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Eleştiri temalı bir dergi için ele almayı tasarladığımızyazıya, öncelikle irde

lenen sorunun ana hatlarını ve özünü belirleyebilmek açısından "Türk re

sim sanatı nedir ve ne zaman başlar?" gibi bir sorunun yanıtını vermeye ça

lışarak başlamak uygun olabilir.

Türk resim sanatı söz konusu olduğunda işin içine, genellikle yaşadığımız

topraklarda görsel belieğimizi oluşturan bir 'görsellik tarihi' ı girmez; söz ko

nusu olan şey daha çok batılı anlamda yağlıboya tuval resmi ya da başka

bir ifadeyle, perspektifli yağlıboya tuval resmidir. Ancak, perspektif terimi

yanına 'bilimsel' sözcüğünü de eklemek durumundayız: Çünkü, antik dö

nemden başlayarak bilimsel perspektifin kullanılışma kadar, bilimsel olma

yan ve üç boyut izlenimi veren birçok perspektifli resim örneği biliyoruz.

Türk resim sanatı ya da daha kapsamlı bir ifadeyle Türk sanatı içinde gör

sellik tarihimizi oluşturan öğeler arasına duvar resminden, kitap resmine,

gündelik kullanım eşyalanndan. süs eşyalarırıa hatta folklorik malzerneye

ve benzerlerine kadar sayısız obje girmektedir. Daha önce kaleme aldığımız

birçok yazıda da yöntemimizi belirleme açısından sık sık sözettiğimiz gibi,

ele aldığımız konu batılı anlamda yağlıboya Türk resmi ile sınırlıdır.

Türk resim sanatının tarihi yazılırken, bu sürecin başlangıcı olarak, genel-
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likle 1793'te Mühendishane'ye konulan resim dersleri gösterilir. Ancak şu

da eklenir: Konulan resim dersleri daha çok mesleki eğitime katkı sağlayı

cı niteliktedir. Diğer bir ifadeyle geleceğin topçu subayları, istihkamcıları

meslekleri gereği doğayı doğru keşfedebilmeleri için perspektifli resmin

olanaklarından yararlanmalıydılar. Bunun ressamca tavır içinde yetişen ve

kendini keşfederek merkeze koyan ve doğayla bütünleşip yapıt üreten bir

sanatçı tavrı olmadığı açıktır. Buna karşın askeri okullara konan bu resim

dersinin getirileri de oldukça önemlidir. Bunun sonucunu iki türlü değer

lerıdirebilirz: İlk olarak, böyle bir ortamda, mesleki açıdan ele alınıyor olsa

da, bir resim dersinin varlığı, yetenekli gençlerin kendini keşfetmesine ola

nak tanımıştır. ikincisi ve belki de en önemlisi, manzara, natürmort ve port

re türlerinde ürünler veren bir 'asker ressamlar kuşağı'nın ortaya çıkmış ol

masıdır. Betim konusunda çekinceleri, sıkıntıları olan bir toplumda, yine

toplum gözünde saygınlıkları yüksek olan askerlerin resimle uğraşmaları,

gelebilecek eleştirileri önemli ölçüde azaltmış olmalıdır.

Ancak, öykündüğümüz, örnek aldığımız batılı resim sanatının kendi dina

mikleri bağlamında bir bakış açısıyla konuyu ele almak gerekirse, bu kez

başlangıç noktası olarak 1870'li yıllara gelmemiz gerekecek: Çünkü bu ta

rihlerde uzun süredir Paris'te resim eğitimi alan ve Türk resim sanatının üç

büyük ustası olarak kabul edilen Osman Hamdi Bey 1869'da, Süleyman

Seyyid ve Şeker Ahmet Paşa ise 1870'te yurda dönecektir. Bu dönüşün ne

denleri içinde Fransa-Ptusya Savaşı'nın patlak vermesi de önemli bir rol oy

namıştır kuşkusuz. Bu arada Türk resim sanatının gelişim sürecinde yeni kı

rılmaların, yeni dönemlerin ve anlayışların ortaya çıkmasıyla yine bu dö

nemlerde patlak veren savaşların çakışması ilginç bir rastlantı olarak dikkat

çekmektedir. Burada, 1870'teki Fransa-Prnsya Savaşı'nda Osman Hamdi

Bey ve dönemi söz konusu olurken, daha sonra Çallı ve dönemi ya da da

ha genel bir ifadeyle '1914 Kuşağı' söz konusu olduğunda yine bir savaşı,

Birinci Dünya Savaşı'nı ve bu nedenle yurda dönen ressamları görürüz. Ar

dından kurulan Cumhuriyet'le birlikte birbiri ardınca kurulan 'Müstakil Res

samlar ve Heykeltraşlar Birliği', 'd Grubu', 'Yeniler Grubu' ve diğer gruplar

birbirini izler. Bu arada gruplar dışında kalan yüzlerce sanatçıya ilişkin ya

zılanlar, açılan yüzlerce serginin belgesi, yazılan yüzlerce yazı, bırakılan sa

yısız belge günümüze ulaşır...

Ancak, neresinden bakılırsa bakılsın batılı anlamda Türk resim sanatının ta

rihi yüz otuz yılı biraz aşıyor. Kendi bağlamında Batı ile karşılaştırıldığında

oldukça kısa bir zaman dilimi; ancak, bu kısa sayılabilecek sürece rağmen,

tarihinin yazımı konusunda da sorunları bir o kadar çok. Yaklaşık yirmi yıl

dır Batı sanatı yanında, Türk resim sanatı konularıyla ilgilenen bir araştır

macı olarak, bu süre zarfında karşılaştığımız zorlukları, kişisel deneyimleri



mizden, yöntemimizden- (felsefi, kuramsal, sosyal alt yapısıyla birlikte) ve

araştırma metodumuzdan (belge kullanımı, kaynak araştırma, metni ele al

ma biçimi ve diğer yönleriyle) yola çıkarak, bir anlamda bu konuda yapı

lanları da gözeterek, eleştiri olarak kaleme almanın (hiç kuşkusuz, saygın

biçimde üretimlerini sürdüren akademisyen, araştırmacı, yazar, düşünürleri

ayrı tutarak), genç araştırmacılar, yetişen genç sanat tarihçileri ve bu konu

da gerekli donanıma sahip olmadan ve daha da kötüsü gerekli çalışmayı

yapmayıp, özgün kaynaklara ulaşmak bir yana, araştırdığı konuda temel

olabilecek kaynakları dahi görmeden aşırı yorumlama gayretine giren; hat

ta zaman zaman, genel kültür ansiklopedilerinden ilgili maddeleri kaynak

gösterip, üstelik de Batı sanatı konusunda yorumlar yapan 'amatör merak

lılar' ve günümüzde zaman zaman rastlandığı gibi, ele aldığı yapıt ve sanat

çı dışında her şeyi söyleyen, okuduğu bir-kaç post-modern kitaptan alıntı

lar yaparak, yazısını şiirsel bir anlatımla süsleyen, üstelik bilimsel ve özgün

çalışmalaryapanları da eleştirmekterı kaçınmayanlar için yararlı olabileceği

ni düşünüyoruz.

Günümüzde, Türk resim sanatı tarihinin doğru yazılması için yeterli bir or

tamın oluştuğu düşüncesindeyiz, Ancak yine de bazı noktalarda önemli

boşluklarolduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda batılı anlamda resim serüvenimi

zin ana bir eksenini ve bu ana eksen üzerinde bulunan belli başlı noktala

rı vermeye çalışacağız. Kuşkusuz bu ekseni kendi deneyimlerimiz, araştır

malarımız sonucu oluşturduğumuzdan,yeni bazı eklernelere, görüşlere açık

olduğumuzu da burada belirtmeliyiZ. Daha sonra ise bu eksen üzerinde be

lirlediğimiz bazı ana noktalara ve ona eklemlenen kollara ilişkin görüşleri

mizi açıklamaya çalışacağız. Bu aşamada olmasını hayal ettiğimiz, bekledi

ğimiz araştırmaların eksikliğine de değineceğiz.

Öncelikle Türk resim sanatı tarihi yazımında çok kanıksanmış bu ana ek

sen ve buna çeşitli yerlerden eklemlenen kolların varlığına dikkat çekmek

istiyoruz: Bu eksenin bir ucu 1870 ve daha öncelere uzanırken bir ucu

Cumhuriyet dönemine, oradan da günümüze ulaşmaktadır.Arada ana nok

talar olarak başlangıcından itibaren sayacak olursak: 1829 ve 1834-1935'te

içlerinde resim eğitimi alması amacıyla yollananların da bulunduğu öğren

cilerin Avrupa'ya gönderilmesi, 1863 yılında açılan ve içinde resim sanatın

dan örneklerin de yer aldığı Sergi-i Osrnani, 1857 yılında Paris'te eğitim için

bulunan askeri öğrencilerin oraya uyumlarını kolaylaştırmak ve bir arada

disiplin altında tutmak, bilgi bakımından Fransa'da yüksek okullarda oku

yabilecek düzeye getirmek amacıyla Mekteb-i Osmani'nin kurulmasıô, 1860

1870'lerde Pera'daki açılan çeşitli sergiler sanatsal hareketler ve bunların so-

2Yöntem ile araştırma metodununun aynı şeyler olmadığını anımsatmalıyız.

3 Bazı kaynaklarda geçen 1860 tarihi yanlıştır. Mektebin, doğru kapanış tarihi ise 1864'tör. Yine bazı kaynaklarda geçen 1874

tarihi deyanlıştır.
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nucun da G uilleme t'ni n i H74'te at;;tığ ı üzel b ir resim ak ad emisi, ard ında n yi

ne IH77'uc Guillemer'ntn m üd ü rl ü ğe getirildiğ i Osmanlı Saray ı' n ın a,lığı

(ancak , yeri b ilinmc vcn- ) bir res im o kulu (akademisi). a rdından da Osman

Harndi Bey'in müdürlüğünde 1883'te kuruları Sanayi-i Nefise Mektcbi . lH73 ,

187) , 1897, 1898 ve 190H yı lla rında Şeker AIlITIet Paşa'nm açtığı se rgiler,

1908 İkinci Meşrutiyet dönemi ndeki sa natsal ortam, 19ü9 'Cıa Osmanlı Res

sa mlar Ce miyeti'nin kuruluşu n: 'Meşrut i yet Kuşağı' (diğer bir tammla Çal

lı vey a 1914 Kuşa ğı) sanatçı la rı nın Sanayi-i Nefi se Mekrebi'ni bitircrck sanat

ortamında söz sahibi olmaya başlamaları n: ardından Paris d önemlerinin

başlaması, 1914'teki Birinci Dünya Savaşı ve 1914 Ku~ağı sanatçılarının yur

da geri dönmesi. 191'1'te genç k ızların da resim eğitimi alması amacıyla ku 

rulan İnas Sanayi-i Nefise xtcktcbi. 1916'ua açılmaya başlayan Galatasaray

Sergileri. 1917"de ku rulan Şi şli Aı ölycsı, 1918'de gerçekleştirilen ilk toplu

yu rtdış ı resim sergisi olan 'Viyana Sergisi', Kurtuluş Savaşı dönemi ve Tür

kiye Cumhuriyeti 'nin kuru luşu, bu yeni s üreçte 1929'da Müstakil Ressa mlar

ve Hevkchraşlar Bi rl i ği ' nin . 1955'te d Grubu'nun kuruluşu, 1933-1936 yılla 

rı arasında İnkılap Sergileri , 1937'de Atatü rk'ün buyruğuyla İstanbul Resim

ve Heykcl M üzesi'nin kuruluşu , 1938-1943 yılla rı arasında gerçekleştirilen

Yu rt Gezileri ve bu na bağlı olarak Ankara Sergiev i'nde açı l an Yurt Se rgile

ri, 1939'da kuruları Ga zi Eğ itim Enstitüsü , 19Sü'Ierde ş eki l lenmeye başlayan

soyut sa nat, 1 970'İLrde ortaya ç ı k maya başlayan ka vramsal san at ve diğer

"l sana t etkinlikleri... Ana eksen üzerinde yer alan ve bir baş-

ka tan ı m lamayla 'bau hl aşm.ı döneminden günümüze Türk
resim sanatının öyküsü' olarak da tanımlanan sü reç teki

belli başlı nokları hu saydık la rım ız oluştu rurken, b u e ksc

ne çeş itli ye r ve zamanlarda ek lenen ko lla r o larak ise: Bu

süreç boyu nca gruplar d ışında kalarak bağıms ız olarak sa

natsal eylemlerini sürdüren sanatçıla r, aç ılan değ işik tema

lı sergiler, gerçekleşt i r i len sa natsal et kinliklerle il işkil i yazı

lan , çizile nle r. sana t çı -devlet , sanatçı-müzc. sarıat çı-kolck

siyoner, sanatçı-ga leri (özel ga leri ler. bank a galerileri . ka 

mu kurumlannın ga ler ileri ay rı ay rı incc le-nmc li ). sa nat 01'

tamı-yuzılı/işiıse l/g örse l medya , eleştirmen/yazar-sanatç ı .

eleştirmen/yazar-galeri . e leştirmen/yazar-medya , sanaıç ı

izleyici ilişkileri , sanat/sanat çı-toplum . sanat/sanatçı-eko-

nomi. sa nat/sanatcı-ruhbi l im uraşunualan. sanat eğitimi ,

sanat v önctiml. sanat tarihi yazımı ve bu konuyla ilişkili şu

anda aklıımza gelmeyen diğer öğele r i ekleyebiliriz.

Yukarıda kısaca ana başlıklarıyla özetlemeye ç a l ış u ğ ı nuz her bir döneme

..Bu akademinin yeri konusunda yeni tıir gt'Ii.,"'lTIe olarak bir~JZl kaleme akhm. Bunu. Yapı Kredinin Sanat Dünyamız dergisnun

....ralık 2OOllt' vavıınlanacak /l9. \J~lslrıdı "RÜl )(Jf Gülü' hiilumlindı: ızk:ydlilt:ct-hiniz . U.I\.G.J
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ilişkin yapıb n arasnnu ala nn k.ıvnak lanm başhcı iki g rup içinde ıoplayubı

liriz, Bunlardan ilk grup içine öncel ikle l H70'li yıllardan başlayarak 1YUUlü

yılların ilk ccyrc ğinc kadar uzanan sü reçte, özell ikle ö nce İstanbul'da. son

ra da Ankara . İzmir Ye diğer bölgelerde : ardından da Cumlıuriycıi n ilanın

da n sonra yine İstarıbul. Ankara, İ zmir ve diğer b ölgelerde yayunlannus ga

ze te, dergi. rnecmua türünden yayınları sokabiliriz. İk i nci grup içine ise ön

cel ikle sanatçı larm günümüze ulaşan çeşitli teknikle rde ki vapıtlann ı. yazar

ların, sanat tarihcilerinin. araştırmacılarm kaleme aldığı monografik ça lışma 

lardan. yı l l ıklara . seınpozyumlardarı panellere kada r her türde kitabı. kata

lo ğu. broşürü . sergiler için hazırlanan daveuvelcri . sanatçı. yazar. eleştir

men. galerici Ye sanatkı ilişkili herhangi bir kişinin el yazısıyla kaleme al ın

mış belgeleri veya video. ıcyp vcva başka bir kayıt cilıazıyla saklanmış b il

g ileri ; sa nata veya sanatçıkıra i l işkin he r tü rlü fotoğraf. hel ge ve çok çeş i tl i

o labilecek her türde n malzemeyi: resmi veya özel arşivlerde bulunarı ço k

çeşi t l i bc lgcyi. sanatçı yakınla rını , dönemi yaşayım tanıkla -

rı ve bu rada te k te k sayamadığımız diğer öğeleri sokabil i

riz.

Yukanda . Tü rk res im sana tının tarih in in yazılması ko nu

sunda yap ı lan arn şunua la r için kay nak o lab ilecek öğeleri

sayd ıktan sonra, bu geni:::; ma lze menin k ullan ı l masıyla or

tava çıkan ça lışmala rın öy küs üne ve sonuç lar ı na ge lince:

Aslında yuka rıda sözünü cutğ im i z ana eksen üzerindeki

ü ne mli no ktalara ve bunl ara cklcm lcncn kolla ra iliskin hir 

çok ka ynak eser yayuula n rmş ve kolayca u laş ıl ab il ecek du

rumda. Yine yuka rıda da be li rttiğimiz gibi Türk resim sa na

t ı nı n doğru ve güve nilir b ir öyküsü n ü ya zmanın ortamının

olu ş tu ğ unu inanıyoruz. Çünkü. ana ekse n üzerinde ye r

alan ö ne mli noktaları ve bunlara cklcmlc ne n kolla rı aydın 

lata n kayna klar ne rede yse tamamlanmak üzere. Tü rk resim

sa natının başlangıcından gü nümüze kadar ulaşan sürecin-

deki gelişmeleri izlevebilece ğirmz kaynaklar arasında : Bau hlaşma dönemi

Tü rk resim sanatın ın gcl i şimıru ele alan araşurmalardan. " oryanıalizmcö. Os

manlı Sarayınm sanaıla ilişkisindcn" fotoğraf,'llığa , H askeri ve sivil okullar-

; Bu koeuda hkı: Celal EIJd Arscven. Halil Edhem Suruüah Berk. Xurhan :\ıJ~', Gün."l~ Rı:nw. \lu."U/JCczar. 'ezerTJn'\Ug.

adnan Turani. Adnan Çokl,!" Turan Ed Kıva Özsczgm Gül irt"po';!u. RÜÇh;m Arık. Göniil Guhckm'in kiup1'1:JrJ~IJ!Jn

VırJ~ımu SÖlcti~ü ik kJlt'lOC alınan tüm yazılın karşılamak l'liyoruzJ t \yTlC3 bu arasnmmızda koouylı ilgilı rum karnakları

aktarmak ~hi hır caramız oIntit1l~ındm: ula,ı urıuıulm vazar il' JrJ..-.lIımJııbnhnümrdikllk.'\i de ihrllJl l'lmt~diın. &ırJılı

ıkunlıpıruı belli I.xı~h kaynaklar ıçinde J~n(:'J daha avnntılı kavnaklan il.k'llk'k de: oIıllJklıdır, i

6 Bu konuda hkz: 'cmn Gı,:mı:.ıfk.1'Zcynı:p lnınkurun kitap w arNımuLın

- Bu konuda ~ukant1J saydığımız yazıdar yJIlIDl.1J Jyneı bkz: Zeynep İnınkur. -eım 600, '\~la ınoy veAykut Oürcığlann

arasımalan

fS Osmanlıda fot,*r.ıf kceusunda bkz. Engın Özt:fllk.-:.. \t"~ki kiupLrındı 'lO~:ıdl Çlzgenı Brhaıun özıuncvın kıup it

araşırmabn

CıLT J



ÇAGDAŞ11JRK

RESIM SANATı TARİHI
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da yer alınaya başlayan resim derslerinden Sanayi-i

Ne fise Mektebi'nin kuruluşuna". Osman Harndi

Bey'de n Şeker Ahmet Paşa ve Süleyma n Scvy id'c!"

(So n ikisinin kapsamlı k itabı o lmasa da ya p ı lan ha zı

a raştırmalar me vcuttur. l, dönemin Osmanlı , azınlık ve

yahancı ressamlarından. Ga latasaray Sergilerine t!

( Bu rada en büyük ek sikl ik o larak, Türk resim sanat ı 

nın önemli bir kaynağı olarak değerlendirebilecc ğiz

"Osma n lı Ressamla r Cemiyeri Gazetesi"n in tam bir çe

virisinin yap ı larak yayımlanrnanuş olmasını g öste rebi

liriz.), Ş iş li Atö lycsi'nden Viyana Sergisi'nct-, Cum hu

riye t dö nemindek i sa natsal etkinlikle rden olan Müsıa

kil Ressamlar ve l I eykeltraşla r Birli ği'nden t -' , d Gru

bu'na!-. [nkılap Sc rgüe ri'nde n. Yurt Gezileri / Sergile

rine!>, Cumhuriyet d örıcmmeıo ve buradan da günü

mü ze kadar ulaşan süreçte o rtaya çıkan gru p lan. sa
TIG LAT YAYıNLARı

- --- -- narsal harek et leri ele alan yayın la rı, mo nografik sa nat-

çı aruştmualannı ! " , çe~i t l i kurumların, kiş i l e ri n , rnüzelerin koleksiyonlarının

yay ımlanan kataloglannı ! " ve sanat dünyasına ilişk i n ka leme a l ınan diğer

y üzlerce yazıy ı suyabiliriz.

GONSEL RE.~ • ruRAN EROL

baş!;ıngıcux.!:ın hugtmc

Türk resim sanatının tarihinin yazılmasında başlangıç noktası olarak Sa ray

ve Pera bölgesi g örülebilir ve araşunuaya buradan başlanabilir. Burada en

ün emli katk ılanlan biris i hiç kuşkusuz, a rşiv he lgeler i yanında, foto ğrafla r

ve döne min süreli yayınl a rı ndan gelecektir. Bu ko nuda bel li haş lı ha zı kü 

tü pha nelerde de olsa . ulaşabilece ğ imiz zengin bir mat zerneye. yayunlarmuş

önemli araşnrmalara sahibiz.1<)Tüm bunların dışında yuka rıda de ğirimediği-

9 Bu konuda bkz: .\Iusufa Cezann kil:ıp vea~lmu1an
10 Osman Hamdi &1' için ~I~a Cezar, \'Hclgin Demirsar t:\rlı),JJk \t'Cdı..i Encnm kitap vearaştırmaları; ~kı1' :\!ılTlli P:ı"3

içinAyhın Denüoğlunun kiL:ıbı. Süleyman X1)idiçin ilkdönemi Incdt:yt1lkitıp \ 'C arasumalar içimi: bilgiler mevcunur
11 Bu konuda bkz. Yapı Kred inin yayımbdı}:! GalausaraySergileri kauloğu

12 Bu konuda bkz: A,K .Giirı:n' in kitap ve araştırmalan

13 Bu konuda bkz: Kıyınet Giray'm kitap vearaşnrmalan

14 Bu konuda bkz. Zeynep )'Js:ı Yaman'ın a raştırmalan

15 ıkı konuda bkz: .\lilli Rt".ı~urans't:ı düzenlenen YurtSergileri kıtıJoRu

16 Burada cvdığımız byroldır yanında ayna bkz. Gühekin Ehbal, ~uzhct i..Jimycli ve Elif'cacinin kitap ve araşırmalanna

17 İlk dönı:m iı,in ',J.l'lJIÇllır.ı ilişkin kiııp ve Jr,ı.:itımıılar için hli7.: tloca :\li Rıza tKt1ltl1 Erlı:ını. Hahl Pası (SeZt1' TJn'u~l.
Fe ta man Duran (Gül irt'Jll.ığIul. Xamık İsmail (Zt11'M:p ROO3), Xazmi ~':l (Turan En~l, ıbrahim Çallı (KJra Ô zsezgnı mln1
Onar IKlyllll..1 Ginyı. Sami Yt1ik {KJya Öı~;,cl):inL. :\ITIi lifıj (:\,KGört:n ve....drıan Çokt1'~ daha sonraki dönem için Cemal Tollu
(Adnan Çokert AliÇt'k-hi (Günul Gulrekin), Zeki Kocamemi (:\dn:ın ÇokertSelimTuran. Zü!ııü ,\ıüridoğlu. Sabri Bcrkel (Adnan
Coker'in tıdgesd calışnala nı, Kadın Ressamlar ve lnas Sanayi-i \'cfısı.' I'lomur AıaWJk , Taha Toros, Canan fkrbL AKGüren,
l'aıma Ürekh. Banu Pşıltoğlu Konyarj, Mahmud CUW (Kıymet ( ;ir:ıy), Bedri Rahmi Erüboğlu (TUfan Erol), Zeki Faik [zer
ÜI.Sııkl Erinç re Gül lrepoğlu ). Perruh Başağa (A,K,Güren ve Kıyıncı GirJy), Pikn-t Mııalla (Ferit Edgü),Sabri Herke! ve Erol
Akvavaş (jale xecderErzenı, \ urilvcmIKı}'ıııti Gir:ı~'l. Devrim Erbil. Ergininan Ye 1\t'Ş(' F.rdok ( ~ıdımt'l E!Win.lll, xaile akoo

üecemÇılıkoğlu) n.'diğer ~!çıIarJ d~kin yayımanmış kiaplar
18son yıllardı brbn ardınca y:ıyunlınınaya ha.:ohyan özel "t.1·a rt~ müze. banka. kurumların kokksıyooLın vanında. ki~ı;,cl

kolek~iyunl:ırın dı bulotd:ır hıbnde sanatsevedere .'olIr1ukfuğunu gi:ırii~00JL

19Bu konuda bkz: Afife Baıur. 'curAkın , \lıı:ıufa Cezar. Bchzar ("'>diken'in arasırmalan
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miz resim sana t ımızda daha köklü biçimde çöz ülmeyi bekl eyen başka bir

so run ise : Primiline r ve Dar ü ş şafaka lı Ressamlar sorunudur. İç lerinde asker

ressaml ardan . s ivil ressarnla ra. darüşşafakaf ressamla rdan kiml iğ i belirsiz

ressarnlara kadar birçok ressam aynı grup içinde yan lış biçimde değerlerı

dirilme ktedir. Ayrıca bu grup içinde değerlendirilen ressa mlardan bi rço ğu

nun Osman Harn di Bey , Süleyman Seyyid, Şeker Ahmet Paşa ve hatta Ila

iii Paşa 'dan sonra doğduğu ve onlardan çok sonra sanat yaşarnmda yer al

maya başladığını yapılan araştırmalar sonucu öğrenmiş bulunuyoruz.>'

Batılı anlamda Türk resim sanatının başladığını kabul ett i ğimiz dönemlerde,

fotoğraf makinesinin ülkemizde de yaygın bi çimde kullanıldığını biliyoruz.

Bu nedenle çeki lmiş binlerce fotoğraftan söz edebiliriz.

Bu görsel ma lzeme içinde yaşamın her anını belgeleyen

fotoğraflar bulunmaktadır. Sosyal, kültürel yaşamdan. sa

narsal yaşama kadar yaşamınuzı kuşatan her anın izlerini

bu karelerden izlemek olanaklıdır. Tü rk resim sana tının

kökl erinin oluştuğu Pera/Beyoğlu döneminden, Sanayi-i

Nefise Mc ktch i'n in açı ldığı döneme, buradan da günümü 

ze kadar ulaşan sü reçte her dönemin nıhunu ele ve ren at

mosfer i foto ğraflardan ko layca yakalama şans ı mız bu lun

maktadı r. Özetle şu söylenebilir: Tü rk resim sa natının ta

rihini inceleme ye yu karıda da vurgu ladığımız gibi Os

manlı Saray ı ' ndan ve Pera böl gesinde aç ıl a n sergiler, ger

ç ekleş t iri len sana tsal etkinliklerden başlarnalıyız . llu ko

nuda, alanında uzm an akadcmisye n ve araştırmacıl arm

yazı l a rınuan oluşan ve içinde sözünü ett iğim i z döne md e-

ki sanatsalolayla rı da e le alan b ir çalışmanın, 2004 yıl ının

başında , "Geçmişten Günüm üze Beyoğlu" adıyla yay un la- • ..i

na cak kitabın içinde yer alacağını hatırlatmalıyız . ! '

Türk resim sanatın ın başlangıcında Saray çevres i ve Pe ra'da oluşan bu o r

tamdan sonra ana e kse niri başlarına yakın b ir yerde d ura n Osma n Ha rndi

ve dönemini ele alan çalışmalar, bu konuda ça lışanla rın ezbere bildikleri gi

bi , kapsamlı bir şek ilde karş ımızda durmaktadır. Daha so nra . dönemin bir

ço k açıdan özelliklerini ele verebilecek verilere sahip Osmanlı Ressamlar

Cemiyeri Gazetesi'nin bugün için tüm nüshalarının tam bir çe virisine sah ip

olmasak da bu konuda yine de önemli sonuçlara ulaşan çal ışma lann varlı

ğını bilironıı.ıı Cemiyetin bu önemli gazetesinden sonra resim sarıarnruzın

!clBo koeuarda bkz: ....dnan Çeker. Sezer Tansuk Turan Erol \t' .\.KGön.ıı'ııı arasıımıalan

21Kitap içindeIkj'oğlu"mın gt'Jl~ birkoou yelpazesi içiM: ay0C2 sanaı n' kühür ollyhnm veren Sl:lçuk \lijb.~im·in hızırlıdıgı

bir 'Yıkınç-J~ lkp:~lu Günliii\!' n: "' .KGokıÜn haıırl.ıdığı ' Ik'r~u-rıd;ı Anıt Hevkel re Dif:t'r ll~kt'Ud"' , 'Sanat ve Sını!

Galenk..ri' ve'Duhaninin Gözüyle &yoğlu "nd:ın insan ve!ıkkan !ılanz.:ı ra1an' ooşlıklı triliimk..r de)'t'f alacak

22Bu konuda bkz: "WulWı Sinarı Güler veSt1fı Başkan'ın arasırmalan
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sanat meseleler

SANAT ÜZERiNE
DENEMELER
VE ELESTiRiLER ••

tarih in i yazarken başvu rulan kaynakların ilk sı ra la rında herhalde. Pe rte v

Boyar' ın. Sami Yettk'irı. Celal Esad Arscven'in . Ilatil Eelhem'in kitapların ı

saymalıyız . Bu yazarların hemen ardından da Nurullah Berk . Elif Xacl. Ce

mal Tollu ni. gibi Müstak iller "e tl Grubu hareketleri içinde de yer alan res

samla rı n kaleme aldıkları. he m sa nat anlayışları hem de dönem in sanatsa l

atmosfer in i akta rdıkla n ü nemli yazı la r sayılmal ıd ı r . Burada aynca . ct Gru

bu 'nun sa nat ortamına egeme n okıuğu bir sü n..xte, çeşitli gazete ve dergi

lerde ka leme alınan ...ana t yazıla rı n ın ve eleşt irile rin i n sah ip le ri a rasında dö

nemin birçok ünlü siımısının yer a ldığını ve hun la rın da dıkkare a lı n mas ı

gerektiğin i vurgularna lıyız . Bu dönemde <bazıları da ayrıca ressam olan) sa 

nal konusunch yazanlar arasında : Ali Sami Boyar , Cemal Tollu . Burhan

Asaf, Pcyanıi Sefa. Ziyaedd in Fahrt . Sabahattin Eyüboğlu . xurullah Ataç, Or

han "di Kanık. Burhan Belge. Suut Kemal Yetkin. Ömer Bedrettin Uşakh .

.Muzaffer Ş e ri Başoğ lu . Ahmet Kutxi Tcccr. İ smail Ha kkı Ba lıacıo ğl u . Orhan

Seyfi Orlıon , Zeki F:ıik İ ze r , Nunıll:ı lı Berk. Fikrct Adil , Mali k Aksc-l. Sadri

En cm, İ brahim Alaettin G övsa. Yaşar Nabi Nay ı r , Mustafa Sek ip Tunç, Or

han Llan çcrlio ğ l u , Bab a Çalr, SaLı M. Yurdanur ilk akla gelenler olarak sa 

yılabili r .

Türk resim sanatının tarihinin 1950 'lere kadar olan sü recinin yaz ı lmasında

yararlanıbn belli başlı ka ynaklar. bir kısmını vukarıda sı ralad ığ ımız ve b ir

kısmını da dipnotlarında aktardı ğınuz bu yazarla ra aittir.

1950 sonrası iç in ayrınnlı. tüm kaynakların g özden geçirildiği . yorumland i

ğı VC sonuçlann çıkarıld ığı , ka yna klara bağlı referanslar ı n verildiği. sağlam

bir yönteme dayandırılan ve düzen içinde ele alınan, sosyal, kültürel , si-
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yasal. toplumsal yön leriy le irdelenmiş çalışmalar birka ç girişim dışında he

nüz yapılmadı "eya yapılmışsa da son uçla rı henüz sana t dünyasına ulaşma

d ı /surıulmadı denilcbilir. Bu süreçte çözümlenmesi gereken en ö nem li s()

nın olarak karşınuzdu Türk resminde soy utlama \" c soyut' ve 'kav ramsa l sa

nal' konuları d urma ktad ır. Soyu t ko nusunda Adnan TUTani'n in bir araştır

mas ı . kav ramsa l sanat konusun da cb Nilgün Ôzayt e n'i n bir tezini n olduğu

nu biliyoruz. Ayrıca 19S0 sonrası dönemi genel bir biçimde ele alan Se ze r

Ta nsuğ' u n bir k itabının . Kaya Özsezgin, Ayla Ersoy ve baz: kitap ve ara ş

urmactlarmm bulundu ğunu '"C son olarak ı 950 sonrası seç i lm i ş ha zı ma ka

lele r. te marik se rgiler. gerçekleşt i rilen sergiele yer a lan sanatçı la rın yaşam

öy kü leri ve ya pnla rı n ın yera ldığı Tomlif Atag ök. Bedri Baykam. Yusuf Tak 

tak. Adnan Coker, Mehmet Güleryü z H .' Le vent Çal ıkoğlu'nun ortak çalış

ması sonucu İst anbu l Sanat Müzesi Vakfı tarafından vavımlanan "Modern

Türk: 20. Yüzyıl ikinci Ya rısında Türk Sanatı " kata lo ğu vanında bazı akade

misyen. yazar ve araştırınacıla rın çeşn li dergilerde ka leme a l ı nm ış yazıla rı

bulunduğunu arumsaunal ry ı z .

Türk res minin süre çlerini ele a ları ge re k ge nel. ge re k belli bir döne mi. ge 

re kse sanatç ı l a rı. koleksiyonları veya bu konularl a ilgili yö nleri e le alan ça

lışma larda ra st lad ığımı z haz ı sorun ları da şu şek ilde sıralaya bil i riz : Ya pıt la 

rı n tarihleri , imzalı olup olmad ık la rı, tek nik leri . boyutları , nerede bulund u

ğu gibi bilgilerden baz ıla rı e ksik yazıhuakrad ır . Özel llkle de tar ihi ve imza

s ı konusu . Yap ıtı veya fotoğrafını , yazı Lı rı n ı hazırlarken yakından inceleme

olanağı bu lunan araşurmacıla rın bu ko nu yu ihma l etmeleri ya da tar ihi o l

ma yan b ir yapıt ın doğru tar ihini bu lmak için ke ndilerini fazla zo rlarnamala-



n . daha sonra bu araşurmadan ya rarlanma k iste yenler için zo rluklar yarar

tığı gibi . araştırmanın da kalitesinin azalmasına neden olmaktad ır. Böyle

olunca da sanatçının veya resim sanatımızın bir dönemini ele alan araştır

ınalar içind e , o dü ne min ça l ış ınası olmaya n, dolayıs ı yl a da biçern açısından

yan ı lgıla r doğuran ö rnekle rin kullaruld ı ğ ını g örüyoru z,

On beş yı la yakın bir zamand ır Türk resim sana tına ilişkin yazılar kale me

alan bir araşunuacı o lara k şunla rın s öylenınesini yara rlı buluyoruz: Hem en

hemen her araştırmada başvuru kaynağı olarak kullandığımız ilk kayn aklar

da zaman zama n. tar ihsel b ilgi ve yonıma dayalı

bazı ha t a ları n oldu ğuna rastlad tk . Anca k bu kay 

naklara güven erek kaleme aldığımız bazı ya z ıl ar

da da doğal o larak aynı hatayı sü rdü rd ük. Ancak .

genellikle çok uzun o lmaya n b ir süre sonra, ara ş 

urmalanmızı da sürd ürmemizin ve yazd ığımız her

şeyi defalarca yeniden gözde n geçirm emizin sağ

lachğı olanaklarla, bunları düzc ltme yoluna gittik

ve yeni yayın lanmızla bunları açık açık duyur

maktan da çek inmed ik . Kimi zaman da konuyla

ilgil i araşu rmacılann , uzmanların eleştiriler i ne.

uyanlarina kula k kaba rımayı da ihma l etmedik.

Tüm bu çabalara karşın yine de hata yapm a

oiası ! ığ ı mız ın her zam an bulunduğunu var sayı p

yazdıkla rımızla ilgili aynı yöntemi sürdürme nin

uygun olacağını düşünüyoruz. Bu arada ilk kay

nak o larak bilinen yayınla rın baz ı hatalı bölüm

lerini bu labilm ek ve bunların düzel t ilmiş halini

g örebilmek için. ilgili konul arda araştırma yapan.

hir konunun uzmanı olmuş kişilerin değişik sü re

li yayın la r veya kitaplar içinde ye r alan makalelerini. araşurmalanru , gürüş

lerini taramanın ço k yararlı ve gerekli bir çaba olduğunu kuvvetle vur

gulamalıyız . Gözardı edemeyccc ğimiz ilk kaynakları kullanmayı kuşkusuz

sü rdü rcce ğ iz. ancak. tüm bu yaşanan deneyimlerden sonra daha dikkatli o l

mamız gerektiğin i hatırlauna lıyı z .

Süreli yayınlardan söz acılnuşkcn bu konuda da kendi adımıza öne mli bul

duğumuz birkaç şey söylemeden gcçcmcycce ğiz. Bilindiği gibi bu tip kay

naklar içinde, üst düzeyde bilgiler, belgeler içeren , akademik ağırlıklı,

bilimsel ciddi yayınlar ilk başvuru kaynakları olarak ge lirler. Kuşkusuz bu n

lar ilk e lde bilin mesi, incelenmes i gereken kaynaklardır. Öte yandan bilim

sel içe riği olmayan, daha gen iş kesiml ere ulaşmayı amaçlayan yayımla r ki

b iz onla rı popüle r yayınlar grubu için e alıyoruz . İ şte bu tip dergiler içinde

de kimi zama n konusunun uzmanı o lan yaza rlar, araştırmacılar yanında.



daha deneyimsiz, hatta meraklı araştırmacılar diyebileceğimiz kişiler resim,

heykel veya sanatın herhangi başka bir alanında ya da bu konulara katkı

sağlayacak fotoğrafçılık, kurum tarihi, kent tarihi gibi yan alanlarda veya

yine ilgilendiğimiz alanlarla bağlantısı olan kişilerin anıları konularında

yazılar kaleme alabilmektedirler. Dolayısıyla çok geniş bir yelpazede yer

alan bu dergiler içinden de zaman zaman bilgiden çok, olağanüstü katkı

sağlayabilecek görsel malzeme çıkabilmektedir. Bu yönün asla ihmal edil

memesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve şunu da eklemenin yararlı ola

bileceğini düşünüyoruz: Araştırma yaptıkça, deneyim kazandıkça ve geliş

tikçe (doğalolarak zaman zaman hata da yaptıkça) sahip olduğumuz bel

geleri, bilgileri her seferinde daha farklı okumaya, değerlendirmeye baş

lıyoruz. Yazılar dışında özellikle de görsel malzemelerde daha çok şey gör

meye başlıyoruz. Bu bölüme şunu da eklemek istiyoruz: Emeğe saygılı ol

malıyız ve yararlandığımız kaynağın niteliği ne olursa olsun bunu kaynak

çamızda veya dipnotumuzda belirtmeliyiz. Gözden kaçırdığımız birşey ol

duğunda da özür dilemesini bilrrıeliyiz, Hepimizin bildiği gibi bazı araştır

macılar bilimsel dürüstlüğün ruhuna aykırı olarak yararlandıklarıkaynakları

ya tam olarak aktarmamakta, ya da salt sevdiği beğendiği, yakınlık duy

duğu, kendince takdir ettiği kişilerin yayınlarına, etkinliklerine yer vermek

te. Ancak, biz, bize böyle davranan kişilerin de çalışmalarına yer vermeyi

sürdürmeliyiz. Çünkü, ancak böylece gerçek bilim yapmış oluruz.

Sonuç olarak öncelikle Batı'da yapıldığı gibi, başlangıcından günümüze

tüm dönemlere ilişkin kaynakları yeniden gözden geçirip, olası eksiklikleri

ve henüz ayrıntıya inilmeyen konuları tamamlayarak, Türk resim sanatını

oluşturan yapıt, sanatçı, sanat olayları ve diğer ilgili tüm konuların sağlam

bir kataloğunu, ana başvuru kaynaklarını hazırlamalıyız. Bunlar tamam

lanınca daha doğru yorumlara ulaşmak kolaylaşacaktır. Özellikle 1980'ler

den sonra bu konularda yapılan tezler, yayımlanan kitap, katalog ve diğer

yayınlar bizleri fazlasıyla umutlandırmaktadır.
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