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Türk Resim Sanatı, 19. yüzyılın ikinci yarısında Askeri okulda okuyan bir

avuç gencin sessiz sedasız, içe kapalı bir ortamda ürettikleri doğa görünüm

leriyle başlar.

Yağlıboya resim yapabilme heyecanınındışında hiçbir hedefi olmayan, res

sam olma bilincinden tamamen uzakta biçimlenerek boyanan tuvaller. do

ğa kesitlerini ve Yıldız Sarayı bahçelerini betimlernekte, benzer düşünce ya

pısını paylaşan gençler, benzer teknik öğretilerin izinde gözlemlerini resim

lerine aktarmakta, ortaya çıkan yapıtlara imza atma gereksinimi bile duyma

maktadırlar. Tuvaller üzerinde dolaşan fırçalarından çıkan yapıtların yağlı

boya resim sanatımızin başlamasına öncülük edeceğini akıllarının ucundan

bile geçirmeden resimler üretmektedirler.

Küçük kıpırtılarla geleneksel Türk sanatları arasına girmeye çabalayarı re

sim sanatı, dışa kapalı bir üçgenin dar alanında; sanatçı-okul-sarayçevresi

içinde gelişir. Saray çevresinin özellikle de sultanların yüreklendirici ve teş

vik edici desteklerini arkalarında hisseden bu gençler, Bahçe peyzajlarını,

özellikle de Yıldız Sarayı bahçesi görünümlerini durmaksızın resimlerler. Bu

yıllar Saray çevresinin beğenisine duyarlı bir dönemi kapsadığı ve sanatçı

ların da bu çevre içinde üretim yapmaları nedeniyle eleştirilere kapalı ge

çer. Kuşkusuz resim sanatının ilk adımlarının eleştirilmesi, çok fazla erken

ci bir tutum olarak değerlendirilebilir.Ancak beğeni gören yetenekli öğren

cilerin Saray tarafından ödüllendirildikleri ve bu seçimin de doğrudan Sul

tan tarafından yapıldığı göz önüne alınırsa, dönemin ilk eleştirmenleri Sa-
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ray "e Padişah olarak değerlendirilebilir( Kıymet Gira y, Türk Resim Tarihin

de Elcşürinin Gelişim Çizgisi. Tü rkiye 'de Sanat. Sayl :2·t Mayıs-Ağustos .

19% , .16.)

Ancak Sultan Abd ülaziz zaman ında açılınaya başlayacak olan sergiler bası

na yansıyan eleştiril eri de birlikte getirecektir.

JR7,) y ılı nda. Sultan Abd üla ziz d öneminde. 'e ke r Ahmet Paşa'nın ba~lanığı

se rg ile r; 1908 yılına kada r; Türk, Lcvanıcn ve batı lı sana tçıları da kapsamı

na ala n, toplu sergiler o larak gelişi r (Se ma Öner. Tanzimat Sonrası Osma n

lı Saray Çe n es inde Resim Sanatı. Milli Saraylar.

1993. s .62ı. 2·1 Mart 1!lH1 tarihli Yakil Gazete

sinde; Cuma günü saat altıda açılan sergin in

resim sanatına ilgisiz ka lan toplum için b ir ge

l işmc olduğunu vurgulamakta ve sana tç ı la rı n

res imleri clcştirilmcktedir: "...Saadctlü Harn d i

Beyefendinin usta eserle ri o lmak üzen: lcracc

li bir kadın "e yeşil c üp peyle kendi yüzlerine

benzeyen yüzde hi r molla ve bir Mekke'Ii ve

zcylx-k resimle ri vardı. Küçe zad e izzet l ü Kir

ko r Efendi ilkbaban resimleycn b ir tablo ile ,

Köçczade ailesinde n bir madarnın resmini gös

teren diğer bir tablo yapmıştır.. ..... diğer eser

lerin yapımcılanrun resim ve sunatları arastın

larak onla rı n da yaymun« aracılık edeceğimiz

unutulmamahdır." ( Ha lil [dheın . Elvah - ı Nakşi 

ye Koleksiyonu . Çev iri. G. Elihal . 1970 . , .47)

Bu satı rla r o yıllarda yayın lana n ga zetelerde

resim sanat ına öne m verildi ği "e sergileriri iz

l end iği n i ve sergilerde yer ala n resi mlerin te k

tck g ö zlemle rıdiğin i ve konusal açıklamalan

nın yapıldığını bclgelemektcdir.

Ekim lAA.fde Yıldız Saray' Kasr- ı H ümayun'unda Rusya ve Alman scfirle ri

nin izlediği AYV3zo"Sh.]· se rg isi dünemin ga zetelerine haber olarak yansır.

Ayvazovsky'nin "Türkiyede sanatın gelişbui açısından" önemini ve yararını

belirten yazılar kaleme a lınır. Ayrıca Ayvazo vsky'ni n Osman lı başkentine

geliş ve gidişleri ve saray tarafından kendisine verilen rıişanlar da bu gaze

teler ta rafmdan sü re kli o larak takip edilmekte ve edinilen bilgiler yazılmak 

ıudır. (Sema Öne r., Tanzimat Sonrası Osmanlı Sara y Çevres inde Resim Sa

natı. ,\ li ıı i Saraylar. 1993. s. 107).

Bu bağlamda ; lHHü yılında Rus Sefaretinde a ç ıl a rı sergisinde Sultan tarafın

dan nişanla ôdüllcndinldiği yazı l maktadır.



ıHHI 'de Cerorne. Ayvazovsky. Acquarone. Quarena yapalarından o lusan

Pera se rg isin i \ 'C tekrar Ayva zovsky'nin ı H86 n : lH88 yıllarında ~H.:t ığ ı sergi

leri de basından takip elmek olasıdı r (Sema Öne r., Tanzim at Sonrası Os

manlı Saray Çe n es inde Resim Sanatı. Milli Saraylar. 1993. s .1 ]<i) .

1902 yılında Beyoğlu Posta Sokağı 417 sayılı yap ıda a çılan ve 'eker Ahmet

Paşa, Osman Harnd i Bey . Halil Bey ve Şevket Bey gibi dönemin ü nemli us

ta larının eserierini kapsamına alan Sergi nin Fransızca bir ka ta logla tarutıl

ması ilg i çekicidir. (Halil Edhe rn , Elvah - ı Nakş iye Koleksiyonu . Çeviri. G.

Eli!>a!' 1970. s.4n

Bu sergi; haftalık o larak yayınla

na n "Musavvır Ma'lu mat" dergisi

nin 2 Mayıs ı 902 tarih li n üshasın

da , Ce lal Esat Arseven tarafından

kaleme alınan makale "c ressamla

rın portreleri ve yapalarının baskı

larıyla tanıtılır (Halil Edhern, Elvah

i Nakşiye Koleksiyonu, Çeviri. G ,

Hibal, 1970.5.48). Ilu yayınlar çok

önemli bir gelişmeyi işarctlcmcktc

dir . Resim sanatı ha kkında makale

ler yazı l maya ve kata loglar düzen

lenme ye başlanmışt ır , Hal il Edhem

bu bilgile ri şu sanrlar!a aydınla tır:

"Beyo ğ lu'nda 'Sociata Operia'da

beş se rg i düzen lenmiş ve bunlar

dan 19 i i deki beşinci se rg in in eli

mizde bulunan Fransızca ka ta lo

gunda sekiz Türk ressamının adı

yazılıdır. Genel Sava - sırasında hu

rası 'Gala tasarayhlar Yurdu' oldu

ve i 906- i 907 de iki sergi düzen

lendi ki , Türkçe kataloglan vardır.

Mülga Harbiye başka nlığ ı tarafın

da n genel savaş sı rasında ve 1917

de müttefiklcrimi zin başkentierine gönderilen ta bloların önce Beyoğluında

Gulatasarayhla r Yurdu'rıda sergilendiğini ve Al nıanca resimli bir de ka ta lo 

gu bulunduğunu yu karıda belirtmişti k "

Edhem çok ünemli bir no ktaya değinmektedir. Birinci Dünya Sava ' ı o lan 

('3 acımasızlığı içinde s ürmektedir, Ardından ülke ve öze llik le de Osmanlı

başkenti, İstanbul işgal edilmiş durumdadır, Ku noktada iyi düşünmek ve

gerçek çi gözlerle o yıllara bakmak gerekir. Bu barut ve kan kokan yıllarda.

Ouum nmıdi lkr

İti,m!w Sonm. 1886
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yokluklar yaşarnrken. resim sanatı. sergiler n ..' kataloglarla yaşamakta ve

öze n le korunmak tad ır . Fdhcın bize Galatasaray Serg ilerini . Şi~1i Aı ö lvcsini

ve etk inlikler ini özcıl cmekted ir bu xuırl arla . Osman lı Ressamlar Cemiycti

liyel erinin etkin olduğu kuruluslan ..

.... Beyo ğlu'nda Sooeta Opera l3irliği binasının içinde he~ se rgi acıl nuşnr.

nu sergilerden 191 I 'deki beş incis ine. Frans ı zca kaıalogunda n da anla ş ı laca 

ğı üzere sekiz Türk sanat(;I :-. ı katılnuşnr. Büyük harp içinde bu birlik bina

ya "Ga latasarayhlar Yurdu" taşınm ıştı r. nu binada 1916- 19 17 yıllarında iki

se rgi acılnuşur. 1916'da aç ı lan sc rgide teşhir edilen Hc le ric l le rliadcs'In "Ki

tar Çalan Adam" resmi hükümet tarafından sa l ı n almnuşu . " (Refik Epikrnan..

Türk Sergile rinin Gc l i ş i nu-I l. Ülkü cu ı. ız. Sayı:ı l, Eylül 191K s.zaı

Galatasaray Sergileri resim eleştirilerine \ 'L' hatta s.u ı ş lanna o lana k sağlayan

ü ne mli et kinlikler o lara k yaşarurlar.

1908 yı lında . ressam la r arasında ilk örgütlenme Osmanlı Ressamlar Cemiye

ti çevresinde gerçekleşir. Osma n lı Ressam lar Cemiyeri Ş ehzade Atx l ülrn eci d

tarafından biz zat desteklenir. Ş chzade derneğin se rgilerine katıldığı gibi , ce

miyetin yayın organı ve Türki ye'nin ilk sana l dergi si o lan Osmanlı Re-c- um 

br Cemiyeri Mecmuası 'nın yayı nlanmasına da yard ım l'tmi\it ir. !9 10 yıl ının

Ocak ayında yayi na giren Mecm ua. dönemine bakan sa nat etkinliklerini bü

yü k bir ciddiyet ile takip eden ve araştunuıcı eleştiriler getiren i<.Triğiyle

ö ne m kazanır.

Osmanlı Ressamlar Cemiycı i Mecmuası öncelikle güzel sana tlar ö ğren i m !

hakkında bilgiler verme kte, Sa nayi-i Ncfisc Mcktch-i Ali'sini n ('ığret im üye

leri ve mimari b ölümünün yaptığı ca hsmalar. aske r ressamla r ve resim leri

konula rı nı içeren makalcl erlc sana t eğitimi konusunda önemli yapıcı clcşu

rilere ye r verir . Özellikle de öğretim kad rosunu n yenilenmesi \ 'C yabancı

ö ğ retim elemanlannın verilerek yerlerine Türk öğretim üyelerinin ata runa

s ına il işkin eleşti riler dikkat i çekme ktedir. Ressam ve heykeluraşhk üğreni 

mi icin zorunlu olan anatonu dersleri icin: ders sayıs ı n ın yete rs izliği. uygu 

lamaların s ı nı rl ıl ığ ı ve özellikle de anatomik ıcrimlcrin Osmanlıca kar\,ı lığ ı

olan s özcü kle rin hen üz bulunmamış ol mala rı ö rne klerle açıkla nara k cleşti-



rilir (Seçkin Naiboğlu. Osmanlı Ressamla r Cemiycu Gazetesi , Basılmamış

Yük . Lis. Tezi .1991. s.H)

Mccmuanın Temmuz ıyıı

ta rihli baskısında Sami im

zah makale . Pa ris atölyele

rinde resim öğretiminin ür

nc klcr i ve rilerek esk il. yap

manın ö nem i vurgula rımak

ta ve özellikle çcşiui teşvik

ed ici ya nşmalarm ok ulun

ö ğrenci kalitesin i yü kselt

mek için öze nd irici olacağı 

nı savunma ktad ır. "Biz im

içtn en büyük duygusal

öd ül, Avrupalılann g öz ün

de. tutuculuk ve cehalet ye

ri o lara k kabul edilen şu

kutsal veri ml i vatamrnızda.

onların g örmedikleri. göre

med ikieri. günnek isıerne

d ikler i yetenekleri göstermektir. " (Seçkin Na iboğl u. Osmanlı Ressamlar Ce 

miyeti Gazetes i" Busıltuanuş Yük. Lis. Tezi.199 1. s.2 1).

Bu a çık la malany la. sanatsa l ge l i ş mele r i n aynı za ma nda Osman l ın ın bau kar

ş ıs ı nd . ı duyduğu ezikliği ortadan kaldıracağı ve batının Türk to plu muna da

ha gerçekçi doğrutarla yaklasaca ğma o lan güvenin i yansıtmaktad ır.

Bu arada Osmanlı Ressamlar Ce miyeti Mecınuasmda Su lta n Abd üla ziz'in sa

nata olan ilgisini belgeleverı makak-lere de yer vetili r. Sami Hey tarafından

kalerne alınan 24 Subat 191.3 tarihli "Sulranların Resme ilgisi" başl ıklı maka

le : ". . ,.Su ltan Aziz. susuzluk ruhuyla çırpınan ruhunu . Garp'm ~ i i r ve sa.ıt

suyu vla te skin ederek: Gcrômc (IH2+190"f). Adnlf Yvorı. Gustavc Boulan

ger. Schnaven. Waehingıon . \\'an vtarc ( I(,H(,-17(,(,). Ilarping (IHI9-1916).

Daubiny ( 1817-1878) gibi meşhur sanatkarların ...sc rlc rivle kıymetli bir ko

leksiyon meydana getirmi~ \"L~ merrılekerte güzel sanatların yavr lmasma \ "L'

geli şmesine- hizmet edecek sa na t erbabı rı ı yet işti rmek maksad ıy la. s ı rf resim

ta hsil i için Avru pa 'ya Ü IKL' Sey it Bey \'C Şeker Ahmet Paşa merhumların ı

gönderm işle rdir. Sultan Aziz'in milyonlar feda ederek elde ett iğ i bu g üzel

eserler şü phesi z göreed i bi r kıymete haizelir. Meşhurl arm imzaları al t ında

to p lanan kolcksiyorıdan ha~ka b ir de husus! ola rak ça lışt ırılan ressamlar m

eserleri vardır ki bunlar da Rus ressamlarından deniz manzarası rcssa rn ı Ay

vazovsky ile 711 askeri ressamlardan Gloyowisky imzalı eserlerdir." (Zcv

nep Yasa Yaman.. "Cumhuriye t Dönemi Resim Eleştirisinin Kaynakları" Tür-

IJikmt-1 Orıır
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kiye 'de Sanat. Say" 24. Mayıs-A ğustos , 1996. 5,34,)

Bizim görüşümüze güre , ressam ve heykclı ıraş yetişt irilmesi düşünülerek

açılmasına karar ve rilen Sanayi-i Nefise Mckıcb-i Ali'sinin ö ğ ret imc başla 

ması Türk Resim Sanatı ' nın başlangıçım belirleyen ilk resmi olgud ur. Bu

aşamadan so nra resim sanatı doğrudan toplumun sanatı olarak g örülebi lir.

Nitekim öğretimin ilk yı llanndan başlayarak bu gelişimi izlemek olasıdır. Sa

ray dışına taşan res im üreti mi, topluma yansıyan sa na t etkinlikle ri, bu olgu

dan sorıra hız kazanır. Bireysel Sergiler hile açılmaya baş lar.

Gelişmenin temelinin okulda atılaca ğma ina nan yazarlar Sanayi-i Nefise' nin

sınavla rını bile izlerle r ve sınavların uygulanış biçiml erinden katılanların

gösterdikleri dü zeylere kadar her ayrıntıyı ince ince eleşt i re ri yazılar yazar

lar .

Diğer bir bö lüm ü ise , ok ulun tedrisatının köhnemişliği ve öğretim kadrola

rında görev yapa n yabancı öğret im üyelerinin yetersizl iği konusunu günde

mc ge tirir. Bu yazı la r açık bir dille ve tavırla ge rçe kler i yansıtır ve çözüm

ler üreti r. Bu eleşt iriler yerıne adına değil , s istemin dü zeltilebilmesi için ya

pılacak gelişmeleri örnekl erle aç ık layan yapı cı olma e rdemini taşır : "Res im

o ku lu hür olmalıdır. Resim öğretmen i nden tasdikli belge alan o llaokul ve

hazırlık sını fın ı bitirmiş her osmanlı ge ncin in, aske rlik yaşı dikkate a lına rak ,

açılacak ön ele rneye . kabul edilme lidir. Büyük bir gale riden ibaret olan bu

s ı nıfta öğrenciler , hocalannın süre kli gözetiminde ça lıştı rı la rak, okulun her

yı l öğrenci kabulü için açt ığı ç a l ı ş rnaya yctiştirilmel id ir . Okula devam eden-



ler, sınıf geçmenin yılların geçmesi ile temin cdilcmeycccğine kesin olarak

inandıkça , istidadının gelişmesini uınud ederek yağlıboya atölyesine girmek

için tüm gücü ve isteğiyle çalışır" . (Seçkin Naiboğlu. Osmanlı Ressamlar Ce

miyeti Gazetesi. Basılmanuş Yük. Lis. Tezi.1991. s.S1)

Eğitim sistemini irdeleyen bu açıklamalar, Sami Beylin yazılarında okulun

bütününe yönelen açık ve net eleştirilere dönüşür. Okulu içi boş süslü bir

mücevher ku tusu olarak tanımlama yürekliliğini gösteren Sami Bey; Oku

lun sanatçı yetiştiremediğini , maarifin de yetişen sanatçıları değerlendir

mekten uzak olduğunu, Sanayi-i Nefise hoca la rını ve devrin ressamlarının

resim satışı sağlayabilmek amacıyla yaptıkları hataları clcştirmekten geri

durmayacakur. "Yoksa senin de dcvrin büyüklerinden birinin desteğiyle sa

tın alınacak Avrupa Kopyelerin mi

var? Ya da bu çevreden gel mesini

beklediğin ç ıka rla rı n mı var?"

"Oskan Efendiler, Mösyö Varti'lar,

Mösvö Valcry'lcrlc bu yüksek okul

hiç bir vakit Türk Güzel Sanatla

rıını temsil edemez. Bu kişilerin

geçmişteki hizmetlerini inkar ede

mem. Bununla birlikte hocal ık ları

111 da d ü şü nürüm." (Seçkin Na

iboğlu , Osmanlı Ressamlar Cemi

ye ri Gazetesi. Basılmamış Yük. Lis.

Tezi.1991. s.55)

Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Mec

muası bu eleşt irilerle Türk resim

sanatı içinde ilk kez gerçekçi ve

yapıcı eleştiri yazılarının örneklerini vermiştir. Bu tavır. henüz 1910'lu y ıl 

larda. res im sanatının geçmişinin otuz yıl kadar olduğu bir dönemde, ku

rumlara ve sana tçtlara açılan bir inceleme ve değerlendirme ku rumunun

varlığını kanıtlar. Dergide dönemin sanatçıları da makale ve ara larına dağı

lan yazılarla tarutıhr. Şeker Ahmet Paşa , Ressam Şevket Bey, Osman IIam

di Bey , Ressam Hasan Rıza, Hoca Ali Rıza, Sevili Ahmet Emin gibi sanatçı 

lar. yaşamları ve yapıtları ile birlikte Mecınuanın sayfalarını paylaşmışlardır.

Bu sayfalar dünemin eleştiri anlayışına ışık tutmaktadır. Sanatçılar kişilikle

ri, yaşam tarzları ile ta ru tılı rkcn sanat a nlayışları öncel ikle konu seçimi göz

önünde tutu larak salt arrnoni başarıları anlatılarak kaleme alınmaktadırlar.

Bu bağlamda ; Şeker Ahmet Paşa; "Kudret elinin, güzellikle rin güneşi deni

lece k, benzersiz bir yaradılışla süsleyerek yarattığı muhtercm bir vücut"

(Seçkin Naiboğlu, Osmanlı Ressamlar Cemiyeri Gazetesi. Bastlmamış YÜk.

S:ıım Özeren

K:ındılh'.
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Lis. Tezi.l 99l. s.SH) o larak tanıtılırken . Şevket Dağ için . "Tabiann caztp gö

rün ü ş lcri n i , renkle rin ahc ngmi. kendine mahsus Jetafet iyle rasvirde . bilrak

kın muvaffak olmuş i tibarl ı hir sana tkard ı r" yazı lma ktad ır.

Harndi Bey " tlmi rnc ziyetleri. sanatkarane dehası, Ş ark'ta iki iftihar abidcsi ,

Ga rp'ta birçok eserl eri yle ebcdileşmeye hak kazanmış , nadir bi r va rlık , fitr i

bir harikad ı r . "

Hasan Rıza ; "Asırların gelip giden olayla rı içinde. yo ru lmak bilmeyen çal ı ş

ma aşk ryla . tasvir araştırmalarında bulunan fırçası . mazinin s ônü k hir ha tt-ı

haya lini bile zaptedemediği çchrclcri. geçmiş zamanla rın derin unutulmuş

lu ğundarı hiç kimsenin

başaramadığı sa natkara

ne bir keş ifle bulup Çıka

rır ve onla rı göz a l ı cı

renkler . gerçeği g österen

çizgilerle yaka lar ve tes

pit ede rd i. (Seç kin Na

ibo ğlu , Osmanl ı Ressam

lar Cemiyeri Gazetes i. 13a
s ılmanuş Yük. Lis. Te 

zi.1991. s.75).

Bu ressa mlar ' "C yaşamla

rı ile ayrı ntılı açıkl amala r

1940 yıl l a rında ç ı kan ki

tap larda derle nir. Sam i

Ye tik'in Ressa mla rmu z

Cilt- I Istanbul Maarif Ila

sımevi 1910 tarihli kitabı .

döne mine ı şı k tutan ve

daha sonra yazı lacı k

olan Türk resim sanatı ki-

tap ve makalele rine ö n

der o lan önemli bir kay

naktır. Askeri Okullarda

resim öğret imin i n başl a 

masın ı ve uygulamalarını

tanıtan bu kita p , Ressam

İbrahim Paşa . Sclvili Ah-

met Em in. Sa lim. Hüsn ü Yusu f, Eyuplü Cema l. Akif Servil i Ahmet Emin . İ h

sa n. A. Sami. Ali Rıza . Ha lil Paşa'nın tanıtımıyla baş laya n birinci böl ümünün

ardından l Iarbi ye Mc ktebinde yetişen Ressaml ar başlığı altında : Tevfik Pa

şa , Nuri Paşn . Abdullah . Cihan girli Mustafa. Hasan. Tev fik. Raslh. l lasib , Se-



Iami, İhsan , Ali Rıza , Kaymaka m Renizi .

Ressam Tevfik (Sü vari Binhaşi ) , Ke mal ,

B inbaş ı Hayri, Hasa n R ı za , Ressam Sü

leyman Seyyit, Hüseyin Zc kai Paşa , Şe

ker Ahmet Paşa . Miralay Hafı z İbrahim ,

Üsküdarlı x ıahınut, Baha Said, Kayma

kam Ilali m , Üsküdarlı Ccvaı'a ye r veril

mlş ve bu sa natçıların fiziksel özellikle

ri ta nımlanmış ve bu tanımlar sanatçıla

rın fotoğraflanyla da belgelenmiştir.

Ayrıca kendilerine ayrılan bölümler için

de yapıtlarından bir ya da daha çok ö r

ne k sayfalar arasına da ğ nılrmştı r . Pevza]

Sanatı başlıklı üç üncü bölüm tamamıyla

Hoca Ali Rıza'ya ta hsis edilmişti r. Deniz

Ressam ların ı da bu kitaptan tanımak

ol asıd ı r ; Süvari Lcvazım İ hsan , İsmail

Hakkı , Diya rbak ı rl ı Tahs in. Piyade Ce

ma l de bu b ölümde fotoğraf, çizim ve

resim ler i ile t anıulnuşla rdır .

Sanatç ı la rın ta nıtımıarını yapan bölüm

lerde, ce saret ii eleşt iri l e r ye r a l ı r : Nuri Paşa için , "Ta blolarında fo tografik h ir

görüş , re nklerind e <ı: iğ bir h omo tesiri göze çarpar. Ce mi h ir elin özenilmiş

kahgrafisi ile popüler bi r ifade tarzını sa klayan b u ese rle r.. "(Sa mi Yetik. ,

Ressarn lar.1 9lıO ..s.59) l an ı ınla rnası yapı lırken Kaymakam Re mzi için; "....va

kur ve sa kin fırçasının tereddütsüz yürüyüşleri ile sana tın tckaın ü l vad isine

i lcrl eyebilm i ş" övgüsü yapıl maktad ı r (Sami Yctik.. Ressa mla r. 1940. s.4 8).

Ressam Hasan Rıza'nın Sami Yetik'in anılannda a ld ı ğ ı özel yeri de bu kitap

ta bu lmak olas ıd ı r. Süley ma n Scyyit için "Tabiat denile n sa nral ka mus unu

e hernmiyetle te tebbu ettiği ni. renklerindeki tazeli k. çizg ilerindeki sam imi

yet, faktü ründeki hus us iyet göstermektedir, Fırça sa riata n değildir. Ağı r ve

do ğru sözlüdü r. Gö rü ş fotografik. detaylı b ir bakışın g örüşü değildir. Eşya

nın atmosfcrle mu hat olduğunu temy iz eden nüfusl u bir naza rı n ifadcsidir."

<Sami Yct ik.. Ressamlar. 19-1O. s./O>. Hüseyin Zckai Pa~a ise Sami Yetik' e

göre. Klasik terniz bir stil takip eden fırçasının mahsülleri te rkike ş ayand ı r

(Sami Yetik .. Ressamlar. 1940..s./4), Şeker Ahmet Paşa ise Hoca Seyitlin ve

Ze kat Paşa ' nın yanında oldukça sönük ve ruhsuzdur (Sami Yctik.. Ressam

lar. 1 9 'ıÜ . s.HI). Ressamlarmuz kitabı için de n alınan bu satırlar. dönemin ya

zı tarzın ı . ifade özelliklerini ve resim sanatına yaklaş nnını. Yetik'in kalemin

den yansıtmaktadır.

Muhiı. Vakit. Çığır, Ülkü. Yedigü n. Ayda Bir, Varlı k. Yeni Adam, Ye ni Tü rk,

i

f..ırı:f ıren

Kendi Panrcsi

Tuvü Cımlıl:' Y;ı/!!ı/ıoy;ı



Akbaba, Kültür Haftası, Arkitekt, Ar gibi dergilerin 1930'lu yıllardan başla

yarak sanata sütünlar ayırmalarınıgörmek çok ilgi çekici olmalıdır. Aynı yıl

larda Tan, Son Posta, Akşam, Hakimiyet-i Milliyet, Hafta, İkdam ve Cumhu

riyet gazetelerinin güncel haberleri arasında çoğu kez de 1. ya da 2. sayfa

da, sanat haberlerine yer verilmesi ve hatta köşe yazarları kullanılmasının

gelenek haline geldiğini görmek şaşırtıcıdır.

"Ressamlarımızı itham ediyorum! Ama Bana Kızacaklarmış... Vız Geliri! Ya

zan Ressam Elif Naci. Sanat Münekkidimiz ressam Elif Naci resimde takIi

din aleyhindedir. "Bizim Sanatımız Frenkçe konuşur, tercüme, adapte tab

lolarımızın yanında tek bir telif eserimiz yoktur" başlıklı yazı 1933 yılında

sanat tartışmalarına katılan ve sanatçıların geleneksel kaynaklar olarak be

lirtilen minyatürlerden yola çıkmalarının gerekliliği savunan görüşlere açık

bir örnektir. Naci'ye göre "bizim ressamlarımız mukallittir" (Naci, Yedigün

1933. sayı. 18. s.4)

Elif Naci 1933 yılında "On yılda Resim 1923-1933" adlı ve 29 küçük sayfa

dan oluşan bir kitabı da kaleme alır. Bu çalışma resim galerisi ve atölyele

rinin bulunmadığını belirterek başlar. Cumhuriyet döneminin ilk sergisinin

Galatasaray Sergilerinin beşincisi olduğunu ve Serginin Açılışına Hamdullah

Suphi Bey'in katıldığını ve Gazi hazretlerinin arzusu üzerine üç tablo alın

dığının belirtilmesi, dönemin devlet adamlarının sanata duyarlılığını kanıt

lar. Naci'ye göre sergide bulunan 240 resimden; Sami Yetik'in "Keşiş Etek

lerinde"; Ruhi Bey'in 26 Ağustos Sabahı ve Feyhaman Duran'ın Güzin Ha

nım Portresi adlı resimleri başarılıdır. İşte bu yıllarda sanat yazarı ve eleştir

meni sıkıntısı çekilmektedir. Bu boşluğu, büyük bir oranda, ressamlar ka

patmaya çalışır. Ressamların yanısıra, yazar ve şairlerde resim eleştirmenli

ği yapar duruma gelmişlerdir.

Fakat bu sergiyi eleştireri Ahmet Haşim'in sergiye katılan tüm ressamları

"körler" olarak nitelendirdiğiyazısına yer verir: "....Fakat hayır şüphesiz res

samlarımız ama değildir. Nasıl olsunlar ki onlar ne kulaktır, ne burundur,

ne ayaktır. Fakat yalnız, hayata, ziyaya ve esrarı havaya doğru açılmış birer

çift gözdür. Fakat göremezler ve gidilecek çıkılacak yerleri kendilerince kül

liyen meçhulolan ruhlarının ormanıarında bocalayıp duruyorlar. Gözleri

açık duran ziyahat hiç bir çehreye müşabih değildir. Dikkat edenler bilirler

ki birbirine benzeyen yüzler amaların yüzleridir." CNaci,Yedigün 1933. sa

yı.18. s.S)

Bu yerici ve bir sanat olgusunun bütününü yok sayıcı eleştiri, sanatçıların

sanat güçlerini ve yeteneklerinin ürünlerini değerlendirmenin ötesindedir.

Amaç, belli bir görüşü paylaşmayan, daha açık bir anlatımla, Ahmet Ha

şim'in dünya görüşüne uygun olmayan bir düşünce yapısına sahip olan sa

natçılara yönelik, ezici bir eleştiri türünü ortaya koyacaktır. Demokratik ve



çoğulcu düşünce yerine haskılar kurarak te k ve özellikle de kendi görüşle

rin i kabul ett irmeye yönelik eleştirel eğilimler bu yıllardan sonra sanat dün

yasına egeme n olmaya başlar. Artık okulun öğretim sistem inin geliştirilme

si, resim sana tının yaygınlaştırılmasını hedefleyen yapıcı eleştiriler, yerlerini

bizden olanlar ve olmayanların anlamsız tekdüzelt ğme bı rakacaktır.

Bu aşamada çok önemli olan bir başka ta rtışma ortamı da, kuşaklar arasın

da yaşanınava başlanacaktır. Ressam ve heykeltıraş sayısında zamanla doğ

ru orantı l ı olarak izlenen a rtış , sanat ortamının kısıtlı ol uşu ve özellikle de

iş olanaklannın azlığı, çekişmelere ve hırsla ra açık bir ortamın yeşermesine

neden olacaktır. Ressamlar arasında ünlü ve kalıcı olma ereği , yer yer acı

masız ve anlamsız savaş tm l ara neden olacaktır . Üretmekten çok basın ve

yayın aracılığı ile kendi ürünlerini en mükemmel ve en çağdaş olarak tanıt

mayı ere k b ilen bir anlayış yaygınlık kazanmaya

başlayacaktır. 1926 sonrasında hedefi Galatasaray

Lisesi sergileri ve dolayısıyla Akademi kadrolarında

görev yapan Çallı kuşağıının resimleridir.

Bu bağlamda , 1924 yılının Temmuz ayında açılan

6. Galatasaray Sergi siine katılan sanatçıl a rın Cum

hu riyet'in ilk yılında düzenlenecek olan b u se rgi

için Kurtuluş Savaşı resimleri hazırladıkları izlenir.

Sanatçılarm genç Türkiye Cumhuriye ti'ni yürekten

destekledikler inin açık bir demeci o lmalıd ır. Sergi 

ye katılan 72 sanatçının resimleri gibi . Çalh İbra

him lin Yunan Üserasının Millet Meclisi Önünden

Geçişi , Afyonkarahisar'ına Akıncılar , Alaşeh irlde

Zcybcklcr , Saıni Bey'in Anadolu Harbinde Cepha

ne Nakliyatı adlı yapıtla rı ve Şevket Dağ'ın açılı ş

nutku sergiye milli bir kim lik kazandırır. İşte bu

sergide iki kuşak arasında ; hocalar o lan Çallı kuşa

ğı ve öğrencil eri arasında bir süred ir giZli o larak sü

regiden gerilim net bir karşıkoyma şeklinde ortaya

çıkar (Na ci, Yedigün 1933 . say ı. 18. s. Ll ): "....gençliğin resimlerini serginin

iltizamcn en ka ran lı k k ô şelenne yerleştirirlereli. I3urada bizden evvelk ileri

gençliğe suikast yapmış olmakla itharn etmiyoru m. Sade bir hakikati tarihin

kulağına fısıldıyorum... O zaman ihm al cnikl eri gençliği , kendilerini yüksel

ten ve kuvvetlendiren . sergilerini zenginleştiren bir varlık olduklarını inkar

ediyorla rd ı. Bugün on sened en beri kemale ermiş ve bu günkü Tü rk re smi

nin varlığını vücuda getirmiş olan ne sil de onları inkar ed iyor."

Daha sonraki sergileriri sürekliliği içinde bu gerginlik kalıcı olacak ve ba sr

na yansıyan tartışmalara ilk adımlar atıla caktır.

Sabn' &rke/

K()mpo7.i.~.I'Dn.

Tura!(izerine Yağlıboya



1925 yılının 7. Galatasaray Sergisi'nde, tartışma ortamına Cumhuriyet Gaze

tesi'nde makalesine yer verilen ve Elif Naci'nin yazısında "Frankfurt Zeitung

gazetesi tahririyesinden felsefe doktoru Her 'Buh' olarak tanıtılan bir yaban

cı eleştirmen de katılır. Dönernin dillere dolanan fakat anlamı pek de açık

olarak kavranmayan 'Türk'e Mahsusu Hususiyet' arayışını körükleyen bu

yazı, Nazmi Ziya Bey'in İkdam gazetesinde yayınlanan yazısı. Türkler bile

resim sanatında milli olma arayışının anlamını henüz yorumlayamazlarken,

bir Alman'ın, Türkiye'ye gelişinin üçüncü gününde nasılolup da Türkleri,

geleneklerini ve sanat anlayışlarını çözümleyip bu karara vardığını sorgula

maktadır.

1926 yılının S. Galatasaray Sergisi eleştirileri, Eşref, Sami (Özeren), Sabiha

Rüştü ve Hale Asaf'ın başarılarını tanıtan yazılarla gerçekleşir. Bu sergi sıra

sında yeni bir olgu olarak Cumhuriyet'in başkenti Ankara'da resim sergile

rini gündeme getirecek adımlar atılmakta, çalışmalar sonuçlanmaktadır.12

Eylül 1926 tarihli kararname, her yıl Ankara'da bir toplu sergi düzenlemesi

ni karara bağlar. Önce Etnografya rnüzesinde, ardından Türk Ocağı Bina

sı 'nda sergiler açılmaya başlar ve çok büyük bir ilgi görür. Sergileri izleyen

ler artmış, önemlisi resim satışları bizzat devlet politikası olarak benimsen

miştir.

"1927 de açılan dördüncü Ankara sergisini biletle 1500 kişi ziyaret etmiştir.

Gezenler mekteplilerle beraber 2500 ziyareteiye baliğ olmuştur. Sergiden 34

tablo satın alınmıştır. Maarif Vekaletinin sergiden satın aldığı tabloların kıy

meti 23.00 lira tutmuştur. Meclis namına da 5.00 liralık tablo satın alınmış

tır. Dahiliye Vekaleti ve Ankara Şehremanetininaldığı tablolar hesaba dahil

değildir." (Naci, Yedigün 1933. sayı. IS. s.19)

"Galatasaray Resim Sergisi 132 eserle kapılarını açtı. Başlığı altında, Cemal

Sait (Tollu) Bey'in portresi, Cevat Bey'in kış ve köy manzaraları, Hikmet

Bey'in etütleri, Şevket (Dağ) Bey'in Cami resimleri muvaffakiyetli bulun

muş, Sami Bey'in Dün ve Bugün adlı resminin mevzuu güzel fakat çalışma

tarzı yetersiz bulunmuş ve Cemal Sait'in aynı sergide yer alan Sami Bey'in

resmini çerçevesi ve adı güzelolarak değerlendirdiğibelirtilmektedir. (Ano

nim., Yedigün. 1933. s.23). Bu yaklaşım gazete yazarlarına sanatçıların ser

giyi açıkladıkları ve birbirilerinin resimleri hakkında, basma, yerici ya da

övücü notlamalar yaptıklarını da belgelemektedir.

Yedigün dergisinde; Güzel Sanatlar Birliğinin 9. Resim Sergisi için Server Rı

fat övgüler yazar. Başvekil İsmet Paşa ve Fırka Umumi Katibi Recep Bey'in

sergiyi saatlerce gezmesi bir fotoğrafla belgelertir. Server Rıfat, sanatçıları sı

ralayan ve Ayetullah Sümer'in takdir edilmediğini belirtir ve sergi içinden

üç resmi diğerlerinden daha yetkin bulur, "....en önde geleni, Hikmet

Onat'ın 'Başbuğ' tablosu idi. .... Ne Kampf, ne de başkaları asla buna yak-



laşamazlar. Namık İsmail'in Kırmızı Senfoni adını verdiği eseri de 933 ser

gisinin en parlak yıldızı olarak göze çarpıyordu. Kırmızı kumaş üzerine bü

yük bir bronz kaseden dökülen portakalları gösteren bu tablo cidüen en

festi. Kıymetlilerden üçüncüsü ise Vecih Beylin harmanıydı"

Bu eleştiri yazıları, yazarların, 1930'lu yıllarda, sergileri bir yarışma jürisi gi

bi değerlendirdiklerini ve bu bağlamda birinci, ikinci ve üçüncüyü belirle

diklerini ve bu arada en beğenmedikleri resimleri de belirttiklerini göster

mektedir.

Bu sergi, Almanya'da Hoffman Atölyesinde öğrenim görerek yurda dönen

Ali Avni Çelebi ve Zeki Kocamemi'nin, resimleri ile ilk kez tanındığı etkin

liktir. Sanatçıların resimlerinin diğer sanatçılardan derhal ayrıldığını ve iki

gencin yapıtlarının Türkiye'de sergilenen ilk "kübik" resimler oldukları ya

zılmaya başlar (Naci, Yedigün 1933. sayı.Ix. s.20). Yeni bir resim tarzının

karşısında kalan sanatçıların ilk tepkileri yıkıcı ve yok edici eleştiri çarkını

çalıştırmak olur. Namık İsmail Yedi Meş'ale mecmuasında: "yeni ve orijinal

olmak kaygısı ile dahi, sanatkar, mecnun ve modacıdan mürekkep olan bu

cuşan ve huruşan kafileye artık sükunet gelmeye başlamıştır. Hatta bu ha

reketin alemda rı olan (Picasso) bile kübist ve dadaist tarzlardan geçtikten

sonra, şimdi klasikten daha eski olan akademik resim yapmaktadır." açıkla

malarıyla gençlerin atılımlarını, sanat anlayışlarınıanlayamadığınıve bu ara

da Avrupa resmi ve sorunlarından ise kulak dolgunluğubir bilgiye sahip ol

duğunu kanıtlayacaktır.

1929 yılının Nisan ayında Ankara Etnografya Müzesi salonlarında açılan

Genç Ressamlar Sergisi, Türk resminde yeni bir dönemin açılmasına ve ilk

ressam derneğinin kurulmasınaönayak olacaktır. Gençler, resim ve heykel

lerini anlayıp tanıyabilecek, iş olanakları sağlayacak ve saygın bır sanat or

tamı oluşturacak koşulları hazırlamak üzere bir birlik çevresinde toplana

caklardır. Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği, bireysel sanat etkin

likleri yerine sanat ve sanatçı haklarını koruyan ve kollayan etkinlikIere

önem veren ve bu yolda çalışan bir dernek olarak çalışmalarına başlar.

Bu bağlamda, birliğe üye olan sanatçıların, bireysel sanat anlayışları çerçe

vesinde resimler üretmelerine olanak tanıyan birlik, çok sesli ve atılımcı

genç sanatçıları bünyesinde toplar. Kurucu üyeleri arasında yer alan Nurul

lah Berk ve Mahmut Cüda'nın yazdığı yazılar, basın dünyasında sanata du

yarlı ve bilgi ile donanımlı kalemlerin artışını gerçekleştirir.

Bu yıllardan başlayarak yazdığı yazılarla Nurullah Berk Türk Resim Sanatı

nın gelişim çizgisini belirleyen önemli makale ve kitaplara imza atacak ve

bu alanda görülen boşluk bir ressam-yazar tarafından doldurulacaktır. Bu

eyleme zaman içinde Refik Epikman da, radyo konuşmaları, kitaplar ve ma

kalelerle katılacaktır (Kıymet Giray., Müstakiller. Türkiye'de Sanat. Ma-



yıs/Ağustos. s.46-54)

Müstakil lerin sergiler i çevresinde toplanan eleştiriler. yeni bilgilerin ve yeni

eleştiri türlerinin ortaya çıkışına neden oluşturur. Bu yıllara ulaşan yazarla

rın 'Modem resim Kübizm' dar kalıbı içinde kaldıklarını kanıtlayan eleştiri

le re rastlanır: "... ..sergilcre ait hatıralarımız arasında gülünç bir şeyi de Ce

lal Esat Bey'in Hakimiyet'i Milliye'de çıkan bu yazısının tuhafl ığıd ır. Cela l

Esat Bey bu yazısında , Bursa lı Ş efik ' in res imlerini "kübik" olma kla itharn

ediyor ve onun kübik resimlerinde samimi olup olmadığını araştırıyor. Bur

sa lı Şcfl k ' i ve resiml e rini ta nıyanlar için bu ıcşh isin mizahi kıymet i vard ı r.

Zira () alelade resim yapa n b ir arkadaşt ı r. Resimlerinde kübik iddia sı kati 

ye n yo ktur. Bununla a n laş ı lmış oluyor ki Celal Esat Bey için kübi ğin man a

s ı renk ve hatlarda biraz mübalağa kaçmaktı r (Nacl. Yed igü n 1933. sayılS.

s.21).

en doğru ıeşhi sle

Döneminde Tü rk

Afife Batur bu y ı lla rın gerçeklerine

yaklaşır: (Afife Batur ., Cumhu riyet

Mimarlığı. Mimarlık . s. 1.382.)

Bu tart ışmalar sürüp gidecek, özellikle Picasso'yu he 

def alan inanılmaz bir czikliği bastırmaya çalışırcasina

dalga geçilecek. fıkralar geliştirecek ve resim sanatının

gelişimini belirleyecek çizgi kübizm dışında olmasının

gerekliliği savunulup duracaktır.

Gerçek Cumhuriyet in topluınsa l gelişmeyi bilinçli bir

şekilde arandığı ve b u erek için çalışmala r yapı ld ığı ev

reye ula şılmış olmasında yatar. Çağdaş uygarlık düzeyi

ne ulaşmak ereğin i toplumun her kesiminin benimse 

mesi ün göriilen hedefidir.

"Devrimler 1923'ten başlayarak beş yıl gibi kısa bir sü

rede yasalolarak gerçekleştirilmişti.Ama , önce Terak

kiperver Fırka, sorıra da Serbest Cumhuriyet Firkası olaylarının da g österdi

ği gibi, halk kesimlerine ulaşan bir program içerikle bcslcnmemişti . 'Tutar

lı bir ideolojik ve örgütsel çaba' konusunda büyük boşluklar bu lunuyordu.

30 l lu yı lların başında Kema list Devrim'in ideolo jisini yerleştirmek amacıyla

bi r yandan yerel örgütlenmelere kitle eğitimine girişi ldi: b ir yandan da biz

zat Mustafa Kemal lin kişisel çaba lanyla güçlenen ve zenginleşen bir kurum

l aşma başlatıldı. 1928 y ı l ındak i büyük ve ö ne mli yazı devrirnlerin den, Latin

kök enli ye ni alfabenin öğretilmesi ve okur-yazarl ık için eğit im seferberliğin

den sonra Halkevlerinin kuruluşu (1932) ve h ı zl a yaygınlaştırı lmas ı; Türk ta

rihinin bilimsel olarak araştınlmas ı için Türk Tarih Kurum u'n un <.1931),

Tür kçe'nin Osmanlı lıktan anndinlması Için Türk Dil Kurumu'nun kurulma

s r, progranun b iline n örnek leridir. Böylece 30'lu yılla r başlarken etkin b ir

resim grafik herkel mimari
senm ik Iç dekorasyon

senet - SANATCllAR



ideolojik program, tek parti yönetiminin koşullarının da yardımıyla, düşün

ce ortamının belirleyici çizgisi haline geldi."

Batur'un açıkladığı gibi; Devrimin ideolojisi, Türkiye için bir çağdaşlaşma

modelinin yönetimini ve içeriğini belirliyordu.

Bu yıllarda sanatın ve kültürün bir devlet politikası olarak güdümlenmesi

nin iki önemli nedeni vardır. Bunlardan ilki, 1930'larda bütün dünyayı etki

leyen ekonomik krizdir. Bu kriz Türkiye'de Devletçiliği güçlendirecek ve

öncelikle mimaride de bu etken ön plana çıkacaktır. İkincisi ve önemli ola

nı; Cumhuriyet'in geçirdiği ilk on yılın sonunda alınan yeni ve atılımcı ge

lişme kararlarıdır. Atatürk bu kararları 10. yıl nutkunda açık olarak belirte

cektir: "Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri sevi

yesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah vasıta ve kaynaklarına sahip

kılacağız. Milli kültürümüzü, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaraca

ğız."

Muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak ve hatta bu seviyeyi geçmek, Cum

huriyet bilincini ve bu bilincin gelişmesini yeniden belirleyen bir erektir.

Çalışmalar başlamıştır. Bu aşamada Atatürk'ün muasır medeniyetler seviye

sine ulaşma ülküsü; mimariden resim sanatına, tezyini sanatlardan heykel

lere, edebiyattan pedagojiye kadar her alanda yol gösterici olarak benimse

niyordu.

1929 yılının Dünya Ekonomik krizi de, Cumhuriyet ideolojisinin yeniden

yorumlanmasınave bir program geliştirilmesineneden olacaktır. 1931 yılın

da toplanan Cumhuriyet Halk Fırkasının üçüncü kongresinde program uy

gulamaya alınacaktır (İlhan Tekeli., Türkiye'de 1923-1950 Dönemi Mimarlı

ğının toplumsal Siyasal Bağlarm. Bir Başkentin Oluşumu. -s.21)

1931 yılında Sanatçıların, Batı'nın modern olarak adlandırılan akımlarını öğ

renip uygulama çabasına ve bunu bir program ve prensip olarak benimse

diklerini gösterme çabası içindeyken, yazarlar da düşünce tarihini araştır

makta, sanat için çok gerekli olan felsefi görüşleri yakalamaya çalışmakta

dırlar. Bu arada da Cumhuriyet hükümetinin isteklerine uygun bir düşünce

geliştirmeye çabalamaktadırlar. İsmayil Hakkı Baltacıoğlu 1931 yılında, De

mokrasi ve Sanat adlı bir kitap yazar ve Atatürk'ün belirlediği ülküyü kita

bına tema olarak yerleştirir.

Muasır sözcüğünün bir kavram olarak, hangi alanlarda hangi anlama geldi

ğini açıklamaya çalışır. Kitabın Mimari bölümünün çeşitli paragraflarındaşu

temel görüşler içinde araştırılır ve açıklanır muasır sözcüğü (İsmayil Hakkı

Baltacıoğlu., Demokrasi ve Sanat. 1931. s.88): "Muasır Cemiyetler demokra

tik teşkilata malik olan zümrelerdir. Muasır cerniyetlerin en kuvvetli tema

yüllerinden biri de müsavatçılıktır. Bu cemiyetler her şeyden evvel ilmin
mahsulüdür."



Atatürk'ün 10.yıl nutkunda açıkladığı görüşünün aynısıdır bu açıklamalar:

"Türk Milleti'nin, yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda, e!inde

ve kafasında tuttuğu meş'ale, müsbet ilimdir."

Atatürk'ün bu açıklaması tüm yazarlar, mimarlar, bilim adamları ve ressam

lar arasında, döneme ve devletin kalkınma programına paralel çağcıl geliş

melere açık bir görüşü benimsernek ve yanında yer almak adına benimse

necektir. Bu bağlamda İsmayil Hakkı Baltacıoğlu (İsmayil Hakkı Baltacıoğ

lu., Demokrasi ve Sanat. 1931. s.84): "Bizde Meşrutiyetten evvel Vedat

Bey'in Yeni Postane ile açtığı yeni devir, klasik devirle yeni ihtiyaçların bir

leşmesinden ibaret tamamiyle Romantik bir zihniyet'in ifadesidir ki, Kema

lettin Bey gibi büyük bir mimarın daha bir çok genç san'atkarların zuhuru

na takaddüm etti. Bu zatlar Namık Kemal'in Edebiyatta ve siyasette yaptığı

gönül hamlesini taşlarda yaptılar."

görüşü de, her devir kendisine yakışan sanıatı yaratmıştır açıklamasıylade

ğişecek ve: "Profesör Bougle'nin dediği gibi; muasır medeniyet yeryüzünü

hendese cisimleriyle kaplayan bir medeniyettir. Muasır insan ilme inanan ve

ilme amel eden bir insandır. Muasır insan her şeyden evvel hendese zeka

sını taşıyan insandır. ...muasır insanda yalnız sokakları, evleri ve mektup ka

ğıtlarını değil, bahçelerini ağaçlarını bile hendeseleştirmektemayülü şiddet

!idir."

Bu yıllarda mimaride kübik formlu yapılar, Sayıştay Binası'nın değiştirilen

cephe düzeni ile birlikte mimarimize katılan ve yeni bir çığır açılmasına ne

den olur. 1. Ulusal Mimarlık akımı özellikleriyle inşa edilen Divan-ı Muha

sebat (Sayıştay) binasının inşaatının tamamlanması aşamasında Atatürk ve

hükümet üyeleri isteği doğrultusunda, Ernest Egli yapının cephe düzenini

tümden değiştirecekve kübik çizgilere kavuşturacaktır.

Ressamlar arasında da sanat uygulamalarında kübizm esinlerine yönelme

çabaları işte bu yıllarda ve bu koşullar içinde başlayacaktır. Baltacıoğlu'nun:

"Resimde Kübizm cereyanının münzevi bir cereyan olmadığını, bütün içti

mai ve beşeri mevzularla mütesanit bir emrivaki olduğunu da kaydetmeli

yiz. Kübik san'at kuvvetli bir temayül ve harsi bir yenilik olarak avrupa me

deniyet zümresine dahil olan bütün milletlerde bir emrivakidir. Kübizim

mukadderatı demokrasinin mukadderatıyla müşterek gibi görünüyor. "(İs

mayil Hakkı Baltacıoğlu., Demokrasi ve Sanat. 1931. s.125)

Görüldüğü gibi, Türk ressamının mukadderatı çizilmiş ve 'Avrupa medeni

yet zümresine dahil olan bütün milletlerde bir emrivaki' olan Kübizm'in de

mokrasinin emrivakisi olarak benimsenmesinden başka bir yol olamayaca

ğının da altı kuvvetle çizilmiştir.

Burada dikkati çeken önemli nokta kübizmin henüz tam anlamıyla anlaşı

lamamasına ve hatta Avrupa'ya egemen en son ve tek sanat akımı olarak



görülmesine karşırı bu ak una ayak uydurma cabalan na giriş i lmesidir. YÜ

zeysel bir anlama ve uygulama olsa da yararlı olacaktır. Öncelikle sanatçı

lar arasında at ı lı mcı ruhu pekiştirecek, daha so nra ne yapıyoruz ve niye 'ya

pıyoruz' un sorgu l anmasında sa nat akımları ile ilgili bilgi akış ı ve (:ağdaş sa 

nat felsefes i ilc ilgili okuma arayışlan gelişmeler sağlayacaktır. Daha da

önemlisi kıyasıya bir ta rtışma ortamı doğacak ve canlı bir sanat ortamı ya

şa nmaya başla rıacakr ı r . Mustak illcr. tl Grubu ve a rdında n Yeniler ve Onlar,

kim i sağlıksız kıskançlıklara davansa bile, b üyük bir kısmı can lı ve din am ik

bir araşt m ortam ında sanat adına çoğulcu anlavışlann ortaya çıkmasını ve

savunu lmasın ı gerçekleşti receklerdir.

Bu yıllarda Ar Dergisi sa nat ortamında yen i bi lg ile re ve yeni görüşk-rc ay 

dınlık katacakt ı r.
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gun ha va b irden bi re hareketlenecek, o rada b ura

da , tiyatro fua yelerinde , şapkucı dükkanlannda,

boş kahvelerde. ne rede boş yer varsa orada, sergi

ler açı l ınaya baş l andı, Galatasaray Sergilerinin 1914

den beri memlekete soktuğu empresyonts t teknik

yer ine, kübist ve yapıcı, kurucu, Frcnkçc tahiriyle

"corıstrüctivistc" b ir sanatın temel ini atmış bulunu

vordu."

Be rk bir sanatçı yaza r o larak Türk resim sanatnun

"d Grubu :J.'s' Ill lŞ olduğu sergilerle san at o rtanuna canlılık getirirken; yeni tar 

uşmalarm do ğmas ına ne den olmuştur. 193T de Ar Dergisi'nin çıktşıvla Tü rk

Plastik sanat ları ve kü ltür ortamına yen i b ir soluk gelmiştir. Dergi, çoğunlu

ğu ressamlardan oluşan, kimi fclscfcci ve cdebiyatçıların bulunduğu yazar

la ruan ol uşmaktadı r . Genellikle 'd Grubu' üyelerinin yer aldığı derginin

amacı, gü zel sanatl arı ülkede yaygın ha le getirmek, anlaşilıuasını ve açık

lanmasını sağlamaktır. "(Arslan Kayrıardağ., " 193Crıarda Bir Dergi; Arlı Çev

re . Sayı , 6, Kas ım-Ara lık 1979 . s.G7-GR),

Nurul lah Berk, Vata n Gazetesinde 23.12.1953 tari

Ilind e yayınlanan Türk Resmi 7\Te Du rumda başlıklı

yazısında ; bu yılla ra ve birevsel sanat anlayışnun

savunulmasına örnek olacak yazısında Ga latasaray

Sergilerinden. Çalli. Sam i Yet tk, Şevket Dağ ve Na

ıııı k İsmail'in res imler i ile ö rnekler vererek, yaz ay

lartnm sıcak gü nler inde b u sergiele yer alan eserle

rin s ı k ıcı lığından; her yıl sa nki aynı resimler geli r

gider, yine geli reli d iyerek, söz eelcr ve; 11• ••• • •Te k

sergi, te k cspri, tek teknik geleneğini 1933 de "cl

Grubu" kırdı. O zamana kadar hüküm süren dur-



doğal gelişimini belirleyen bu yazıda çağdaşları ve hatta atölye arkadaşları

olan ve kuruluş üyesi olarak da çok etkin bir görevaldığı Müstakil Ressam

lar ve Heykeltıraşlar Birliği'nden, hiç yoklarmışçasına, bahsetmiyordu. Bu

bir sanatçı olarak bireysel sanat anlayışını ve bireyi ve kurucuları arasında

olduğu d Grubunu daha önemli kılmak ve tanıtmak amacına dayanan bir

yaklaşımdır. Aynı yaklaşımla Yeniler ve onlar grubunu işaretleyerıaçıklama

lara yer verecektir: " ...Tabiatın mantığına sadık realistlere non-figüratıfler,

kainata sırt çeviren metafizik bir dünya peşinde mücerretler, gerçeği saf ve

kabataslak bir halk sanatında arayanlarla aynı halk sanatını, batı tesirleriyle

bağdaştıranlar var. "Berk yazısında, Türk resminin yabancı etkilerle doğdu

ğunu ve Hamdi Bey ve Şeker Ahmet Paşa'ların, Avrupa modasının geçme

ye yüz tutmuş cereyanlarınıyurda soktuklarınıvurgular ve: "...1937 ile 1947

arası, yine batı cereyanlarınageniş bir kredi açınakla beraber gitgide billur

laşan bir varlık 1933 den sonra yabancı tesirleri yavaş yavaş ayıklamaya az

metmişti?" açıklamasıyla kendi içinde bir ikileme düşer." Bu konuya ilişkin

olan görüşlerini en net ve açık anlatım, doğru bir yaklaşımla 15.1.1959 ta

rihli Varlık Dergisinde yayınlanan Sanatta Alaturka yazısında, içten bir an

latımla yansıtacaktır.

1940'lı yıllarda Ulus Gazetesinde sanat yazıları yayınlayanen etkin yazar Eş

ref Üren olacak ve bir sanatçı olarak batı sanat akımlarını tanıtan, Türk res

mi ressamları konusunda makaleler yazan Üren, Refik Epikman, Bedri Rah

mi Eyüboğlu, Ahmet Muhip Dranas, Vedat Nedim Tör, Peyami Safa, Bur

han Belge, Gazanfer Kunt, Şahap Sıtkı Seren, Sebahattin Batu, Suut Kemal

Yetkin, Faik Rıfkı Slay, Haluk Şehsuvaroğlu, Rüştü Şardağ, Tarık Leventoğ

lu, Mümtaz Faik Fenik ve Arif Kaptan gibi, sanatın toplum tarafından anla

şılmasına katkıda bulunmaya çabalayacaktır.

Cumhuriyet Gazetesinde 1940 ve 1950'li yıllar arasında Şekip Tunç, Fahri

Hırçın, Fikret Adil, Muzaffer Şevket İbşir, Leopold Levy, Burhan Toprak, Se

dat Çetintaş. Elif Naci, Bedri Rahmi Eyüboğlu, İsmail Hakkı Sevük sanat ya

zılarını imzalayacaklardır.

Ulus Gazetesinden sonra sanat yazılarına en çok yer veren·· gazete Ak

şam'dır. Şevket Rado d Grubunun takipçisi olarak yazılar yazarken, Bedri

Rahmi öğrencilerinin kurduğu On'lar Grubunu tanıtan yazılar hazırlar. Vfr

Nu (Vfrlfr Nurettin) Akşamdan Akşama köşesinde Leopold Levy'nin öğren

cilerin sergilerini tanıtmaktadır. Hikmet Feridun Es, Şevket Dağ, Zeki Koca

memi'nin sanatçı kimliklerini yeniden dikkate sunan çalışmalarını yayınlar.

1949 yılında yayınlanmaya başlayan Yeni İstanbul Gazetesinde Fikret

Adil'in yazıları "fa" imzalı olarak yayınlanır. Nurullalı Berk'in yazılarının da

yer aldığı bu gazetede Ayşe Nur, Paris'te sergi açan Nejad Devrim ve Selim

Turan gibi ressamlarımız üzerine bu kentte çıkan yazıları da ele alan eleş-



tirlle r yazmas ı dik kati çe ke r. Nihat Pına rlı , Ze ki Koca

rnern i sc rgis i ve Tü rk Ressamlar ve heykelt ı ra şla r Birli

ği hakkında açıklamalar bulunan yazılar yayınla r. Va

tan Gazetesinde Nurul lah Berk, Zek i Faik İzer, Fahi r

Onger. Tunç Yalmanm sa nat yazılan yer alır. Tan Ga

zetesi Ulunay imzalı yazıla ra sanatı tanıtır.

selim turan

sanat ve toplum
üzerine

Kırklı yı lla rı n sonları na kadar artan sana t çı sayısı, ser

giler b unlara bağlı olarak ge l iş en ta rtışma ve ya rı~ına

ortamı , bu o rtam içinde ya şanan lura lar. çek i şmeler sü

re r g ider. İnsanla ra öze l çekememezlikler unuıulup

aralanınaya başlandı ğında ise , sa lt ge rçe klerle yüz y ü

ze ka lı nı r . Bu döne m hu bağlamda çok ve rim li yıllar

o larak değerlendirilir . Cum hur iyet'in aydın kimliğine

ulaşınaya ça lışan genç ressam hirlikleri bu y ı lla rı n ve-

rimli ortamında ne fes a lırlar. rartış ırlar , önemlisi d ur-

maksızın yazarlar ve çizerler. Gü zel San atlar. Sana t ve

Edeb iyat. Sc rvc tifünü n. Çına ra lt ı, Yurt ve Dünya , Aile ,

Ye ni Kültür ve Şadırvan gibi dergiler, Ye ni İstanbul. Yeni Sabah, Ulus, Son

Tclgraf gibi gazetekor de sü tun l a rı nı bu yazılara açarak top lumun bi lgüen

mesini ve sa na t ortamının etkin liklerinin belgclcnmcsini gerçekleşt i ri rler.

Bu yo lla, sanatı ; resim ve he ykcl sana tın ı bir toplum a yerleştirme görev ini

başarı yla pa ylasirlar.

Çok dar olanakları olan; aynı yılları , aynı sanat ortamlarını, aynı piyasayı ve

aynı se rgi olanakların ı ku llanmaya çal ışa n grup lar arasında ortaya çı kan tüm

çe ke me mezlikler. mak ul say ılabilir ve hoşgörü ile bak ıl abi lir. Sanatçının üz

gü n b içemini benimscme ve ben liği yle ö zdcş l cş ı i rd iğ i bu b içemi savu nma

d ürt üs ü de olması ge rek li b ir savu nma mekan izmas ı gclişunnel id i r . Bu ger

çek sanatçı yazarlan nesnel o lma ktan uzaklaştın r . Ö zellikle b ir gnıbun için 

de ye r alan ve o grubu tanıtmayı erek ed inmiş yazarlar için , g örevdir de .

Yı lla r sonra o rtaya çıkan gerçe k tabloları de ğerlendirecek araştırmacılann

nesnel davranmaları. nasıl olsa gerçek değe rleri o rtaya ç ıkaracakur . Dünya

nın hiç bir ülkes inde sana t gü ncel g üd ümler lc yön lend i ri l emem i ş t i r. Zama n.

değerlerle . değer gibi görünenler i ayıklayarı ve sanatç ı la rı n ö nemle rini ya

kala yan e n değe rl i süzgcci oluştu ru r. Sanat tar ih i bu örneklerle doludur.

Bu bağlamda , bir Süleyman Seyyid, Şeker Ahmet Paşa , b ir Zeki Kocamemi .

Ali Çelebi, Hale Asar, Muhittin Sabati, b ir Sabri Berkel , Zühtü M ürido ğlu. bir

Se lim Turan, Mübin Orhon, Nejad Dev rim. il ir Ned im Günsur Nuri İ ye rn gi

bi sanatçıların ayrımlı dönemlerde yeril rnelc ri ya da 'gözden ka ç ınlmaları .

sanal değerlerin in gizlenip yo k edilmesi anlamına gelmemişt ir.

Bu nun bir başka an latım ı da sa nat yaza rla rı için geç e rlid ir. Öm e kle rsc k: I\U-



rullah Berk yaşamı boyunca büyük bir titizlikle kaleme aldığı sanat yazıla

rını yayınlamamiş bu konuda araştırmalar yapmamış olsaydı, resim sanatı

nın değerlendirmesiniyapmak daha güç ve karanlık alanlarda yürümek ola

caktı. Celal Esat, Pertev Boyar, Halil Edhem gibi Berk de bilim adına kutsal

bir görevi yerine getirmiştir.

Fikret Adil'i unutmamak ve ona özel bir yer vermek gerekir. Adil'in sanat

eleştirisi üzerine geliştirdiği ilk ve özne! çalışmalara kısaca değinmek istiyo

ruz.

Fikret Adil adı, Türk Resim Sanatı Tarihi için önemlidir. Çünkü ilk kez bir

yazar doğrudan doğruya bir resim grubunun içinde, onlarla aynı yürek ve

düşün gücü ile çalışıp yazılar üretir. Batıda örnekleri görülen bir akım çev

resinde toplanan yazar ve düşünurlere uygun bir yaklaşımdır bu. Sanat

akımlarının sanatçıları olduğu gibi düşünce yapısını kurgulayan yazarları da

olmalıdır. Fikret Adil örneğinde düşünce yapısını kurgulanmasına neden

olacak bir akım birlikteliği olmasa bile çalışma birlikteliği yaratılabilmiştir,

Bu birliktelik nedeniyle grup sanatçıları; aralarında geliştirdikleri düşünce

ortamına bir yazarın zenginliğini katmakla kalmaz sergi basın tanıtımıarı gi

bi önemli organizasyonlarınAdil'in çabaları ile çözümlenmesinin rahatlığı

nı da yaşarlar.

Bunun sayısız örneklerinden seçilmiş bir örneği, d Grubunun 1943 yılında

Maarif Vekaleti aracılığı ile düzenleyeceği Londra sergisine, Türk Ressamlar

ve Heykeltıraşlar Birliği'nin de katılmak istemiyle başvurması sonucunda

Vekaletin yapıtları bir yıl kadar bekletip geri göndermesi ve sonuçta da ia

de edilmek üzere Fikret Adil'in evine gönderilmeleri sonucunda Adil'in yaz

dığı satırlara yer verelim: "....Resimleriniz karşısında duruyor, onlara, bir

sevgiliye bakan gözlerle bakıyorum, doymuyorum. İşte Cemal Tollu'nun bir

Anadolu (peyzaj)ı... Bir harika... En hissiz bir kimsenin gözlerini yaşatacak

kadar hassasiyet dolu. İşte Zeki Faik İzer'in bir "Boğaziçi"si ... Fındıklıdan,

Akademinin penceresinden yapılmış... Saf bir şiir ... İşte Nurullah Berk'in

(portre) leri ... Zevk his ve akıl teorisinin bir muvazenesi ... İşte Bedri Rahmi

Eyüboğlu'nun bir köylü kadını, bir karpuz sergisi... Resmin Karacaoğlanı...

Onun yanında Eren Eyüboğlu'nun gelini, bir (Holbain) gibi ... Sabri Fettah'ın

gravürleri ... Arif Kaptan'ın tamamen hakiki (peyzaj)ları, Elif Naci'nin bir

Anadolu şehrindeki mahallesi, ya da Fahrinnüsa Zeid'in Boğaz manzatala

rı, kara kalemleri, (enteriyör)leri: Bir kadın hassasiyetine renkle şiirini vere

bilmiş.... Ve işte bundan on sene evvel, değil heyke! veya abide, bir (ma

ket) bile yapması tecviz edilmeyen Zühtü Müritoğlu'nun krokileri... Eşref

Üren ve Saliha Urallı'nırı eserleri ..."

1933 yılının bu resimleri hakkında dizeleneri bu övgüleriri yanında yer alan

fotoğraflar artık kübik olma tasasım çoktan gerilerde bırakmış olan doğal



görünümlerin resimlendiğinibelgelemektedir.

Ancak bu yıllar resim ortamında yeni organizasyonlarınyaşandığı dönem

dir. Bunlardan birincisi Yarım Asırlık Türk Resmi Sergisi'dir. Güzel Sanatlar

Akademi'si Müdürü Burhan Toprak tarafından düzenlenen ve Akademi bi

nasında beş salonu kapsamına alan sergi, Türk ressamları ve heykeltıraşla

rını bir arada tanıtan büyük bir sergi olarak, bilgilendirici bir geçmişi sun

maktadır. Burhan Toprak; Kandemir'in 1936 Ayda Bir Dergisinin 13. sayı

sında yazdığı Resim ve Heykel yazısında bu resimlerin scrgi dağıtılmadan

bir resim ve heykel müzesi bünyesinde toplanması konusunda: "...Hiç şüp

hesiz bu sergi bir kaç scne sonra yine açılabilir ve bu yapılan tecrübeler

den istifade edilerek daha mükemmel bir hale getirilebilir. O zamana kadar

belki de bir resim müzesi binasının temelleri atılmış bulunur. Lakin zaman

geçiyor ve zamanla beraber bir çok eski resimler de bozuluyor. Tablo çi

çek gibi bir şeydir. Bir çiçek kadar ihtimam ister..."

açıklamalarıyla resim ve heykel müzesi kurulması konusunda öncü adımla

rı atmış olur. Bu serginin eleştirileri resim sanatının genel dökümünü yapar

ken, Burhan Toprak'ın müze açılması konusunda geliştirdiği görüşe de yü

rekten destek çıkan yapıcı eleştiriler olarak gelişir. (Baltacıoğlu., Yeni

Adam. S.144. 1936. sayısı bu sergi için ayrılmıştır). Bu ortak tavır müzenin

oluşumunadestek sağlamış ve sonuç 1937 yılında alınmış. Atatürk'ün direk

tifleriyle İstanbul Resim ve Heykel Müzesi açılmıştır.

Bununla beraber ressamlar ve heykeltıraşların gelişimi için ilk büyük dev

let organizasyonu olarak 1938 yılında, Cumhuriyet Bayramı kutlama prog

ramı ile birlikte açılacak olan Devlet Resim ve Heykel Sergileri düzenlen

miştir. 29.10.1939 tarihinde düzenlenen ilk sergi, Zeki Kocamemi'nin Ata

türk'ün Cenaze Töreni adlı resmi birinciliğe değimli görülerek açılır.

Devlet Resim ve Heykel Sergileri, günümüze kadar uzayan önemli bir et

kinlik olarak her yıl açılır ve bu sergi çerçevesinde basında ve yayında re

sim tartışmaları gündeme gelir. Bu sergiler için yazılan eleştiri yazıları, jüri

seçimlerinden daha gerçekçi değerlendirmeleriortaya koymaktadır (Bu ko

nu ayrı bir çalışma olarak hazırlanmaktadır).Bu anlamda büyük bir organi

zasyon olan 1939-1944 CHP Yurdu Gezen Türk Ressamları sergileri de ay

nı eleştiri duyarlığı ile izlenmiş ve gerçekçi bilgiler veren eleştiri ortamının

gelişmesine ön ayak olmuştur (Kıymet Giray., Yurdu Gezen Türk Ressam

ları. Türkiyede Sanat. S.18. s. 34-38 ve S.19. s. 38-46).

Bu sergiler aynı zamanda yeni ideolojik gelişmelerin yaşandığı bir dönemin

ürünleridir. 1939 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın alevlenmesi, savaşa katıl

maktan kaçınan fakat savaş ekonomisi içine giren Türkiye'de ülke ekono

misi dışa tamamen kapanır. Ülke Alman ve İngiliz siyasi etkilerinin çarpış

tığı bir yarışma alanına dönüşür. Devletçilik ve Ulusculuk anlayışı yeni yo-



rurn la ra aç ılı r ve halkçılık ve köycülük anlayışı ön plana çıkar ( İlhan Tcke

li.. Türkiyelde 1923-1950 Dönemi Mimarlığının Toplumsal Siyasal Ba ğlaın ı .

s.21).

"...GÜzel Sanatlar Akademisi 'nin resim şubesi, modcrnizmc ait ilk sergisini

dün açt ı. Akadcmide üç se neden beri devam eden bu yeni tedrisatın ilk

ese ri münaseheti yle de b ir a çı l ış töreni yap ıkl ı. Tören Akademi Müdürü

Burhan Toprak'ın modernizmin Fran sa ve Türkiyede ıcd ris sahasına nasıl

kabul edildiğini ve bizdeki ilk neticelerini anlatan nutku ile başladı"

17 İ kincikanun 1940 tar ihli Vakit Gazetesi , bu günlerin diğer gazete ler i gi

bi , birinci say fasın ı Ge nç le rin serg isine tahsis e tme kted ir. "Mod ern" e a it ilk

resimler 'b ir kez daha!' ilk kez sergilenmekted ir.
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Türncenin ZOf anlaşılır olmasının nedeni 'modern resmin ilk uygulamaları'

konusunda o rtaya çıkan anlaşılmazlıktan kaynaklanmaktad ır. Bu sözcük

Türk resminde süre kli o larak bir karmaşa içinde kulla

nı lm ış , batı resmi karşısında duyulan ez ik l ik terin sa

vunma mekanizması için sıkça sarfedilm i ş . Ressam ların

ke ndilerini kanıtlama aşamasında ise sihi rli h ir kavram

niteliğinde bilinçli olara k seçilmişti r. Bu nedenle Tü rk

res minin geliş i m tarihi için de ressam kuşaklarının deği 

ş im aşamasında 'Türkiye 'ye Mode rn sanat ı Biz Getird ik'

bir slogan olarak özenle ve ilk kez kullanılıyormuşgi

hi , ayrıcalıklı bir seçim anlamında sa rf edilmiştir. Ş imd i

içinden çıkrlamaz bir so ru? Modern Sanatı Türkiye iye

kim getird i? Modern sa nat nasıl bir şeyd i r ki a lınıp ge

tirilir hir nitelik göstermektedir? Getirilmesi çok mu zo

runluyd u? Gerçekten zama na , bilinç gelişimine ve dü

şün yapısın ın vars ı llaşmasına bağlı doğa l bir gelişim

s isteminin içinden geçm işi süz ü p ye ni ola nı yaka lama

ya yönelik çal ı şmalar mı yeniliktir, yo ksa modern sana

t ı kapıp getirrnek miı l) çözümd ür-

Bu bağlamda ı 94 1 y ı lında düzenlenen Liman Sergisi ve bu sergiyi açan res

samla rın oluştu rduğu Yenil er Grubu , 194ü 'lı yıll arın sonu na kadar. çok can

lı b ir ta rtışma ortamının odağına yerlcşcceklcrd ir . Ö nceli kle sanatçı ların ge

çim sıkıntıla rının çözümü için kaynaklar belirlenmekte ve resim alımı için

en büyük kayna ğin resmi kuru mlar olduğu beli rtilmekte . faka t bu o lanak

ların Akademi öğretim üyeleri dışında kalan sana tcila ra ulaşmamas ı el eşt i ri

lir;

"...ILiman Sergisi'. 'd Grubu'na ve 'Akademi' ye tepki o larak düşünülmüştür.

Gerçekren 'd Grubu ' ve 'akademi' iki savaş aras ının yani geçici b ir ba rış dö

neminin sanatçı l a rından kurulmuş t u ve bu sanatçı la r devlet kapısından dü -



zenli bir gelir sağlamaktaydılar. Sanat salt biçimsel yönleri bakımından on

ları ilgilendiriyordu. Oysa "yeniler", "Levy" nin atölyesinde kendini sanata

adamış yoksul birer öğrenciden (üstelik öncekilerin kurdukları baraj nede

niyle, gelecekleri de kuşkulu) başka bir şey değildirler..."

Onger'in 1973 Mayıs'ının Soyut dergisinde yayınlanan1941 Liman Sergisi ve

Yeniler Grubu yazısından alınan bu satırlar o yılların durumuna açıklık ge

tirmektedir.

Yeniler Grubu resim sanatına toplumsal gerçekçi resimler katarlar. İşçiler,

yoksullar ve toplumun hastalıklı yönlerini gerçekçi bir anlatımla resimlerne

yi amaçlarlar. Liman ve arkasından kadın sergisi açılışından başlayarak özel

likle akademi çevrelerinin hedefi haline gelir ve bu karşı çıkışlar büyüyerek

sürer ve rekabete dayalı bir tartışma ortamı yaratır. Mümtaz Yener'in Fınn

adlı tablosu ve Haşmet Akal'ın natürmortu, 1943 sergisinin açılışında. Genç

lerin ilk sergisini onurla basına tanıtan Burhan Toprak tarafından, ancak po

lis zoru ile çıkarttınlacaktır. Ayrıca resimlerinin konuları üzerinde ağır eleş

tiriler geliştirilecektir.

Orhan Seyfi Orhon'un Çınaraltı Dergisinin 6.6.1942 tarihli 37. sayısında yaz

dıkları, bu tepkiye açık bir örnektir: "....Türkiye'de resim Türk değildir. Ya

bancı bir pasaport taşır. Fütürist, Kübik veya empresyonist görünerek asıl

hüviyetini gizlerneye çabalar. Bizimle hiç bir alakası yoktur.: vatan güzellik

lerine şaşı bakar. Tarihe, mefahire, kahramanlara karşı kördür. Gider işçile

ri bulur, liman amelesiyle konuşur, balıkçılara kollarını açar..."

Hilmi Ziya Ülken, 1942 tarihli Resim ve Cemiyet adlı kitabının 43. sayfasın

da bu görüşe şu yanıtı verecektir: "...milli olmak 'ben milliyim!' diye bağır

mak değil; fakat kendilerinin olan meseleleri içinden duyarak onları dünya

ya aksettirmektir. İstanbul'un içyüzünü yaşayan, kafile kafile köylere giden

bu genç ressamlardan hakiki eserler beklemenin zamanıdır. Asıl milli san'at

kar odur ki, demagogların iftiralarına göğüs gererek en mevsuk ve yaşan

mış tecrübelerini (hiç bir tasannu ve sahtekarlık katmaksızın) ilan etmekten

çekinmez."

Bu kitapta, Yeniler grubu üzerinde yıkıcı eleştirileriri artmasını kurgulayan

Akademi üyelerinin İnkılap sergileri için yapmış oldukları resimlerin batılı

ustaların resimleri ile ileri derecede eşdeş özellikler taşıdıkları da açıkça ve

resimlenerek belirtilir. Bu konu Tavan Arası Ressamları'nın 26.5.1951 tari

hinde Fransız Konsolosluğunda açtıkları serginin katalogunda bir kez daha

gündeme getirilir. Nurullah Berk bu bilgiyi doğrularken Zeki Faik İzer kop

yacılık ve etkilenme konusunda basını bilgilendirir.

Yeniler üzerinde yoğunlaşan eleştiriler dönemin sosyal ve toplumsal yapı

sını ortaya koyarken, resim sanatında daha sağlıklı tartışmaların başlaması

na neden olan bir ortamın oluştuğunu da gösterir. Öncelikle sanatçılar ya-



sadıklan toplumun içinden, yaşayan çevreden kesitler almaya başlarlar.

Eski kuşak yeni sanatçılar arasında kıyasıya bir rekabet ortamı yaratılır.

Genç sanatçıların yetişip sanat ortamını ele geçireceği korkusu akademi

kadrolarında yersiz baskıların yaratılmasına neden olur. Ancak sanatın

gelişiminin durdurulmayacağı gerçeğine sarılan gençler sergi salonlarından

polis gücü ile eserlerinin kaldırılmasına, hatta akademi binasına gire

memeleri için okulun kapı görevlilerine bırakılan vesikalık fotoğraflarla kar

şılaştırılarak bina içine sokulmamalarına ve sol hareketler içinde yer aldık

larını bildiren ihbarlarla sık sık tutuklanmalarınakarşın, korkmadan direnir

ler ve özgün bir sanat anlatımına ulaşmam için çabalar harcarlar (Ferruh

Başağa ve Nuri İyern'Ie konuşma., 2000-2003). Sanat Toplum içindir ve

sanat sanat içindir gibi dar görüşlü ve kısır tartışmalar da bu bağlamda gün

deme gelir. Fakat, gençlerin çarpıcı sergileri, bu sergiler üzerinde günlerce

süren tartışmalar ve yazılar; özellikle basının dikkatini resim sergilerinin

üzerinde yoğunlaştırır. (Kıymet Giray., Yeniler Grubu ve Leopold Levy.Tür

kive'de Sanat S. 13. s. 46-50)

1947 yılının tek partili döneme geçiş sancıları içinde de Yeniler grubu sanat

çıları, resimleri ile gündemde kalırlar. Bu dönemde non-figüratif resimler

üretmeye başlayan grup üyelerinin çoğunluğu, ilerici, çağdaş ve devrimlere

bağlı yazarların ilgi odağına otururlar. Tek parti döneminin son aşamaların

da İstanbul'da sanat ortamında yeni kıpırtılar ortaya çıkar.

Cumhuriyet'in ışığıyla aydınlananAtatürk'lü yılların ardından gelen Tek par

tili dönem, özde aynı hedefleri amaçlarken önemli değişimleri de

beraberinde getirecektir. Çağdaş düzeye ulaşabilmerıintanımı yeniden sor

gulanmaktadır. Evrensel boyutlara ulaşmanın vazgeçilemez koşulu çağdaş

lık olduğu konusunda görüş birliğine varılmaktadır.

Fakat bu aşamada Ulusal kimlik belirgin kılınmalıdır. Çağdaşlığın karşılığı

olarak benimsenerek simge olan 'modern' kavramı tartışmaya açılır ve

dozajının saptanmasına çalışılır. Bu tartışmaları Peyami Safi "Modernizmin

Kıymeti" (Cumhuriyet. 23 Nisan 1938), başlıklı yazısında şu satırlarla açık

lıyor: "..aşırı derecede modern, ültramodern diyebileceğimiz san'at eserleri

karşısında halkın vaziyeti, açık bir nefret ifade etmeğe cesareti olmadığı

zamanlarda büyük bir hayret halinde görünüyor: Bir tablonun bir insan

kafasını, bir kamyon mu, yoksa bir şalgam mı tasvir ettiğinde tereddüt

uyandırması, hala dünya mizah gazetesine mevzu olmaya devam ediyor."

Safa bu görüşlerin ardındanModern için 'klasik softasının 'yeni' olduğu için

ret ettiği, modern züppesinin 'eski' saptamasıyla yok saydığı yaratışları

tanımlar. Sonuçta da modern sanata kaynak olmakla suçlanan akademiyi

savunarak "Türk Güzel Sanatlar Akademisinde aykırı ve modernizmin

hareketi yoktur. San 'atta politika yapmak isteyenlere politika ile cevap ver-
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Bcdr i Rahmi, geleneksel el sanatlanmrzm hatının resim

şaheserler ayarında örneklerle dolu olduğunu savun

makta ve bunların yorumlarının resim sanatırmza öznel

mek lazım geldiği zaman iki kelime bol bol kafidir: İrticaa paydos" açık

lamasıyla döneminin modern sanat taruşmalannm arkasına gizlenen gerçeği

sergiler.

Bu yıllarda yazarlar ve sanatçılar bu konuyu irdclcrlcr ve kıyasıya tartısır.

lar .. 1950'1i yıllarda, çok partil i dönemle b irlikte Türkiye'nin sanat gün

demine non-figüratif resimlerin katılması rastlantı olmamalıdır.

Bu yıllarda , daha önceki tartışmaların tek hedefini oluşturan 'modern' söz

cüğü yerini 'non-figürarif'e bırakırken 'Ulusal' sözcüğü de 'Milli'ye dönüşür

ve her alanda sıkça kullanılmaya başlanır. Topluma hitap etmeyen, anlaşıl

ması imkansız, hana scvtycstz, gereksiz, kof sözcükler non-figurauf sanat

yapıtlarını eleştıren yazıların vazgeçilmez sözcükleri olacaktır. Oluşturulan

olumsuz ortama karşın, Türk sanatçıları soyut anlartmlara hızla yönelmektc

ve bu anlayışta özgün yollar aramaya özen göstermektcdir. "..... İşte resim

sanatının yeni mümcssillcn! Yaptıkları resimler her ş eyden evvel şekilden

mahrumdur. Bir resmin ccmivcıc faydalı olahilmesi için onun güzelolması

ve anlaşrlması lazım gelir. Yeni resim güzeli çirkinleştim. tabiiyi gayri tabi

hale getirir -Tabii isteyerek değil, elinden o geldiği için- Halk yeni resim

den hiç bir şeyanlamadığı içindir ki sergik-rc uğramaz oldu . Resim hüyük

kitleler yerine küçük zümreleriri gönül eğlendinnc. birbirlerini pohpohlama

vasırası olmuştur. Bugün modern ressam mozalak bir sa lon züppcsmden

baska bir şey değildir." (Şevket Rado., "!vlozalak Ressamlar" Yeditepe. 15

Şubat 1955. s.3'>

Bu dönemde non-figürauf resmin kuş'sına geleneksel

sanatlarm esinlerine yönelen bir görüşü benimseyen

res imler çıkmaya başladı. Bu anlayışm benimsenmesine

ve yaygınlaşmasına Bcdri Rahmi Eyühoğlu öncülük

edecektir. Öğrencileri arasında çok sevilen ve sayılan

Bcdri Rahmi halk sanatının yeniden ve özgün yorum

larla araşnnhnasım hedef alan çahsmalannm. öğren

cileri tarafından da sevilip benimsenmesine önderlik

edecektir. Böylece geleneksel sanatları çağdaş yorum

ları içine katan gençler 1O'lar Grubu adı altında birleş ir

ler. Basında non-figurauf res im tartışmaları na açılan

sayfalara1O'lar gruhu ile ilgili yazılar da katılır. Eleş

tirilerde de çoğulcu bir anlayış yakalanmışo lur (Kıymct

Giray., Türk Resminde Soyut Eğilimler ve Onlar Grubu .

Türkiye'de Sanat. S.12. s. 66-70).



bir boyut kazandıracağını, fakat resimle süsleme sanatının karıştınl

mamasının gerekli olduğunu, kusursuzluğa ancak doğru sentezlerin

ulaşabileceğini savlayacaktır. Geleneksel el sanatlarımızın ürünlerinin

taşıdıkları soyut değerlerin, çağdaş resim sanatına öncülük edecek nitelik

ler taşıdığı savı bir çok sanatçı ve yazar tarafından dergilerde savunulmaya

başlar (Sabahattin Eyüboğlu., "Resimden" Yaprak Haziran 1949 s.12; Abidin

Elderoğlu., "Picasso ve Soyut Sanata Dair" Fikirler 5 Kasım 1947; Sabahattin

Eyüboğlu., "Yeni Resim" Yaprak. 15 Nisan 1950. s.24. s.7; Fahir Onger.,

"Bedri Rahmi Sergisi" Fikir ve Sanat. 3 Mayıs 1950. s.L)

Bu aşamada bir çok sanatçı bireysel sanat anlayışına hatlar, yazmalar, kilim

ler ve nakışlar katmaya başlar. Bir anlamda Milli olma tasası ile birleşen

geleneksel kaynaklara yönelme diğer sanatçılar arasında da yayılmaya baş

lar. Bu kez de süsleme sanatlarına öykünen sanatçılar şiddetle eleştirilecek

tir. Halk sanatını, Türk resim sanatının en önemli kaynağı olarak benim

seyen Bedri Rahmi Eyüboğlu için yazılan yazılar bu eleştirilere örnektir:

"...Evvelce tablonun ahengini tamamlamak için kullanılan motifler her

geçen günde biraz daha şiddet kazanarak konuyu inkara kadar varır. Tez

yini kıymetlere karşı gösterilen ilginin büyüklüğü resmi bir krize doğru

sürüklüyor."

Eleştirisiyle Fahir Onger (Bedri Rahmi Sergisi. Fikir ve Sanat. 3.5.1950. s.L),

bu yaklaşımı meseleden kaçış ve yeni Türk resminin buhranı olarak değer

lendirmekte ve "Kaderini Bedri Rahmiye bırakmış olan bir çok genç istidadı

da uzun müddet en tabii 'fonksiyon' undan uzaklaştırmış olacaktır." diyerek

Bedri Rahmi'nin genç sanatçıları halk sanatına yönlendirmesinden duyduğu

endişeyi açıkça dile getirmektedir.

Bu arada bir grup sanatçı-yazar non-figüratif ve geleneksel sanat anlayış

larını birleştirecekbir orta yol önermektedirler: Nurullah Berk: "Son yılların

en dikkati çeken kaygısı, bence bir 'Türk Resmi' yaratma iradesidir. Res

mimiz bu güne kadar büründüğü 'anonim' şahsiyetsiz kisveyi atarak ken

dine has karaktere varmak yolunda görünüyor" diyerek ardından da sanatın

milli olması gerektiğini vurgulayacak ve "Bu 'milli' hüviyete hangi yol varır?

Realizm mi, Halk Sanatı mı? Folklorik araştırmalar mı? Yoksa mücerret

Sanatın karanlık, esrarlı metafiziği mi? sorularını gelişmenin kendiliğinden

olacağını vurgulayacaktır (Berk. Türk Resmi Ne Durumda. Vatan.

27.12.1953).

Cemal Tollu ise; bu sentezin başarılı ürünleri olarak gördüğü Sabri Berkel'in

bu yılların anlayışına uygun olarak ürettiği yapıtları için: "Sabri Berkel,

Simitçi ve Yoğurtçu gibi tablolarında yerli motifler, renkler bulmuştur.

Bazen eski ebrulardan faydalanmış, daha mücerret şekiller aramıştır..."

(Cemal Tollu., Sabri Berkel Sergisi. Yeni Sabah. 6 Mayıs 1953).



Evet Türk Resminde eleştirinin doğuşu; resim ve heykelin var olması ile

başlamış ve dönemin ekonomik, politik ve düşünsel-kültürel değişimine

paralelolarak sürmüştür. Sanat adına atılan adımları belgeleyen ve

gelişimine zemin hazırlayan bir çizgi izleyerek, günümüze değin, kesintisiz

olarak ulaşmıştır. Ancak eleştirinin en önemli niteliği olan yön belirleyici,

baskıcı ve yıkıcı olmamama kuralı, ne yazık ki zaman zaman ihlal edilmiş

tir .. Bu bağlamda, bilgilendirici, açıklayıcı ve karşılaştıncı tanıtımlara dayalı

bir eleştiri ortamı geliştirmek ve nesnelliği elden bırakan, azırnsamakve yok

saymak gibi çarpık yaklaşımları, eleştirinin dışında tutmanın erdemi yeni

yeni anlaşılmaktadır.

Son yıllarda eleştiri yazıları incelendiğinde; yazı türlerinin kendi içinde

gruplandığı dikkati çekmektedir. Bunların bir bölümü deneme türünün

sanata uyarlanmış örnekleridir. Diğer bir yazı türü Derida, Faucault, James

gibi felsefecilerin görüşlerini, felsefi alt tabanı çevirilere ilişkin görüşleri tek

rarlamaktan öteye bir gelişim göstermekten uzak kalan ve düşünsel

gelişimini tamamlamarnış olan plastik sanatlara uyarlanmaya çalışılan çalış

malar olarak dikkati çekerler. Bir başka bölümü sanatçı tanıtımlarınayoğun

laşan makalelerden oluşur.

Önemlisi, özellikle 1980 sonrasında resim sanatı tarihimizin sanat tarihi yön

temleriyle yeniden incelenmesi ve değerlendirilmesini ele alan yayınların

gelişmesidir. Bu süreç içinde elde edilen veriler, belgeler ve bilgilerle bir

likte sanatın gelişiminin kanıtı sayılacak yapıt örneklerine ulaşılması ve bu

örneklerin yeni kaynak arayışlarıyla artırılarak çoğaltılması Türk resim

sanatının yeniden değerlendirilmesine olanak sağlamakla kalmayacak

ileride yapılacak olan araştırmalara da kaynak sağlayacaktır.

Resim ve Heykel Müzesi arşivlerinin izleyiciye kapalı olan bir sisteminin

kısır döngüsünün olumsuz tutuculuğundan sıyrılarak, koleksiyonların

kapılarını gelecek nesillere açan bu örnek çalışmalar, sanat tarihinin bilim

sel yöntemleriyle irdelenerek bilinen birkaç örneğin etrafında gezinen kısır

düşünsel platformu genişletecek ve araştırmalara yeni kaynaklar kazandırır.

Sanatçılar, dönemleri, bu dönemlerin toplumsal ve sosyal değişimleri,

ulaşılabilen yapıtlarının kronolojik bir çizgi içinde incelenmesini gerçekleş

tiren yayınlar, resim ve heykel sanatımızın gelişmesinin kanıtları olarak

yayın hayatındaki önemli yerlerini alırlar.

Unutulmamalıdır ki, başlangıçtan bu güne ulaşan her yazı, her belge, bel

leği tazeleyen, zamanı ve yapıtları saklı tutan ve koruyan, gelişmenin altını

çizen çok önemli bir varsıllıktır. Her satır bir ışık olarak katılır sanatın

akışına.

Hazırlanan bu makale .sonlanırkerı, sanat adına eleştirilere imza atan ve

yukarıda, metin içinde yer alan notlarda adı geçen tüm yazarları, attıkları



temeller için saygıyla anımsamaktaydım. Sıklıkla sanatın gündemine oturan

eleştiri sözcüğü, okuduğum sayısız yazı arasından sıyrılan bir kaç adı çağ

rıştırır. Son 15-20 yıl içinde değerlendirmesibile aylar, yıllar alacak olan bir

gelişim çizgisi olarak eleştiri gelişmesini sürdürüyor, önemlisi sanat bakir

bir alan ve bu alanda biraz görgüsü biraz bilgisi olan, söyleyecek biraz lafı

bulunan ve eli kalem tutan kendi alanlarının dışında farklı meslek grup

larında kimselerin yerine sanat tarihçileri bilimsel araştırı yöntemleriyle eleş

tiri üzerinde örnekler vererek eleştirinin ciddi ve meslek çalışması olduğunu

kanıtlıyor.
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