas IkiKadın,

Metal Baskı.

(sagda)

ve "Anadolu bozkınnda yaşayan insanın yaşamı ve folklorik değerleri " ola

rak incclcrsck da ha iyi a nlaşılabilir.

Orta Oyun u, Topkapı Sarayına H ü cuın ve Cami Ş ad ırvan ı adlı yağlıboya tu 

val res imlerinde minyarüre gün dermeler olduğu görü lür. Arıkara Resim

Heykcl Müzes i'nde yer alan Orta Oyunu ad lı yağlıboya tu va l resimde , islam

di ninin gereği olan kadın ın örtürimesin i ve kafcs a rkasında erkeklerden ay

n oturmas ı nı bize belgele r g ibid ir. Perspektifin de kullanıldığı bu resimde

iki bü yü k ağ,H,: , sa ğ da kadın , so lda e rke klerin gruplaşt ı ğ ı . o rtada ise iki ka

dın bir erke k ve yuka rı kısıında kafes a rkasından ve açık kapıdan oyunu iz

leye n kadınlı e rkekl i bir yer a lır ( Resim l ).

Cumhu riye tin Onuucu Yılı Sergisi için Turgut Zairn'in yaptığı "Türk Milleti

nin Atarürk'c Arz-ı Ş ü kra ru " adlı yağlıboya resmi iki kü çük ve bir büyük

bölümden ol uşu r. Sağdaki bö lümd e Baıı Anadolu kö ylüsünü , ortadaki bö

lümd e ise a rkada ye r ala n Arıkara Kalesini. o nun ö nünde Atatürk 'ün çev re

sini sevgiyle k uşatan Doğu ve Batı Anad olu halkın ı hikavclcştirir . Bu yağlı

boya resmin yatay iki kü çük ve dikey bir büyük alanl ardan olu ş ması . bu

ala nlar içinde ele alınan figürler ve biçimle rin boyut l arındaki fa rklıl ı k la r

kompozisyondaki ritme farklı bir boyu t getirir (Res im 2). Bu resi m İs t anbu l

Resim ve Heykel M üzesi 'nde bulunmaktadır.

"Anado lu insanı , yaşarn ı ve folklorik değerleri " konulu resimler Tu rgut Za

im'in yaptığı ç al ışma lann b üy ük bir k ısm ın ı oluşturur. Resimlerin konuları n

da bozkır, yö resel g iysiler iyle kadın. çocuk , keçi, eşek , dağla r veya tarlalar

çokça yer a lır. Onun resimler inde hiçbir zama n insa n yo rgun, bezgin veya



ResimB.
Çinko Baskı.

(soida)

Resim 9.
Keçili Kadm, linol Baskı.

(sağda)

çilekeş değil, kendi açtığı pencereden sıcak, masalsı bir dille görselleştirir.

Toprağm insana sunduğu nimetler ve bu ürünlerin nasıl kullanılır hale ge

tirildiğini bize belgeler gibidir. Sütün yoğurda ve yağa, unun ekmeğe ve yü
nün ipliğe dönüştürüldüğüsaptamalar görülür (Resim 3-4-5).

Turgut Zaim'in yağlıboya resimlerinde farklı biçimler kullanmasınarağmen,

renk tonu açısından minyatür resim sanatındaki renk anlayışına gönderme

ler vardır. Resimlerde çok büyük oranda açık-koyu (ton farkı) endişesi

yoktur. Bunun sonucunda oluşan iki boyutluluk, bir yüzeyselleşmeolarak

algılanır (Resim 2-3-4-5-11). Genelde çok renkli olan Zaim'in resimlerinde

büyük ölçüde yeşil-kırmızı, turuncu-mavi kontrast renklerin kullanıldığı ve

bunların oran olarak büyük-küçük oluşunun bir başka zıtlığı meydana ge

tirdiği gözlenir. (Resim 2-3-4-5-11).

Ressamın geleneksel halk sanatından çıkışlı olarak yaptığı resimlerinde çiz

gi, renk ve lekenin tekrarından oluşan bir ritm egemendir. Resimlerindeki

leke, açık-koyu değerler oluşturur. Değer ya da renklerin tonaliteleri arasın

da çok sayıda derecelenmeler görülür. Böyle bir derecelenme, yoğunlaştı

rılmış bir işlevle göreceli olarak ışık gölgeden bağımsız bir lekeye dönüşür

(Resim 3-4-5).

Zaim, kullandığı sembolik figürleri geleneksel mekan anlayışına göre yüze

ye yerleştirir. Konularını minyatür resim ve kırsal kesimden alan Turgut Za

im, genelde dağ, ağaç, koyun, keçi ve evler. .. gibi dış mekan kompozisyon

larının önüne figürlerini büyük boyutlu yerleştirir. Bu durumda resim önde

büyük, arkada küçük olan alanlardan oluşur (Resim 4-5-11).

Ressam guaş tekniği ile yapmış olduğu (Resim 6) anne, bebek ve çocuktan

oluşan kompozisyonda eşarpta, heybede ve çocuğun çorabında yöresel



motifleri kullanır. El yapımı ahşap testi ve beşik ile de o böl

genin ahşap halk sanatındanörnekleri bize sunar. Diğer resim

lerinde olduğu gibi bu resimde de Uygur ve Osmanlı minya

türlerini çağrıştıran çekik karakaş gözler ve yuvarlak yüzler be

lirir.

Hamamda iki kadın adlı metal baskıresimde çizginin olanak

ları kullanılır, figürleri oluşturan kısa ve uzun çizgiler bedenin

yapısına uygun olarak sınırlandırılır(Resim 7). Üç figürün oluş

turduğu (Resim 8) de görülen bu çinko baskıresimde çizgi

biçimlendirdiği gibi yoğun kullanılmasıyla bir koyuluk oluş

turur. Linol tekniği ile yapılmış olan Keçili Kadın (Resim 9),

Oturan Kadın (Resim 10) ve Küpeli Avşar Kadınları (Resim

ll) resimlerinde farklı nitelikte çizgi karakterleri kullanılır.

Ritm, çizginin yönlendirdiği biçimler ve bunları oluşturan

büyük-küçük lekeler yüzeyde tekdüzeliğin (monotonluğun)

oluşmasını önler ve çizgi ile sürekliliği sağlar (Resim 7-9-10-11).

Turgut Zaim'in resimlerinde biçimlerin geometrize edilmeden,

yuvarlak (organik) yapılması daha canlı ve yaşanır kılar.

Resimlerine objeyi veya figürü kargaşadan uzak bir düzenleme

anlayışıyla yüzeye yerleştirir. Figürleri hiçbir zaman harekete

zorlamaz, bu durgunluk, yansitılan duruluk, mistizrnin sessiz

liğini ve sükunetini simgeler. Yalın olan bu resimlerde detay

lara girmeden yöreye ait bir kuşak veya eşarpta geometrik

motiflere yer verir. Halk sanatlarındanolan çorap, eşarp, kilim

motifleriyle kullanılan detaylar, yüzeyden ayrılarak bunların

daha çok vurgularımasınıve öne çıkmasını sağlar.

Figüratif olan bu resimlerde, genellikle kadının üretkenliğini

simgeleyen analığın yanı sıra halı dokuması (Resim 3), hayvan

larla ilgilenişi ve buna benzer işlerle kadının köy yaşamındaki

yeri belgelenir (Resim 5-6).

Turgut Zaim'in resimlerindeki en belirgin özellik sitilizasyon

dur. Anadolu bozkırını ve insanını stilize edişiyle arınmış

biçimler, geçmişte Anadolu'da yaşamış Hitit, Selçuklu, Bizans

ya da Hacılar sanatçısını duvar resimlerinde yaptıkları gibidir.

Ressamın resimlerinde tekrarlanmayan bir üsluplaşmanın ol

duğu görülür. Aynı zamanda ulusal değerlerimiziçağdaş resim

anlayışı ile görselleştirir.

Resim 10.
Oturan Ksdın, Unol Baskı.

Resim ll.
Küpeli Avşar Kadmlan, Metal Baskı.
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