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ÖZ 

CUMHURİYET DÖNEMİNDEN 1950’LERE TÜRKİYE’DE SANAT 

YAZINININ ELEŞTİRİSİ 

GÜLŞAH ALTINKAYA ÖZCAN 

 

Cumhuriyet’in ilanından 1950’lere Türkiye’de sanat yazınının ele alındığı tez 

kapsamında; Batı’da Akademilerin oluşumundan Osmanlı İmparatorluğu’na ve 

Cumhuriyet Türkiye’sine kadar, geniş bir zaman diliminde çalışılmıştır. Özellikle 

Cumhuriyet’in ilanı ve sonrasındaki sürece odaklanılarak devletin kültür sanat 

politikaları, sanatçı toplulukları, sergileme pratikleri, ön plana çıkan sanatçı ve 

eleştirmenleri üzerinde durulmaktadır. Bu süre zarfında çıkan gazete, dergi ve 

kitaplar taranarak Türkiye’de sanat yazının gelişimi konusu, örnekler üzerinden 

incelenmektedir.   

Bir dönemin ‘sanat eleştirisinin eleştirisi’ olarak da değerlendirilebilecek bu çalışma; 

dönemin sosyal, toplumsal ve siyasi durumu göz önünde tutularak mevcut durum 

üzerinden genel bir değerlendirme yapmayı hedeflemektedir. Tez, ‘Daha iyisi olabilir 

miydi, olsaydı nasıl olurdu?’ sorusunu düşündürmeyi, ama bunu yaparken dönemin 

koşullarını ve sınırlılıklarını da kabul ederek objektif bir bakış açısı sunmayı 

amaçlamaktadır. 
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ABSTRACT 

CRITIQUE OF ART CRITICISM IN TURKEY FROM THE 

PROCLAMATION OF THE REPUBLIC TO THE 1950s 

GÜLŞAH ALTINKAYA ÖZCAN 

 

In the context of the thesis on art criticism in Turkey from the proclamation of the 

Republic to the 1950s; it has been studied in long periods of time from the formation 

of the Academy in the West to the Ottoman Empire and the Turkish Republic. Art 

and cultural policies of the state, the artist collectives, exhibiting practices, 

established artists and critics are emphasized by focusing especially on the 

proclamation of the Republic and the following process. The subject of the 

development of “art criticism in Turkey” is examined through the examples by 

surveying the newspapers, magazines and books that were published at that time.  

This study, which can be considered as ‘a critique of art criticism’ of a period, aims 

to make a general evaluation on the current situation by considering the social and 

political conditions of the period. The thesis also questions ‘Could it be better or how 

could it be better?’ and, aims to present an objective perspective by accepting the 

conditions and limitations of this period.       
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ÖNSÖZ 

 

Bu çalışma, siyasal ve toplumsal açılardan ciddi dönüşümlerin yaşandığı bir süreci 

kapsıyor. Türkiye’de sanat eleştirisinin gelişimini yakından gözlemleyebileceğimi 

düşündüğüm bu dönem üzerine çalışmak, en başından beri çok heyecan vericiydi. 

Kendimi Nurullah Berk’in, Sabahattin Eyüboğlu’nun, Malik Aksel’in yerine koyarak 

sergileri izlemek, kimi zaman sergileri en baştan değerlendirmeye çalışmak, tüm 

süreç boyunca heyecanımı ve motivasyonumu sürekli kıldı. 

Konunun belirlenmesinde, sevgili Yusuf Taktak’ın arşivinde çalışırken eriştiğim 

kaynakların katkısı büyüktür. Arşivinde yer alan dönemin gazete ve dergileri, eski 

tarihli yazışmalar, notlar ve pek çok doküman, dönemi derinden araştırmaya teşvik 

etti diyebilirim. Kütüphanesini benimle paylaşan Taktak’a, yardımları ve dostluğu için 

teşekkürler. 

Çalışmam boyunca desteğini her zaman hissettiğim değerli hocam Doç. Dr. Seda 

Yavuz’a katkıları için sonsuz teşekkürler. Tüm süreç boyunca bu tezi çalışarak, 

yaşayarak ve çok keyif alarak geliştirdik.  

Tez süresince, SALT Araştırma’da devam eden işim, konuyla ilgili kaynaklara 

kolayca erişmem ve çalışma şevkimi kaybetmemem  konusunda büyük bir şanstı. 

Çalışmamın büyük bölümünü buradan edindiğim kaynaklar ile geliştirdim.  

Sevgili eşim, ailem ve arkadaşlarım her zaman en büyük destekçilerim oldu. 

Yanımda oldukları için teşekkürü bir borç bilirim.  

Ayrıca, bu çalışma kızım Deniz ile yaptığım ilk güzel şey olacak, tezimi ona ithaf 

ediyorum. 

 

 

 

İstanbul, Şubat 2019                                                               Gülşah Altınkaya Özcan 
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GİRİŞ 

 

 

Cumhuriyet’in ilanından 1950’lere Türkiye’de sanat eleştirisinin konu edildiği tezin ilk 

bölümünde; hem Avrupa hem Osmanlı İmparatorluğu’nun sanat tarihsel gelişimi ele 

alınacak, sosyal, kültürel ve siyasal açılardan değerlendirmeler yapılarak, 

benzerlikler ve farklılıklar üzerinde durulacaktır.  Avrupa’da ve Osmanlı’da 

“Akademi”nin ortaya çıkışı, etki alanları, sergileme pratikleri, Osmanlı’nın kültür 

sanat politikaları ile yeni resim geleneğinin oluşması, Sanayi-i Nefise Mektebi, 

Cumhuriyet dönemine dek oluşturulan sanatçı toplulukları, sergiler ve yayınlar 

konusu incelenecektir. 

İkinci bölümde, Cumhuriyet dönemi kültür politikaları ve sanat üretimine 

odaklanılacaktır. Sanatçı toplulukları, sergiler ve sanat yazınının detaylıca 

değerlendirileceği bu bölümde, dönemin gazete ve dergilerinden haberlere yer 

verilecektir. Karşıt fikirler bir arada verilerek dönemin eleştiri mantığına ilişkin genel 

bir çerçeve oluşturulacak, sanatçı-yapıt-izleyici-eleştirmen bağlamında 

değerlendirmeler yapılacaktır. Bu bölümde ele alınan konular örnekler üzerinden 

inceleneceğinden, geniş bir arşiv taraması yapılmıştır. 

Üçüncü bölümde eleştiriler iki başlık altında toplanacak; öncelikle, dönemin olumsuz 

eleştirileri ve yapılan aşırı yorumlar incelenecek, bu tür eleştirilerde ön plana çıkan 

benzerlikler (eleştiriyi yanlış anlamlandırmak, eleştiride yüzeysel yorumların ötesine 

geçememek, arkadaş kayırarak abartılı değerlendirmeler yapmak, öznel davranmak 

gibi…) üzerinde durulacaktır.  

Türk sanat eleştirisinin gelişimine katkı sağlayan eleştiri örnekleri ise ikinci bir başlık 

altında toplanacaktır; bu bölümde, kavramsal niteliği fazla, objektif değerlendirmeler 

sunan, sanatçıyı ve eserini anlamaya çalışarak sanat tarihinin gelişimi açısından ele 

alan yazılara yer verilecektir.  

Olumlu ve olumsuz, nitelikli ve niteliksiz tüm örneklerin her dönem birlikte var olduğu 

görüldüğünden; yazılar gruplanırken, tarihsel bir sıralama gözetilmeyecektir. Aynı 

konu veya aynı sanatçı hakkında yazılan yazılar birarada verilecek, bazı örneklerde 
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ise eleştirmenin farklı tarihlerde ama aynı konu hakkında yazdığı yazılar birlikte 

incelenecektir. 

Bununla birlikte, özellikle 2. ve 3. bölümlerde seçilen yazılardaki benzerlikler 

üzerinde durularak karşılaştırmalar yapılacak, aynı sergi ya da sanatçı hakkında 

yazılmış farklı yazılara odaklanılacaktır.  

Sonuç bölümünde ise, eleştirinin işlevi, eleştirmenin sorumlulukları ve bir eserin 

nasıl yorumlanması gerektiği konusundaki farklı fikirlere yer verildikten sonra; önceki 

kısımlarda sözü edilen tüm bilgiler ışığında genel bir değerlendirme yapılmaya 

çalışılacaktır. Örnekler üzerinden dönemin eleştiri mantığına, güzellik algısına ve 

beğeni kriterlerine dair çıkarımlar yapılacaktır.  

Tez kapsamında ele alınan konu eleştiriler üzerinden incelendiğinden, alıntılara 

fazlaca yer verilecektir. Bunun sebebi, bir nevi resim görmek gibi, okuyucunun 

yazılarla karşılaşması gerektiği düşüncesinden ileri gelmektedir.  

Özellikle, Cumhuriyet’ten 1950’lere sanatsal yazında eleştiri mantığı konusunun ele 

alındığı üçüncü bölümde yorum yapılırken, sıkça dönemin eleştiri yazılarına referans 

verilecektir. Aynı konu hakkında yapılan eleştiriler “Yazıların tamamına ekler 

bölümünden ulaşılabilir. (Bkz.: EK 1.1)” örneğinde de olduğu gibi, okuyucuyu bu 

bölüme yönlendirecek, sözü edilen tüm yazılara Ekler bölümünden tam metin olarak 

ulaşılabilecektir. 
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1. 19. YÜZYILDA AVRUPA VE OSMANLI 

İMPARATORLUĞU’NDA SANAT ORTAMI VE SANATA 

BAKIŞ 

 

1.1. Akademiden Salonlara: Sanat Üretimi ve Sergiler 

“Akademi” tam olarak neyi ifade eder? Sözcüğün kökenini, içinde Platon’un ders 

verdiği Atina yakınlarındaki Akademos’un bahçesi oluşturur. Rönesans’la birlikte 

Ortaçağ’ın lonca düzeni yıkılınca, sanat eğitiminin öğretim kurumları içinde verilmesi 

bir zorunluluk haline gelir. Bu amaçla kurulan yeni okullara da “akademi” adı verilir. 

“Akademizm” sözcüğü ise, bir sanat dalında her türden yeni atılımı yadsıyarak, 

değişmez olduğu varsayılan onaylanmış, standartlaşmış ilke ve kurallara uygun 

olarak çalışmak anlamında kullanılır. Yeni sanatsal arayışlara karşı bir tutumu ifade 

ettiği için olumsuz niteliktedir.1 

Modern anlamda akademi 15. yüzyılda Floransa'da ortaya çıkar. Medici ailesinden 

Lorenzo, çevirmen ve yazar Marsilio Ficino'ya, içinde Yunan felsefesinin tartışıldığı 

bir akademi kurmasında yardımcı olur. 

Ressamlar, heykeltıraşlar ve mimarlar için bir akademi fikri ise ancak 16. yüzyılda 

şekillenmeye başlar. Sanatçılara yönelik, formel eğitime dayalı ilk akademi, yani az 

çok modern anlamda bir sanat okuluna veya üniversitenin güzel sanatlar bölümüne 

tekabül eden bir yer, kendisi de bir sanatçı ve güzel sanatlar tarihçisi olan Giorgio 

Vasari ile Toskana Grandükü I. Cosimo'nun ortak çabasıyla kurulur. Kuruma 

Academia del Disegno adı verilir.2 

Ayrıca, bu yüzyılda Vasari, İtalyan sanat tarihi üzerine geliştirdiği “Sanatçıların 

Hayatı” isimli kitabında sanatçının zanaatkarlıktan esin sahibi bir yaratıcıya 

dönüşümünü pekiştirmeye çalışır. Sanat hamilerini uygarlığın gelişimini destekleyen 

aktörler olarak göklere çıkarır. Sanatçılara ilham almaları gereken temel değerleri 

hatırlatarak gelecekte sanatın mükemmelliğini sağlamayı amaçlar.3 

                                                      
1
 Metin Sözen, Uğur Tanyeli, Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul, Remzi 

Kitabevi, 1992, s. 14 – 15. 
2
 Vernon Hyde Minor, Sanat Tarihinin Tarihi, İstanbul, Koç Üniversitesi Yayınları, 2013, s. 

29 – 31. 
3
 Anne D’Alleva, Sanat Tarihi Nasıl Yazılır?, Çev. Emel A. Aksoy, İstanbul, Literatür 

Yayınları, 2015, s. 147. 
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16. yüzyılda Roma'da benzer yapıda kurulan Accademia di San Luca da, Academia 

del Disegno gibi, sanatçıların toplumdaki konumunu geliştirmeyi, sanatçıları ortaçağ 

lonca sisteminin kısıtlamalarından özgürleştirmeyi ve sanatsal yaratım için düşünsel 

bir birikim sağlamayı amaçlar.4 

17. yüzyılda Jean-Baptiste Colbert tarafından Academíe Royale de Peinture et de 

Sculpture kurulur. Akademi anlayışına göre, sanatçı benzersiz veya yaratıcı olmaya 

çabalamamalıdır, sanat önceki örneklerden türer. “En iyi kurallar en iyi ustalardır” 

sözü, akademinin gelenek anlayışını çok iyi özetler. Bu yüzyılın akademik 

hiyerarşisi, üslubu değil konuyu temel alır. Örneğin dinsel resimler ve tarihi sahneler 

resme itibar kazandırırken ölü doğalar ve hayvanları betimleyen resimler en alt 

kategoride yer alırlar.5 

18. yüzyıla bakıldığında akademilerin sayısında ciddi bir artış görülür. 1740’da on 

tane akademi varken 1790 yılına gelindiğinde bu sayı yüzün üzerindedir. Bu yeni 

akademilerin çoğu kraliyet himayesindedir, yöneticilerine cafcaflı unvanlar verilir,  

lonca düzenlemelerinden muaf tutulur ve düzenli sergiler açarlar.6 Fakat misyonun 

zamanla şekil değiştirdiği ortadadır. Akademi, her türlü yeni atılımı yadsıyan, yeni 

sanatsal arayışlara karşı çıkan, standartlaşmış ilke ve kurallara uygun çalışmayı ilke 

edinen olumsuz bir tutum sergiler.7 Artık “akademik resim”, hayal gücüne 

dayanmayan, modası geçmiş konuları ve stilleri tanımlamak için kullanılan olumsuz 

bir terim haline gelir. 

Örneğin Fransa’da “Akademik Okul” adıyla 1793’te kurulmuş olan Güzel Sanatlar 

Yüksek Okulu – ayrıca Akademi, geleneklere bağlı tutumuyla katı kurallarının dışına 

çıkamaz, sanat işçisi yetiştirmekten öteye geçemeyerek zamanla prestijini kaybeder 

ve sıradan bir okul işlevi görmekten öteye geçemez.8 

Zaman içerisinde prestij ve değer kaybeden Akademi’nin 1699 yılından itibaren 

düzenlemeye başladığı “Salon Sergileri”ni (kaynaklarda “Paris Salonu” ya da “Salon” 

olarak da geçmektedir) ayrı bir yerde tutmak gerekir. Bu sergiler 1737’den Fransız 

Devrimi’ne kadar iki yılda bir, sonraki yıllarda ise senede bir açılır. Başta sadece 
                                                      
4
 Minor, a.g.e., s. 29 – 31. 

5
 Minor, a.g.e., s. 30 – 31. 

6
 Larry Shinner, Sanatın İcadı: Bir Kültür Tarihi, Çev. İsmail Türkmen, İstanbul, Ayrıntı 

Yayınları, 2004, s. 168 – 169. 
7
 Sözen, Tanyeli, a.g.e., s. 14 – 15. 

8
 Nurullah Berk, Kaya Özsezgin, Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi, İstanbul, Türkiye İş 

Bankası Kültür Yayınları, 1983, s. 17. 
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Akademi mensubu sanatçıların katıldığı Salonlar, saray çevresinin izleyebildiği halka 

kapalı sergiler olarak düzenlenir. 1737 yılında kamuya açılmalarıyla birlikte, Paris’in 

en gözde mekanlarından biri haline gelir.  

Zanaatçılardan ve mahkeme katiplerinden, zengin burjuvazi ve soylu sınıf 

mensuplarına varıncaya dek karışık bir izleyici topluluğunun katıldığı bu popüler 

sergiler, tamamen dünyevi bir düzenekte sunulan Avrupa’nın ilk düzenli, açık ve 

girişi serbest çağdaş sanat sergileridir.9 

Önceleri sadece kiliselerde, saraylarda, bazı resmi törenlerde izlenebilen resimler ve 

heykeller, Salon Sergileri’nin halka açılmasıyla birlikte, kamunun üstüne düşündüğü, 

yorum yaptığı ve eleştirdiği imgeler halini alır. Sadece eserlere değil, onları yapan 

sanatçılara da ilgi gösterilir. Sanatçılar yaratıcı bireyler olarak yüceltilirler. Gazete ve 

dergilerdeki eleştiri yazıları da, yeni eserleri ve sergileri genel halk için 

değerlendirmek üzerine gelişir.  

Denis Diderot 1759-1785 yılları arasında gerçekleşen dokuz Salon sergisiyle ilgili 

metinler kaleme alır, el yazısıyla çoğaltarak Avrupa’yı yöneten on altı aristokrata 

postalar. Bu mektupların türün ilk örnekleri olduğuna inanılır. 

Denis Diderot eleştirilerinde, Salon’da gördüğü eserleri güzelliğin klasik normlarıyla 

kıyaslar. Ona göre, ışık ve gölgeler kuşkuya yer bırakmayacak ölçüde bilinsin, 

desen temiz ve yalın olsun, renkler yerli yerinde kullanılsın, tipler iyi saptanmış 

olsun, yeterlidir.10 Özellikle de gerçeğe uygunluk, bir resmi başarılı kılan öğelerin 

başında gelir. 

Sanat eleştirmeni kimliğiyle ön plana çıkan şairlerden Baudelaire, 1846 – 1859 yılları 

arasında Salon sergileriyle ilgili yazılar yazar. Fakat Baudelaire Diderot’un aksine 

klasist ilkelere dayalı güzellik kavramına karşıdır. “Bir resmi, bana sadece yansıttığı 

ve ifade ettiği fikirleri beğendiğim zaman takdir ederim” der.11 

Ona göre eleştiri, nesnesine doğru şekilde odaklanabilmeli, taraflı, tutkulu, siyasi ve 

dışlayıcı bir bakış açısına sahip olmalıdır. Baudelaire, sanatın özünün eserin 

                                                      
9
 Larry Shinner, a.g.e., s. 154 – 155. 

10
 DenisDiderot, Paris Salon Sergileri, 1759-1761-1763, Çev. Kaya Özsezgin, İstanbul, 

Yapı Kredi Yayınları, 1996, s.99. 
11

 Maurice Sérullaz, Empresyonizm Sanat Ansiklopedisi, 2. bs., Çev. Devrim Erbil, 
İstanbul, Remzi Kitabevi, 1991, s. 212. 
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büründüğü görünümde değil, eserin o görünüme bürünmesine yol açan şeyde 

yattığını söyler.12 

Baudelaire, sergi salonlarından dışlanan empresyonistleri över, akademizmi 

sevmez, imgelerin önemine ve sanatın üretiminde olması gereken spontanlığa vurgu 

yapar. 

Salon sergilerinde izlenecek eserler Akademi jürisi tarafından seçilir. Jürinin tutucu 

tavırları sebebiyle Empresyonist ressamların eserleri genel olarak Salonlara kabul 

edilmez. Kabul edilen birkaç eser ise kötü şartlarda sergilenmektedir. Bu durum 

1863 Salon jürisinin, önerilen eserlerin büyük çoğunluğunu reddetmesiyle, ileri bir 

boyuta taşınır. Akademi’nin tutucu tavrı ve ilerici sanatsal çabaları göz ardı etmesine 

karşı oluşan yoğun tepkiler sonucu, 1863’de Salon’a alınmayan sanatçılar için III. 

Napoleon’un buyruğuyla ayrı bir Reddedilenler Salonu (Salon des Refusés) açılır.  

Reddedilenler Salonu’nda yer alan resimler, o güne değin alışılmış Avrupa resim 

geleneklerinin ve kalıplarının dışındadır. İçlerinde Édouard Manet'nin “Kırda Öğle 

Yemeği” ve “Victorine Meurent İspanyol Kıyafetleri İçinde” ile James McNeill 

Whistler'ın “Beyazlı Kız”ı gibi sonradan çok meşhur olmuş eserlerin de bulunduğu 

sergiyi gezen eleştirmenler ve halk sergideki çalışmalarla alay ederler. 

Zaman içerisinde halk yeni sanata nasıl bakması gerektiğini anlayacak, Akademi’nin 

kurallarına göre yapılan klasik resim anlayışı yerini daha serbest, özgür ve 

araştırmacı bir yaklaşıma bırakacaktır. Tabii bu dönüşüm bir anda olmayacak, gerek 

resim tekniği, gerek sanatçının tavrı, gerek sanatçı ve sanat koruyucusu ilişkisi 

bakımından yeni bir döneme geçilecektir. 

Gombrich, Sanatın Öyküsü isimli kitabında ‘gelenekten kopuş’13 olarak adlandırdığı 

bu dönemi anlatırken birkaç noktaya dikkat çeker.  

Bu dönemde, sanatçıların yaşam ve çalışma koşulları kökten bir değişime uğrar. 18. 

– 19. yüzyıllarda boy gösteren Sanayi Devrimi ile el işçiliğinin yerini mekanik üretim, 

atölyenin yerini fabrika alır. Sanatta üslup, güzellik gibi kavramlar ön plana çıkar. 

Önceleri sipariş üzerine ve belli konularda çalışan sanatçılar, uçsuz bucaksız 

seçenekler alanıyla daha karmaşık bir düzenin parçası olurlar. Seçenekler arttıkça, 

                                                      
12

 Charles Baudelaire, Modern Hayatın Ressamı, Çev. Ali Berktay, İstanbul, İletişim 
Yayınları, 2009, s. 94. 
13

 Ernst H. Gombrich, Sanatın Öyküsü, İstanbul, Remzi Kitabevi, 2014, s. 475 – 481. 
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sanatçı ve toplumun beğenilerinin uyuşma olasılığı da azalır. Sanatçı ya talebe göre 

üretecek ve kendi sanatından ödün verecek ya da kendi sanat anlayışıyla 

bağdaşmayan işleri geri çevirip kendi vicdanını sesini dinleyecek ve sonucunda da 

aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır.  

Daha önceki dönemlere bakıldığında, sadece üstün beceriye sahip olan öncü 

sanatçıların en önemli siparişleri aldığı, sanatçılar ve onları izleyen toplumun ortak 

bir noktada buluşabildiği görülür. 19. yüzyıla gelindiğinde ise resmi sanata katkıda 

bulunan sanatçılarla, kurallara karşı gelen ve çoğunlukla ancak öldükten sonra 

değerleri anlaşılan sanatçılar arasında gerçek bir uçurum açılır. Sonuçta tuhaf bir 

çelişki ortaya çıkar. Günümüzde bile 19. yüzyılın resmi sanatını bilen çok az sayıda 

uzman vardır… Bu yüzyılın sanat tarihi hiçbir zaman çağının başarılı ve en çok 

kazanan ustalarının tarihi olmaz, tersine, kendi adlarına düşünme korkusuzluğunu 

ve inatçılığını gösteren, zamanın egemen kurallarını korkmadan eleştiren ve böylece 

sanatları için yeni olanaklar yaratan bir dizi yalnız insanın tarihi olur.14  

19. yüzyılda Avrupa’da bir üslup birliğinden söz etmek de bu bakımdan güçtür. Pek 

çok akım bazen birlikte bazen de ayrı ayrı çalışır. 

Örneğin, 19. yüzyılın ilk yarısının en önemli sanatçılarından Jean-Auguste-

Dominique Ingres, canlı modelden çizime önem verir. Doğaçlamadan ve 

düzensizlikten hoşlanmaz. Klasik bir sanat anlayışı vardır. 

Ingres’e karşı çıkanların buluştukları nokta ise Eugéne Delacroix’nın sanatıdır. 

Akademilerde hala saygın resim yapıtının saygın insanları betimlemeleri gerektiği, 

işçilerin veya çiftçilerin ise Flemenk ustalarının yaptığı türden günlük yaşam 

resimlerine uygun düşeceği düşüncesi hakimken; Millet, Courbet gibi Gerçekçi 

ressamlar günlük yaşamdan sahneleri aslına uygun bir biçimde, idealize etmeden 

olduğu gibi tuvale aktarırlar.  

Manet, Monet, Renoir, Pissarro gibi İzlenimciler ise, doğadaki her nesnenin kendine 

özgü sabit bir biçimi ve rengi olduğunu ve bunun resimde açıkça tanımlanabilecek 

şekilde verilmesi gerektiğini savunan inancı ciddi bir şekilde sorgularlar. Saygın 

konu, dengeli kompozisyon, doğru çizim gibi tüm önyargıları bir kenara bırakır, açık 

havada, renklerin ve hareket halindeki biçimlerin işleyişini inceler, ‘an’ı yakalamaya 

                                                      
14

 Ernst H. Gombrich, a.g.e., s. 503 – 504. 
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çalışırlar. Anı yakalamaya çalışırken de renkleri hızlı vuruşlarla tuvale geçirir, 

ayrıntıdan çok resmin bırakacağı genel etkiye yoğunlaşırlar.  

Bir İzlenimci sayılmasa da Degas, sıkça resmettiği balerinlerde, hareketli insan 

bedeni üstüne düşen ışık ve gölgenin etkileşimini araştırır, karmaşık perspektif 

kuralları uygular ve resimde tasarımın önemine dikkat çeker.  

Empresyonist ustalarla aynı kuşaktan Cézanne, ışığı kullanırken daha temkinlidir. 

Ona göre Empresyonistler çabalarını sadece geçici bir anı yakalamaya 

yoğunlaştırarak, doğadaki kalıcı biçimleri ihmal ederler. Cézanne’nin nesneleri ışık 

içinde olsalar da kütleselliklerinden bir şey kaybetmezler. Sanatçı, yatay/dikey 

yerleşimlerle derinlik ve uzaklık duygusunu daha güçlü verir. Kompozisyonda 

düzene önem verir, dengeli bir tasarım elde etmek için uğraşır. 

Seurat ise, resmi sanki bir matematik denklemiymiş gibi ele alır. Empresyonistlerin 

yöntemlerinden yola çıkarak renk teorisini inceler ve tablolarını, saf renklerden aynı 

boyda fırça vuruşları kullanarak bir mozaik gibi boyar. 

Van Gogh hem Empresyonizmin hem de Seurat’nın Noktacılığının öğretilerini kabul 

eder. Bununla birlikte, sanatın görsel izlenimlerin tutsağı olup sadece ışık ve rengin 

optik nitelikleri araştırılırsa, sanatçının öteki insanlara duygularını ifade etmesini 

sağlayan sanatın, yoğunluğunu ve tutkusunu kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya 

olduğunu söyler.  Van Gogh, serbest fırça vuruşlarını daha bir coşkunlukla ve kalın 

boya tabakalarıyla tuvaline aktarır. Resminin, hissettiklerini ifade etmesini ister. 

Bunun için gerek gördüğünde, nesnelerin görüntüsünü abartmaktan, hatta 

değiştirmekten kaçınmaz. 

Paul Gauguin ise, Tahiti’ye yaptığı yolculuk sırasında yaptığı bir dizi resminde, 

doğanın bozulmamış yüzünü aktarmayı hedefler. ‘İlkel’ ve hatta ‘barbarca’ bir teknik 

kullanır. Yaşamından ve yaptığı sanattan hiç hoşnut değildir. Daha sade ve daha 

doğrudan bir şey arar ve bunu da ilkellerin arasında bulacağına inanır.  

Modern sanat dediğimiz şey de işte bu hoşnutsuzluktan doğar ve üç ressamın da 

bulduğu farklı çözümler, modern sanatın üç akımı için başlangıç noktası olur. 

Cézanne’nın çözümü Kübizm’i ortaya çıkarır, Van Gogh’un çözümü 

Ekspresyonizm’e, Gauguin’inki ise Primitivizm’e öncülük eder. 
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Ayrıca, “...19. yüzyılın ilk yarısında fotoğraf makinesinin icadı ve taşınabilir fotoğraf 

makinesinin giderek yaygınlaşması, Avrupa’da izlenimci resmin doğduğu yıllara 

rastlar. Bu sonuç, resim sanatında adeta bir fotoğraf gibi yansıtılmaya çalışılan 

gerçekliğin eski önemini yitirmesine neden olur. Çünkü artık, basit bir fotoğraf 

makinesinin yaptığı işi, sanatçının yapmasına gerek kalmaz. Yeni icad edilen 

fotoğraf makinesi salt sanatçıların dünyasını alüst etmekle kalmaz, son yüz elli yıl 

içinde plastik sanatların geleceğini belirleyen en önemli buluşlardan biri olur…”
15

 

 

Fikret Adil Mayıs 1937 tarihli yazısında fotoğrafla ilgili şu yorumu yapar:  

 

 

“Fotoğraf resimde büyük bir ihtilal yapmıştır. Resmin aleyhine değil, lehine. 

Birçok kimseler tanırım, modern bir tablo karşısında dudak bükerler ve: 

- Nedir bu ecüş bücüş şeyler; eskilerden örnek alsalar ya!... 

Fotoğraf, bu ukalalara ispat etmiştir ki, eskiler dahi resimlerini ecüş bücüş 

yaparlarmış. Mesela, bir El-Greko, bir Mikel-Ancelo’nun eserlerinin fotografisi 

‘deformation’ denilen ecüş bücüşlüğün onlarda da bulunduğunu riyazi bir katiyetle 

ispat eder… 

Birşey daha nazarı hayretime çarpıyor: Resimden fotografik meziyetler arayan 

kimselerin, fotografın, en güzel fotografın muhakkak surette meşhur bir üstadın 

eserlerine benzemek gayesinde olduğunun farkına varamamaları. Bu gibileri, güzel 

bir fotografın başında: 

- Aman ne güzel! Tablo gibi.. 

Diye haykırmaktan kendilerini alamadıkları halde ne diye resmin fotografa 

benzemesi için temerrüd eder dururlar? 

Çünkü ‘kültür, çok şey bilmek veya çok şey öğrenmekten ziyade, bir milletin hayat 

tezahürlerindeki sanat üslubunun heyeti mecmuasıdır’”
16

 

 

Bu noktada şunu da eklemek gerekir ki;  

 

“...Teknolojik devrimin bir ürünü olan fotoğrafın, Doğu ve Batı toplumlarındaki etkileri 

farklı farklı olmuştur. Batı’da belli bir noktaya kadar gelmiş olan sanatın yeni bir 

boyuta geçmesi için zorlayıcı bir işleve sahip olan fotoğraf, Doğu’da görselliğin kolay 

benimsenmesi için önemli bir araç olmuştur… 

                                                      
15

 Ahmet Kamil Gören, Avni Lifij, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2001, s. 46. 
16

 Fikret Adil, “Kültür ve Resim”, Ar Plastik Sanatlar Dergisi, Mayıs 1937, Sayı: 5, s. 15. 
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Toplumda betime karşı olan tutumun değişmesinde ayrıca, matbaacılık ve 

sonrasında resimli kitapların basılması, gazetecilik ve basın etkinliklerinin gelişmesi 

de en az fotoğraf kadar etkili…” olmuştur.
17

 

 

Burcu Pelvanoğlu da, Osmanlı Batılılaşma dönemi içinde fotoğrafı, Türk resminin 

doğuşunu hazırlayan, resme geçişi hızlandıran yardımcı bir eleman olarak görür. 

“Osmanlı’da Batılılaşma döneminde teknik bir zorunluluk olarak başlayan resim 

sanatı, 19. yy sonlarında doğa ile ilişki kurmak ister ve buradan hareketle fotoğrafı 

bir araç olarak kullanır” der.18 

Fotoğraf makinesinin icadı, modern sanatın kazandığı zaferdeki etkenlerden biri 

olarak değerlendirilebilir. Geçmişte resim, birçok pratik amaca hizmet eder, ressam, 

nesnenin geçici görüntüsünü sonsuza dek kayıt edebilen kişi olarak yüceltilir, evet, 

ama artık durum daha farklıdır. Aynı görevi daha ucuza ve daha iyiye yapabilecek 

bir makine söz konusudur. Kısacası, gerçeklik eski önemini yitirir; sanat yeni bir 

boyuta taşınır. 

 

1.2. Osmanlı İmparatorluğu’nda Kültür Politikaları 

Osmanlı Devleti’nin Batı kültürü ve yaşam biçimine ilgisi her ne kadar Fatih Sultan 

Mehmet devrinde başlasa da, sosyal ve entelektüel yenileşme hareketlerinin Lale 

Devri (1718 – 1730) ile hız kazandığı söylenebilir. Batı’dan esinlenilen yeni motifler 

kısa sürede mimaride ve sanatta kendini gösterir. Matbaanın kurulmasıyla 

kütüphanecilik gelişir, kitap üretimi artar. Saray ve halk Avrupalılar gibi giyinmeye, 

onların kültürüne öykünmeye başlar. 

Bir tanım olarak “Batılılaşma” kavramına bakacak olursak: 

 

“...Günümüz Türkçesinde Batılılaşma tanımı genel olarak Batı ülkeleri dışında kalan 

toplumlarda, özel olarak da Osmanlı İmparatorluğu ile Cumhuriyet Türkiyesi’nde 

                                                      
17

 Ahmet Kamil Gören, Türk Resim Sanatında Şişli Atölyesi ve Viyana Sergisi, İstanbul, 
Şişli Belediyesi-İstanbul Resim ve Heykel Müzeleri Derneği Yayını, 1997, s. 37. 
18

 Burcu Pelvanoğlu, Renk, Işık, Titreşim: Türk İzlenimcileri, İstanbul, Arkas Sanat 
Merkezi, 2018, s. 22. 
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Batı’nın gelişmişlik düzeyine ulaşabilmek için gerçekleştirilen siyasi sosyal ve 

kültürel hareketleri ifade etmek üzere kullanılmaktadır…  

Osmanlılar’ın son yılları ve Cumhuriyet’in başlarında gözlenen gelişmeler 

Batılılaşma hareketini ifade edecek bir biçimde, muasırlaşma, muasır medeniyetler 

seviyesine ulaşma gibi tanımlarla anlatılmış, daha sonra dildeki sadeleştirmeye 

paralel olarak çağdaşlaşma (yaşanılan çağın koşullarına uyma) tanımı 

benimsenmiştir… 

Batılılaşmayı, biz Osmanlı İmparatorluğu’nun konumu açısından tanımlayacak 

olursak: Osmanlı İmparatorluğu’nun, tarihin belli bir döneminde, kendinden o an için 

daha gelişmiş durumda olan ülkelerin bilgilerinden yararlanmak için, seçmiş olduğu 

bir hedef olarak kabul edebiliriz. Bu hedef içinde sanat da önemli bir yer 

tutmaktadır.”
19

 

 

 

III. Ahmed zamanında, ilk kez Fransa’ya elçi gönderilir. Yirmisekiz Mehmet Çelebi, 

Paris Versaille Sarayı’nda tanık olduğu yaşam biçimini dile getiren raporlar hazırlar. 

Bu raporlar, III. Selim dönemine kadar Avrupa başkentlerinde büyükelçi 

bulundurulmayışı göz önüne alındığında, Osmanlılar için gerçek anlamda batıya 

açılan ilk pencere olur. 

Yirmisekiz Mehmet Çelebi, seyahatnamesinde bizde olmadığını belirttiği 

rasathaneden, büyük merceklerden, saatlerden, hayvanat bahçelerinden, hayvan ve 

insan iskeletleriyle bunların resimlerinden, nehirler üzerindeki nakliyattan, kanal 

teşkilatlarından, birkaç bin kavanoz aczanın bir araya getirildiği büyük 

devahanelerden ve kalelerle bütün civar arazilerin topoğrafik detaylarını gösteren 

maketlerden ve bunların askeri önemlerinden söz eder.20 

1789 yılında tahta çıkan III. Selim, benzer biçimde, İshak Bey’i incelemelerde 

bulunmak üzere Paris’e yollar. İshak Bey, Fransızların askeri alanda kara ve deniz 

savaşlarında uyguladıkları yeni yöntemleri, ticarethaneleri, atölyeleri ve tersaneleri 

gözlemler. Ebubekir Ratip Efendi ise elçi olarak gittiği Viyana’da,  Avusturya askeri 

yönetim biçimi alanında araştırmalar yapar. 

                                                      
19

 Ahmet Kamil Gören, a.g.e., s. 17. 
20

 Şevket Rado, Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin Fransa Seyahatnamesi, İstanbul, Hayat 
Tarih Mecmuası Yayınları, 1970, s. 65-72. 
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Bu dönemde, orduyu modernleştirme çabalarının bir sonucu olarak Batı 

yöntemlerine uygun eğitim veren askeri okulların kurulduğu görülür. Bu okullardan 

ilki, III. Selim döneminde 1793 yılında açılan Mühendishane-i Berr-i Hümayun’dur. 

“Türkiye’de programına ilk defa resim dersi konulduğunu kesin olarak bildiğimiz 

okulda…”21 daha çok askeri amaçlarla yeni resim teknikleri öğretilir. Perspektif, ışık-

gölge uygulaması gibi kurallar resim eğitiminin programı içinde yer alır. 

Mühendishane-i Berr-i Hümayun ve benzerleri, Batılı tarzda resim yapan ilk önemli 

sanatçıların yetiştiği okullar olarak karşımıza çıkarlar. 

Abdülmecid döneminde, milli eğitimde Batı kural ve yöntemleri kabul edilir. 

Dışarıdan öğretmenler getirilir, Avrupa’ya öğrenciler gönderilir. 1845 yılında Aya 

İrini’de ilk eski eserler müzesi kurulur.  

Mustafa Cezar’a göre, aynı yıl ‘sergi’ olarak nitelendirilen ilk etkinlik, Avusturyalı 

ressam Oreker tarafından, sarayda, dışarıya kapalı olarak düzenlenir.22 Seza 

Sinanlar ise, sergi denebilecek ilk etkinliğin, aslında XIII. yüzyılın sonlarında III. 

Selim’in başveziri Gazi Hasan Paşa’nın Levent Çiftliği’ndeki evinde yapılan tek 

eserlik sergi olduğunu belirtir. Gazi Paşa, İspanyollar ile Cezayirliler arasında geçen 

bir savaşın anlatıldığı tabloyu görmek için evine gelen yabancı ve seçkin 

gayrimüslimlerden oluşan bir grubu ağırlar. Sinanlar’ın araştırmalarına göre, sonraki 

yıllarda Çırağan Sarayı’nda Oreker tarafından düzenlenen 1845 tarihli sergiyi; 1849 

yılında Mekteb-i Harbiye’de düzenlenen diğer bir sergi takip eder.23 

Bunların dışında, 1851 yılında düzenlenen Londra Sergisi ile Osmanlı Devleti ilk 

uluslararası sergi katılımını gerçekleştirir.24 1860 yılında ise,  Tercüman-ı Ahval ve 

Tasvir-i Efkar gazeteleri çıkarılır. 

Abdülaziz döneminde eğitim reformu ön plandadır. Batı’yı örnek alarak 

şekillendirilen sivil okullar bu dönemde açılır. İstanbul’da Galatasaray Mektebi 

Sultanisi (1869), Darüşşafaka Lisesi (1873) gibi sivil eğitim kurumlarında batı dili 

öğreniminin yanında resim derslerine de ağırlık verilir. Sanayi-i Nefise Mektebi açılır, 

eski eserler müzesi niteliğinde Müze-i Hümayun kurulur. Çeşitli dillerde 47 gazete 
                                                      
21

 Mustafa Cezar, Sanatta Batı’ya Açılış ve Osman Hamdi, İstanbul, Türkiye İş Bankası 
Kültür Yayınları, 1971, s. 323. 
22

 Mustafa Cezar, a.g.e., s. 80. 
23

 Zeynep Ögel, Mekteb-i Sultani’den Galatasaray Lisesi’ne Ressamlar: Seza Sinanlar 
“Galatasaray’ı Çevreleyen Pera”, İstanbul, Pera Müzesi yayınları, 2009, s. 130. 
24

 Semra Germaner, “Osmanlı İmparatorluğu’nun Uluslararası Sergilere Katılımı ve Kültürel 
Sonuçları”, Tarih ve Toplum, 1991, C: 16, Sayı: 95, s. 33.  
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yayınlanır.25 Ayrıca, 1863 yılında, Sultanahmet Meydanı’nda açılan Sergi-i Umumi-i 

Osmani ile, ilk kez halk da sergi alanına (sadece güzel sanatlar ürünlerinin yer aldığı 

bir sergiden henüz söz edemesek de) dahil olur.  

1908 yılında Abdülhamid, II. Meşrutiyet’i ilan eder. Bu dönem sosyal, siyasal, 

düşünsel vb. açılardan olduğu kadar kültür ve sanat yaşamı için de bambaşka bir 

dönemin başlangıcı olur. Dil, edebiyat ve düşünce alanlarında yoğun tartışmaların 

yaşandığı görülür.  

Öte yandan, “II. Meşrutiyet ‘in ilanıyla birlikte, bu yeni ortam, sosyal, siyasal, kültürel, 

sanatsal hareketler başta olmak üzere daha birçok alanda gereksinim duyulan 

yeniliklerin uygulanmasına, ulusal bilincin ve bireyin ön plana çıkmasına olanak 

tanır.”26 

Abdülhamid döneminde Batı’ya yönelik kültür politikası daha farklıdır. Abdülhamid, 

ilerleme için kendi kültürümüze dönmemiz gerektiğini savunur. Bu dönem içinde 

Batı’ya gönderilen sanatçılardan Osman Hamdi Bey, Süleyman Seyyid ve Şeker 

Ahmet Paşa’nın Türkiye’ye dönmeleriyle resim sanatımızda yeni bir dönem başlar.27 

Refik Epikman, 1938 tarihli Ar Plastik Sanatlar Dergisi’nde yayınlanan bir yazısında, 

Osman Hamdi Bey’in öncü rolüne dikkat çeker ve Cumhuriyetten önceki dönemlerin 

güzel sanatlar faaliyetlerini şu sözlerle dile getirir:  

 

“Cumhuriyetin evvelki devirlerinin güzel sanatlar faaliyetlerini gözden geçirecek 

olursak, o devrin sosyal ve ekonomik hayatı gibi, güzel sanatların muhtelif 

şubelerinde de aynı hareketsizlik ve endişesizlik görünür. Birçok ecnebi ustalarının 

hiçbir kayıt ve şarta tabi olmaksızın her sanat şubesine el atıp milletin saf zevki ile 

oynadıklarını, soysuz bir sanatın zevkimiz ve ruhumuz üzerindeki fena tesirlerini 

görürüz. Gerçi kendini bu boğucu hava içinden kurtarabilen müstesna şahsiyetler 

yok değildi… Bunların başında ilk Sanayii Nefise mektebi ve müzeyi kuran ressam 

Hamdi Bey gelir…”
28

 

                                                      
25

 Fethiye Erbay, Mutlu Erbay, Cumhuriyet Dönemi (1923 – 1938) Atatürk’ün Sanat 
Politikası, İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi, 2005, s. 14 – 19. 
26

 Ahmet Kamil Gören, Avni Lifij, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2001, s. 395. 
27

 Ahmet Kamil Gören, “Türk Resminde Primitifler ve Darüşşafakalı Ressamlar”, Türkiyemiz 
Kültür ve Sanat Dergisi, Sayı: 81, Akbank Yayınları, İstanbul, Mayıs 1997, s. 38 – 40. 
28

 Refik Epikman, “Türkiye’de Plastik Sanatlar: Resim, Heykel, Mimari – Cumhuriyet 
Devrindeki İnkişafı”, Ar Plastik Sanatlar Dergisi, 1938, Sayı:22, s. 3. 
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Osman Hamdi Bey, 1869 sonrasında İstanbul'a dönmesini izleyen yıllarda çeşitli 

devlet görevlerinde bulunur. 1881 yılında II. Abdülhamid tarafından Müze-i 

Hümayun’a müdür olarak atanır ve Türk müzeciliğinde yeni bir dönem başlatır. 

Osman Hamdi Bey'in 1910 yılına kadar devam eden 29 yıllık müdürlüğü zamanında 

müze, dünyanın sayılı müzeleri arasında girerek arkeoloji bilimi için önemli 

başarılara imza atar. Müzeciliği ilk kez modern anlamda ele alan Osman Hamdi Bey, 

1867’de çıkarılan Eski Eserler Nizamnamesi (Asar-ı Atika)  ile yabancıların yaptığı 

kazılarda ortaya çıkan eserlerin yurt dışına çıkarılmasını engeller.  Eserlerin 

kaydedilmesi, onarılması ve sağlıklı bir şekilde korunup sergilenebilmesi için, 

dönemin yöneticilerinden de aldığı destekle bugünkü İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin 

yapımına başlar. 1883 yılında ise kuruculuğunu üstlendiği Sanayi-i Nefise 

Mektebi’nde müdürlük görevine getirilir. 

 

1.2.1. Osmanlı İmparatorluğu’nda Yeni Resim 

Geleneğinin Oluşması 

17. yüzyıl Batı için bilimde devrim yüzyılıdır. 18. yüzyıl Avrupa’sı da böyle bir temel 

üzerinde yükselmeye devam eder. Bu yüzyılda Batı, gittikçe hız kazanan bir gelişim 

süreci yaşar. Coğrafi keşifler, Rönesans, Hümanizm hareketi ve doğa bilimleri ile 

yenilikçi bir yolda ilerleyerek, modern düşünceyi ve modern dünyayı kurma yoluna 

girer. Ayrıca, başarılı bir şekilde gerçekleşen Sanayi Devrimi ile hem teknolojik, hem 

ekonomik güç olarak ileridedir.  

Osmanlı, Batı ile aynı gelişim sürecini yaşayamaz. Dini temeller üzerine kurulu 

eğitim sistemi, düşünce ve bilim alanlarında ilerlemeye olanak vermez. Kalıplaşmış 

ve katı yönetim sistemi ile yeniliklere ayak uydurulamaz. 

Osmanlı Devleti ancak 18. yüzyılda, Batı’ya karşı barış siyasetinin benimsenmesi; 

Batı’yı tanıma arzusunun uyanması ve Batılıların teknolojik buluşlarından 

yararlanılmaya başlanması; modern eğitim veren okulların açılması; askeri, teknik, 

idari, kültürel ve mali yenilikler içeren yeni bir politikanın uygulanması ile kendi şart 

ve imkanları doğrultusunda modernleşmeye başlar.   

Semra Germaner bu dönemi şöyle özetler: “Batılılaşmayı resmen benimseyen 

Tanzimat kararları ve onu izleyen Meşrutiyet rejimi İmparatorluğun geç döneminde 
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dünyanın geçmişten farklı biçimde değerlendirilmesini gündeme getirir ve bu durum 

kozmopolit bir yapıya sahip olan başkentin kültürel yaşamına yansır. Yeni bakış 

açısı, gerçekçi ve inandırıcı olmaya çalışan ve bu amaçla perspektiften yararlanan 

bir betimleme sanatına da yeşerebileceği bir ortam sağlar.”29 

 

Ahmet Kamil Gören de: 

 

“...Osmanlı İmparatorluğu’nda 19. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak, Batılı 

anlamda oluşum sürecini yoğun bir biçimde yaşamaya başlayan resim sanatı, 

kendine özgü güzellikleri de içinde barındırmaktadır. Bu dönem ressamları içinde 

çok çeşitli bir görünüm egemen olmakla birlikte; bu çeşitliliği yine de ortak nitelikler 

içinde değerlendirme olanağımız bulunmaktadır.” yorumunda bulunur.
30

 

 

Bu dönemde Batı tarzı resim sanatı, saray ve çevresinden büyük destek alır.  

Batı’dan gelen sanatçılar, Osmanlı sarayı ve yönetici kesimi tarafından olumlu 

karşılanır. Özellikle 1875 sonrasında Levantenlerin, Avrupalıların ve Hristiyan 

azınlığın toplandığı ve Batılılaşmanın kent içinde en yoğun yaşandığı Pera bölgesi, 

sanatın merkezi ve odak noktası haline gelir. Pera bölgesinde, fotoğraf, sinema ve 

sanat sergilerini kucaklayan bir yaklaşım hakimdir, sanatsal etkinlikler saray erkanı 

ve devlet ileri gelenleri tarafından desteklenir. Cumhuriyet’e doğru yol alırken, bu tür 

çabaların, yeni ortamın oluşmasında olumlu birer etken olduğu; en azından 

kolaylaştırıcı bir zemin yarattığı söylenebilir. Ayrıca bu durum, yerli ressamlar ile 

yabancı sanatçılar arasında yeni diyalogların başlamasında ve yeni üslubun 

biçimlenmesinde etkili olur.  

Gören, “Türk Resim Sanatında Şişli Atölyesi ve Viyana Sergisi” isimli kitabında, 

dönemin Pera bölgesi için şunları söyler: 

 

“Dönemin Pera’sı, yaygın olarak konuşulan Fransızca ile adeta küçük bir Paris 

gibiydi...  Pera, modern dükkanları, tiyatroları, eğlence yerleri, resim sergileri, 

yabancı dille eğitim veren okulları, bankaların genel müdürlükleri, yabancı ülke 

                                                      
29

 Semra Germaner, “Batı Tarzı Resmin İstanbul Yaşamına Katılışı ve Yer Aldığı Ortamlar”, 
19. Yüzyıl İstanbul’unda Sanat Ortamı: Habitat II’ye Hazırlık Sempozyumu 14-15 Mart 
1996 Bildiriler, İstanbul, Sanat Tarihi Derneği Yayınları, 1996, s. 129. 
30

 Ahmet Kamil Gören, Avni Lifij, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2001, s. 43. 
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temsilcilikleriyle imparatorluğun çağdaşlaşma simgesi olarak görülüyordu… Sanata 

ilişkin hemen herşey İstanbul’da, daha doğrusu Pera’da olup bitiyordu…”31 

 

Sanat ortamını destekleyen bir diğer kesim kentteki gayrimüslimlerdir. Bu kesim 19. 

yüzyıl Avrupa burjuva düzeninde kullanıldığı gibi, evlerine manzara, natürmort ve 

dinsel konulu resimler asarlar. İstanbul’daki pek çok kiliseye asılmak üzere de dinsel 

konulu resimler üretirler. Bu bakımdan gayrimüslimlerin, kentte görsel birikimin 

oluşması açısından önemli bir yeri vardır.  

III. Selim döneminde (1789-1807) kurulan Mühendishane-i Berri-i Hûmayun ve 

Mühendishane-i Bahri-i Hûmayun gibi okulların  Batı tarzı resmin gelişimine katkısı 

son derece fazladır. Askeri amaçlı bu okulların müfredatlarına resim dersleri konur. 

Bu derslerde topçulukla ilgili teknik çizimler, perspektif, ışık-gölge gibi konular 

üzerinde durulur. III. Selim’in başlattığı süreç II. Mahmud (1808-1839) devrinde de 

devam eder ve çağdaş anlamda eğitim veren Harbiye, Tıbbiye, Bahriye gibi okullar 

açılır. II. Mahmud, devlet dairelerine kendi resimlerini astırarak yeni bir geleneğin de 

başlatıcısı olur. 

Bu okullarda eğitim gören ve resim yapmaya ilgi duymuş olan ilk isimler, çağdaş 

Türk resim sanatının öncüleri olurlar. “Asker Ressamlar Kuşağı” olarak adlandırılan 

bu dönemin sanatçıları arasında en etkin olanları Kolağası Hüsnü Yusuf Bey, Ferik 

Tevfik Paşa, Osman Nuri Paşa, Ferik İbrahim Paşa, Hüseyin Zekai Paşa, Şeker 

Ahmet Paşa, Süleyman Seyyid Bey, Hoca Ali Rıza ve Halil Paşa’dır. Resimlerinde 

genel olarak peyzaj, natürmort gibi konulara ağırlık veren asker ressamlardan Şeker 

Ahmet Paşa, bu dönemin en öne çıkan ismi olur. İstanbul’da gerçek anlamda ilk 

resim sergisi, Şeker Ahmet Paşa’nın çabalarıyla 1873 yılında açılır. “Bu serginin 

İstanbul’da etkisi büyük olmuş, halkın resme karşı ilgisi uyanmış ve bir resim 

piyasası oluşmuştur.”32  

Asıl mesleği askerlik olan ressamlarımızın sanata yaklaşımı, resim sanatımızın 

oluşum sürecinde bir başlangıç noktası oluşturur ve salt sanat eğitimine ağırlık 

veren bir okulun kurulmasında da basamak teşkil eder. 

                                                      
31

  Ahmet Kamil Gören, Türk Resim Sanatında Şişli Atölyesi ve Viyana Sergisi, İstanbul, 

Şişli Belediyesi-İstanbul Resim ve Heykel Müzeleri Derneği Yayını, 1997, s. 31. 
32

 Ahmet Kamil Gören, Avni Lifij, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2001, s. 45. 
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Askeri okullar dışında akademik anlamda ilk resim derslerinin verildiği Sanayi-i 

Nefise Mektebi, Osman Hamdi Bey tarafından 1883 yılında kurulur.  

 

1.2.2. Sanayi-i Nefise Mektebi ve Yeni Sanat Anlayışı 

19. yüzyılın son çeyreğinde Beyoğlu’nda Guillemet ve eşi tarafından açılan özel 

resim akademisinden sonra, 1883 yılında açılan Sanayi-i Nefise Mektebi, dönemin 

tek eğitim kurumu olarak karşımıza çıkar. Resim eğitimi almak isteyen gençlerin bu 

okula devam etmeleri dışında elde edebilecekleri olanaklar oldukça sınırlıdır.33 

Sanayi-i Nefise Mektebi ile sivilleşme dönemine giren sanat eğitimi, asker ressamlar 

kuşağının etkinliğini büyük ölçüde sarsmamakla beraber, bu kuşağın başlatmış 

olduğu pentür kültürünün daha geniş bir çevreye yayılmasında etkili olur.  

Osman Hamdi Bey’in öncülüğünde, 1883’de açılan okul, Cumhuriyet Dönemi’nin ilk 

yirmi beş-otuz yılını da içine alacak bir biçimde, yaklaşık altmış-yetmiş yıl süreyle 

sanat ortamının yöneticisi, belirleyicisi konumunda olur.34  

 

Çünkü, “1850’li yıllar ve sonrasında, oldukça karmaşık bir altyapı oluşturduğu 

görülmektedir. Aynı dönemlerde, benzer karışıklıklar Batı dünyasında da ortaya 

çıkmıştır. Ancak, Batı’da bu karışıklığa bir ölçüde yön verecek jüriler, salon 

yönetmelikleri ve akademiler gibi kurumların varlığı söz konusudur. Türkiye’de ise bu 

karışık ortamda sanatçılara yön verecek kurumların olmadığı görülmektedir. Böyle 

bir soruna çözüm ise ancak, Sanayi-i Nefise Mektebi ile gelmiştir denilebilir. 

Mektebin böyle bir işlevi olduğu, kurulduğu 1883 yılından günümüze kadar geçen 

süreçte açıkça görülmektedir… (Buna karşın) … Sanayi-i Nefise Mektebi’nin, toplum 

üzerinde, yaklaşık olarak yine aynı tarihlerde kurulan Harbiye, Mülkiye, Tıbbiye, 

hatta Ticaret Mektebi gibi dönemin diğer eğitim kurumları kadar etkili olmadığı 

görülmektedir… Sanayi-i  Nefise Mektebi’ni bitirenlerin, diğer yüksek okul mezunları 

gibi toplumda etkili olamamalarının nedenleri arasında, hiç kuşkusuz, bu kişilerin salt 

sanata ilişkin konularla ilgilenmeleri görülmemektedir…”
35

 

 

                                                      
33

 Ahmet Kamil Gören, Avni Lifij, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2001, s. 53. 
34

 Ahmet Kamil Gören, “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Türk Resim Sanatı – 1: Günceli Yansıtan 
Konular”, rh+ Sanat, Sayı: 2, Antik Sanat Yayınları, İstanbul, Kasım/Aralık 2001, s. 34. 
35

 Ahmet Kamil Gören, Avni Lifij, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2001, s. 51. 
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Ayrıca Sanayi-i Nefise Mektebi, Türk resim tarihinde kurumlaşmanın ilk örneği 

olması açısından da önemlidir. Cumhuriyet döneminde önemi artarak devam eder.  

Sanayi-i Nefise Mektebi, 1927 – 1929 yılları arasında Sanayi-i Nefise Akademisi 

olarak adlandırılır, 1929 yılı sonundan itibaren Güzel Sanatlar Akademisi ismini alır. 

1982’de yeni fakülteler eklenerek Mimar Sinan Üniversitesi’ne dönüştürülür.  

Okulun ilk yönetmeliğinde tüm bilgiler kapsamlı olarak yer alır. Yönetmeliğe göre 

öğretmenler sanat tarihi, süsleme bilgisi, perspektif, kısa aritmetik, tasarı geometri, 

defter tutma usulü, tarih, eski eserler, anatomi dersleri vereceklerdir.36 

Okulun eğitim kadrosunda; Alexandre Vallauri (mimarlık), Philippo Bello (mimarlık), 

Salvator Valeri (yağlıboya), Joseph Warnia-Zarzecki (desen), Yervant Osgan 

(heykel) yer alır. Daha sonradan açılan gravür bölümünün hocalığını da Stanislas 

Arthur Napier üstlenir.  

İlk öğrenciler arasında; Ahmet Ziya Akbulut, Tekezade Sait, Hamdi Kenan, Muallim 

Şevket gibi ressamların yanısıra, İhsan Özsoy, İsa Behzat, Mesrur İzzet gibi 

heykeltıraşlar yer alır.  

1883’de eğitime başlanan okulda, üretilen yapıtlar ödüllü-ödülsüz çeşitli sergilerde 

yer alır. Bunlardan birincisi 1901 yılında açılan “İlk İstanbul Salonu” isimli sergidir. 

1901, 1902 ve 1903’de üç kez tekrarlanan “İstanbul Salonu” sergilerinde Türk ve 

yabancı sanatçıların resim ve heykelleri bir arada sergilenir. 

Mehmet Üstünipek, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Çağdaş Türk Sanatında Sergiler 

1850-1950” isimli kitabında, İstanbul Salon sergilerinin Fransa’daki Paris Salonu 

örneğinden yola çıkılarak düzenlenmiş olabileceğini söyler. İstanbul Salonu’nun 

düzenlendiği sırada, Fransa’da salon sergileri önemini yitirmeye başlayan bir 

etkinliktir. İstanbul için ise böylesi bir girişim büyük bir yenilik olarak görülebilir. 

Ayrıca sanat tarihçi kimliğiyle tanınan Celal Esad Arseven’in Malumat gazetesinde, 

1902 yılında gerçekleşen ikinci sergiyle ilgili kaleme aldığı uzun yazısı da, 

Türkiye’de sanat eleştirisinin tarihçesi hakkında çok değerli bir bilgidir.37 İpek Duben, 

                                                      
36

 Mustafa Cezar, Sanatta Batıya Açılış ve Osman Hamdi, İstanbul, Türkiye İş Bankası 
Yayınları, 1971, s. 448-451.  
37

 Mehmet Üstünipek, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Çağdaş Türk Sanatında Sergiler 1850-
1950, İstanbul, Artes Yayınları, 2007, s. 30 - 31.   



19 
 

“1873-1908 Pera Ressamları” kataloğundaki yazısında, Malumat dergisinin bütün bir 

sayıyı bu sergiye ayırdığını belirtir (Malumat, 7 Sefer 1320, no: 336).38 

Düzenlenen Avrupa sınavında başarılı olan öğrenciler, yurt dışındaki okullara 

eğitime gönderilirler. İbrahim Çallı, Mehmet Ruhi Arel, Nazmi Ziya Güran, Namık 

İsmail, Avni Lifij, Hikmet Onat, Sami Yetik, Feyhaman Duran gibi sanatçılar, 1910 

yılında gittikleri Avrupa eğitiminden sonra Akademi’de aktif rol oynarlar. Türk 

izlenimcileri olarak da anılan bu ressamlar resim sanatımıza farklı bir bakış açısı 

sunarlar. 

Adnan Turani “Dünya Sanat Tarihi” isimli kitabında, Batı’ya gönderilen sanatçılarla 

ilgili şu tespiti yapar: 

 

“1910’da Batı’ya gönderilen Çallı, Feyhaman ve Nazmi Ziya gibi sanatçılar da Batı 

kültüründeki bir akımın peşinden gittiler. Ancak bilindiği gibi İzlenimcilik 

(Impressionisme) 1910-1914 yıllarında Avrupa’da tükenmiş olan bir akım idi. Fakat 

Batı’ya giden sanatçılarımızın çeşitli akımları değerlendirmeleri ve çözümlemeleri 

hususunda gerekli hazırlık ve kültürel atmosfer o zamanki İstanbul toplum hayatında 

yoktu. İşte bu nedenle ressamlarımız eskimiş bir sanat akımını ülkeye yenilik olarak 

getiriyorlardı. Bu akım da aslında, bizde Fransa’da anlaşıldığı üzere güneş 

renklerinin problemi ile ilgili değildi. Bizim bu ilk İzlenimci ressamlarımız daha çok 

optik bir görüntüyü biraz renkçi bir anlayışla resmetmek durumunda idiler. Yani 

Fransız İzlenimcilerinin temel görüşleri, bu sanatçılarımızla ele alınmamıştı…”
39

 

 

Burhan Toprak da Turani’ye katılır ve “Sanat Tarihi” isimli kitabında mevcut durumu 

şöyle özetler: 

 

“...Tahsile gittikleri vakit Paris’te yeni hakikatleri seçemediler. Paris; o zamanlar 

dünyanın yeniliklere gebe olan merkezi idi… Daha 1900 de Matisse, Cézanne’ı bir 

üstat olarak ilan etmiş ve Fauves “Fov” denilen mektebin reisi sayılmıştı. Bundan 

sonra Cubisme “Kübizm”, Expressionnisme “Ekspressionizm”, Futurisme “Füturizm”, 

ilh. Daha neler doğmadı? Halbuki 1910 ile 1914 arasında bu muhitte yaşadılar ve bu 

                                                      
38

 İpek Duben, 1873-1908 Pera Ressamları, İstanbul, Beymen, 1990. 
39

 Adnan Turani, a.g.e., s. 581-583. 
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kaynaşan dünyadan bize hiçbir haber getiremediler. Lakin bu nasipsizliğe karşı onlar 

da başka cins bir eser meydana getirmekle teselli bulmuşlardır. Çünkü “Cumhuriyet 

nesli” diyebileceğimiz, ressamlarla heykeltraşları yetiştiren onlardır.”
40

 

 

İpek Duben konuya farklı bir açıdan yaklaşır ve önemli tespitlerde bulunur: 

“...Batı’da eğitim gören bir Türk sanatçı, kübizmi biçimsel yönüyle kavrayabilir ama 

ontolojik ve epistemolojik boyutlarıyla ne kadar anlar? Kübik tarzda bir resmi, bu 

konuda bilgilenmemiş bir seyirci derinine anlayabilir mi? Bu ikili çıkmaz Türkiye’nin 

özelliğidir, çünkü Türk sanatçısı, Batılı karşıtı ile eşdeğer bir ortamda bilgilenmediği 

gibi, kendi seyircisi de onunla ortak bilgilenme olanağına sahip değildir. Eseri tam 

olarak anlamak isteyen seyirci, Batı kültürünü en az o sanatçı kadar anlamak 

zorundadır ki, Türkiye’de bunu sağlamak neredeyse imkansızdır.”
41

 

 

Doğan Kuban’ın fikirleri de Duben’i destekler niteliktedir: 

 

“Gerçekten eğer ben ‘impresyonist’ bir ressamı beğeniyorsam, bunun iki nedeni var: 

ya bu resmin doğduğu koşulları ve o resmi bilgilenme yolu ile öğreniyorum; başka bir 

deyimle o kültürün ortamına giriyorum, ya da ‘impresyonist’ tablonun günlük 

yaşantımda ya da kültürel kişiliğimde uyandırdığı bir yankıdan ötürü, ona karşı, 

olumlu da olabilecek bir ilgi duyuyorum. Eğer bu ikisi de yoksa, tablo karşısında, 

ancak bilinmeyen bir nesne karşısındakine benzer bir tepki olabilir. Besbelli kültürler, 

çoktan, ortak birtakım değerlere ve bilgilere ulaştıkları için dünyanın her köşesinde 

üretilen yapıtların herkeste bazı duyarlılıklar ünlemesi doğaldır. Bunun, sanat 

yapıtının en kolay anlaşılan boyutu olan içerik düzeyinde -genellikle- kaldığını daha 

önce belirtmiştim.”
42

 

 

Adnan Çoker ise, Zeynep Yasa Yaman ile yaptığı 2003 tarihli söyleşide şunları 

kaydeder: 
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“… Gerek o asker ressamların gelişimi, gerekse Sanayi-i Nefise Mektebi’nin 

kuruluuşu. Sanayi-i Nefise Mektebi’nden mezun olanlar… Bütün bunlara 

bakıldığında iki şey çıkıyor karşımıza; birincisi öğrenim, ikincisi de bu öğrenimin 

sonucunda bir akademik tavır. Yani bilinenlerin en iyi şekilde uygulanması çok 

önemli. Yaratma diye bir şey söz konusu değildir. Öğrenim vardır henüz o 

ortamda.”43 

Okul, toplumda açık olarak yer almayan resim ve heykel sanatını öğrenime açar. Bu 

okulda yetişen sanatçılar, Türk sanatına yeni boyutlar ve ürünler katarlar. Sanayi-i 

Nefise Mektebi uzun yıllar Türk resim ve heykel sanatını besleyen, yönlendiren tek 

kaynağı oluşturur. Batı’da olduğu gibi ünlü sanatçıların yönettiği özel atölye ve 

akademilerin kurulması için koşullar ve zaman yetersizdir. Batı’nın altı yüz yıllık 

resim, heykel kültürünün her yönüyle yüzyıla sığdırılmasının olanaksızlıkları Sanayi-i 

Nefise Mektebi’nin bu alanda tek söz sahibi kurumu olmasını sağlar.44
 

Sanayi-i Nefise Mektebi’nin dışında öncü bir role sahip bir diğer okul da, kadınlara 

eğitim vermek amacıyla 1914 yılında kurulan İnas Sanayi-i Nefise Mektebi’dir.  

Türkiye’nin siyasi hayatına yeni bir düzen getiren 1908 Meşrutiyeti - bir bakıma - 

kadın hakları konusuna eğilimli bir rejimin de müjdecisi olur. Tutucu çevrelerin, her 

türlü resme sevimsiz gözlerle baktıkları bir dönemde, Türk kızlarının bu okula devam 

etmeleri, toplumumuzda adeta bir uygarlık göstergesidir.45 

İnas Sanayi-i Nefise Mektebi’nde eğitim görmüş ilk kadın ressamlar arasında 

Müzdan Arel, Müfide Esat Hanım, Nazire Hanım, Nazlı Ecevit, Güzin Duran, Melek 

Celal Sofu ve Belkıs Mustafa sayılabilir. Sabiha Bengütaş ve Nermin Faruki heykel 

bölümünden mezun başarılı sanatçılar olarak yerlerini alırlar. Celile Hikmet Hanım 

Roma ve Paris’te özel sanat eğitimi alır. 1920’de okulu bitiren Fahrünnisa Zeyd, 

çağdaş Türk resim sanatına soyut ve büyük boyutlardaki çalışmlarıyla önemli 

katkılarda bulunur. Okulda üstün başarı gösteren Belkıs Mustafa 1917’de diploma 

alarak devlet tarafından Berlin’e gönderilen ilk kadın sanatçımız olur. Bunların 
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dışında, Almanya, İtalya, Fransa, Türkiye gibi dört ayrı ülkede çalışan Sabiha Rüştü 

Bozcalı ve Hale Asaf gibi sanatçıları da unutmamak gerekir.46 

Başta ailelerin büyük bir bölümünün hatta kızların bile okula kayıt olmasındaki amaç 

ressam ya da heykeltıraş olmak değil, bir hobi edinmektir. Pek çoğunun okulu 

bitirmemesi ya da daha sonra resim yapmaması bu düşünceyi destekler niteliktedir. 

Dönemin şartları da kadını destekler olmadığı için pek çoğu geçen zaman içinde 

unutulup gider. Bununla beraber, başta okulun açılmasında büyük payı olan Mihri 

Hanım ve okula giren öğrencilerin bir kısmı sanata gönül vermiş, bu uğurda yaşamış 

kişilerdir. Birlikte olmanın verdiği cesaret ve heyecanla eserler üreten bu sanatçılar, 

üstün çabaları sayesinde, sanatı hobi olmanın ötesine geçirirler.47  

Ayrıca okul, bu dönemde kadınlar adına yapılan en önemli girişimlerden biridir. 

Erkek öğrenciler yurt içindeki akademilerde eğitim ve yurtdışı burs olanakları 

bulurken, kız öğrenciler bu programların gerisinde kalır. İnas Sanayi-i Nefise 

Mektebi ile birlikte Türk kadını resim ile tanışır. Okuldan önceki birkaç ressamı ayrı 

tutarsak, halkın kadının resim yapmasını görmesi ve zaman içinde alışmaya 

başlaması bu okulun sayesindedir, denebilir. 

 

1.3. Ecole des Beaux-Arts ve Sanayi Nefise Mektebi’nin 

Programlarının Karşılaştırılması 

Osmanlı İmparatorluğu’nda Batılılaşma dönemi ile birlikte Avrupa’ya, özellikle de 

Paris’e öğrenci gönderilir. Hatta Paris'e resim eğitimi almak için giden öğrencilerin 

Fransa'da yabancılık çekmemeleri için “Mekteb-i Osmanî” adında bir okul kurulduğu 

ve Osmanlı’dan buraya birçok öğrencinin eğitime gittiği bilinmektedir. “Yağlıboya 

resim geleneğini Türk resmine kazandıran Şeker Ahmet Paşa, bunu oryantalist 

açıdan yorumlayarak akademik bir düzeye çıkaran Osman Hamdi, Sembolizm’i 

ustaca yorumlayan Avni Lifij ve Türk resminde ‘Modern’ dönemin kapılarını aralayan 
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1914 kuşağı sanatçılarının hemen hemen tamamı Paris’te eğitim görür.”48 Bu durum 

Cumhuriyet döneminde de devam eder. Hatta Ahmet Kamil Gören49 ve Necmi 

Sönmez50, 1924-1930 yılları arasında Paris’te bulunan sanatçıları ‘birinci grup’, 

1930-40 arasındakileri ise ‘ikinci grup’ olarak ele alır ve her iki gruptaki sanatçıların 

Ecole des Arts, Appliqués, Ecole Supérieure des Beaux-Arts, Ecole Nationale des 

Beaux-Arts gibi resmi okulların yanısıra La Grande Chaumiére, Académie Julian gibi 

özel atölyelerde ve Despiau, Friesz, Lhote, Gromaire, Ranson ve Laurens başta 

olmak üzere dönemin tanınmış sanatçı atölyelerinde eğitim aldıklarından söz eder. 

O dönem, Paris sanat okullarında eğitim görmek yalnızca Türk öğrencileri için değil, 

Avrupa’nın diğer şehirlerinden gelen yabancı öğrenciler için de bir ayrıcalıktır.  

Bu yüzyılda Paris’in en önemli okullarından ikisi Ecole Des Beaux-Arts (Türk 

öğrenciler aralarında bahsederken Akademi de demektedir) ve Académie des 

Beaux-Arts’dır.  

1648 yılında kurulan ve Akademi yönetimi altındaki “Ecole des Beaux-Arts (Güzel 

Sanatlar Okulu) dönemin en saygın, en iyi sanat eğitimi veren okulu olarak anılır. 

Okulun resim eğitimindeki temel ilkesi, derslerde işlenen konuları antik sanatlara ve 

doğaya dayandırmaktır. III. Napolyon’un 1863 reform hareketleri ile Akademi’nin 

okul üzerindeki etkisi azalır. Okul müdürünün atanması, hocalarının seçilmesi, 

Roma ödülünün sonuçlandırılması gibi pek çok kararı artık devlet verir. Akademi 

yavaş yavaş eski saygınlığını ve gücünü yitirirken, bunun tersine bağımsızlaşan 

Ecole Des Beaux-Arts, günden güne önem kazanır. 

Ecole Des Beaux-Arts, Osmanlı’da ilk güzel sanatlar okulu olan Sanayi-i Nefise 

Mektebi’ne de örnek teşkil eder. Bülent Özer’e göre, Ecole Des Beaux-Arts’tan 

esinlenilerek yaratılan kurum, pratikte dünyaya ve çağdaşlığa açılma sürecine girmiş 

Osmanlı İmparatorluğu’nun bu durumunu sanatta da, resmi yönden belgelemiş 

olur.51 

Ecole Des Beaux-Art’ı kendisine örnek alan Sanayi-i Nefise Mektebi, okulun 1863 

kararnamesini de örnek alarak birkaç yönetmelik hazırlar. Bu yönetmeliklerin amacı; 
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okulu çağdaş sanat eğitimi veren bir kurum haline getirmektir. Ayrıca Sanayi-i Nefise 

Mektebi’nin yıl içi ve yıl sonunda düzenlenen yarışmaları da, Ecole Des Beaux-Arts 

örnek alınarak uygulanır.52 

Avrupa’da Kübizmin etkileri sürmesine rağmen, Paris'teki I’Academie Des 

BeauxArt's ve benzeri akademilerde; Geróme, Boulanger ve Cabanel gibi hocalar 

tarafından yetiştirilen Türk öğrencilerinin aldıkları resim eğitimi realist anlayışta, 

klasik ve katı kurallara dayanır. Atölyelerdeki çalışmaların konuları, genellikle 

hocalar tarafından din, tarih ve mitolojiden seçilir. Modelden çizilen deseni titiz bir 

detaycılıkla boyamaya dayalı bu akademik yaklaşım, 19. yüzyılda yurtdışında 

bulunan bütün Türk öğrencileri etkiler. Van Gogh, Cezanne, Manet ve Monet gibi 

Batılı sanatçılar, dünyanın her yerinde kabul görmüş, resimleri müzelerde 

sergilenmiş olmasına rağmen, Akademi hocalarının tavrı sebebiyle, atölyelerde yer 

bulamazlar. “Bu noktada, resmin temel bilgilerine henüz vakıf olmuş Türk 

sanatçılarının, Avrupa resim sanatının renkte, duyuşta ve gözlemdeki yeniliklerine 

yabancı kalması doğal karşılanmalıdır.”53 

Öte yandan, Sanayi-i Nefise Mektebi’ndeki yabancı hocalar da klasik anlayışta resim 

yaparlar. Dolayısıyla, sadece yurt dışında değil, yurt içinde yabancı hocalardan 

eğitim alan ilk öğrenciler de klasik üslupta işler üretirler.  

Ayrıca, Türk resim sanatı tarihi Batı ülkelerindeki gibi çok eskilere 

dayanmamaktadır, henüz araştırma ve toplama aşaması olarak 

değerlendirebileceğimiz süreç ülkemiz için yeni başlamıştır. Türk halkı gelenek, 

görenek ve düşüncelerinin değişmesinin zor olduğu bu dönemde yenilikleri çok geç 

kabullenmektedir. Bir sanat tarihi geçmişimizin olmayışı, halkın sanata ve sanatçıya 

olan bakış açısının gelişmemiş olması ve resim denilince akla ilk gelenin fotoğraf 

etkisi taşıyan görseller olması, klasik anlayışta yapılan resimlerin daha çok rağbet 

görmesine sebep olur. Tüm bunlardan dolayı ressamlar, Batı’da gelişmekte olan 

çeşitli sanat akımlarını ve teknikleri denemekte cesaretsiz kalırlar.  

İsmail Hakkı Tonguç, 1910 yılında Avrupa'ya gönderilen sanatçılardan söz ederken, 

Cumhuriyetin ilk yıllarında kopyaya yönelik bir eğitimin verildiğini, amacın sadece 
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biçimlerin çizimini tekrar ettirmek olduğunu vurgular. Daha sonraki yıllarda ise 

kopyaya karşı bir tavır vardır.54 

Örneğin, 1936 – 1937 öğretim döneminde heykel bölümünü yönetmek üzere 

Akademi’ye davet edilen Rudolf Belling kopyacılık konusunda bir kırılma noktası 

yaratır. Öğrencilerinden Hüseyin Anka Özkan, Belling’in eğitim anlayışı ile ilgili 

olarak şunları söyler: 

 

“Rudolf Belling gelene kadar Akademi’de kopyacı bir eğitim vardı. Karşımıza model 

konurdu aynen benzetmemiz istenirdi. Ben 1931 yılında Öğretmen Okulu’nu 

bitirdikten sonra Akademi’ye gelmiştim. Ratip Aşir Acudoğu Edirne’de hocamdı. 

Daha sonra onun Erzincan heykelinde onunla çalıştım. Akademi’de hocam İhsan 

Özsoy’du. Mahir Tomruk’ta da okudum. Hele Mahir Bey benzetme konusunda çok 

titizlenirdi. Belling gelince akademik eğitim değişti. Ben bütün öğrendiklerimi bir 

kenara bıraktım, işe sıfırdan başladım. Belling bize ‘yaratıcı olacaksınız’ dedi. Kopya 

dönemi bitmişti.”
55

 

 

Aynı şekilde, Fransız akademilerinde de benzeri kalıplaşmış ve katı anlayışı 

sorgulayan ve öğrencilerin de etkin olduğu bir sürece geçilir. Kısaca, araştırmadan 

yoksun akademik anlayış terk edilmeye başlanır. Bu tutum ağırlığını, 1950’li yıllarda 

daha fazla hissettirecektir. 

 

1.4. Cumhuriyet Dönemine Dek Sanatçı Toplulukları, 

Sergiler ve Seçilmiş Yayınlar 

1909’da büyük bölümü Sanayi-i Nefise Mektebi mezunu sanatçılarca kurulan 

Osmanlı Ressamlar Cemiyeti (1909-1919), ülkemizdeki ilk sanatçı birliğidir. Bunun 

yanı sıra, milli müze fikrinin gelişmesinde ve sanatın kamuyla paylaşılmasında 

önemli bir yer tutar. 
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Varlığı hukuken 1919’da sona eren cemiyet, 1921’de “Türk Ressamlar Cemiyeti” 

adını alır. 1926 yılında “Türk Sanayi-i Nefise Derneği”, 1927’de “Türk Sanayi-i Nefise 

Birliği”, 1929 yılında ise “Güzel Sanatlar Birliği” olarak isim değiştirir. Müstakil 

Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği’nin kuruluşuna kadar ülkedeki tek ressam birliği 

olarak faaliyet gösterir. 

Kuruluşundan beş yıl sonra, Abdülmecit’in desteği ile cemiyet, aylık bir sanat 

gazetesi çıkarmaya başlar (Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Mecmuası). 

Önceleri Serveti Fünun, Musavver Hale gibi dergilerde az da olsa plastik sanat 

haberlerine yer verilir, ancak resim ve heykel için ayrı bir yayın yoktur. “Bu açıdan bir 

ilk olan Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Gazetesi Türkiye’de sanat dergiciliğinin ilk 

adımı kabul edilir.”56 Dergi, 1911-1914 tarihleri arasında 18 sayı yayınlanır ve Türk 

resim sanatındaki yönelişlerin açıkça izlenebileceği bir kapsam ortaya koyar. 

Gazetede yer alan yazılar; toplumda Sanayi-i Nefise’ye, estetiğe, özellikle resme ait 

duyarlılığın, bilincin gelişmesini sağlamak ve bu gelişimin karşısındaki güçlere karşı 

mücadele vermek şeklinde iki ana eksen etrafında yoğunlaşır.57 

Gazete; cemiyete ulaştırılan veya cemiyet tarafından düzenlenen yarışma vb. 

etkinlikleri, teşekkür ve tekzipleri, sanatçılarla ilgili haberleri duyurur. Gazetede 

sanatın her dalıyla ilgili makale ve hikayeler de yayınlanır. Sanayi-i Nefise Mektebi 

öğrencilerine yönelik olmak üzere; teşrih sanatı, sanat felsefesi, sanat tarihi, tezhip 

ve hat sanatına geniş yer verilir. 

Gazete, Osmanlı Ressamlar Cemiyeti’nin sözcüsü, tanıtıcısı durumundadır. Bu 

amaçla cemiyet ve toplumla ilişki kuran bir araç olur. Batılılaşma hareketlerinin 

başladığı dönemde ortaya çıkması nedeniyle önemli bir misyon yüklenir. Hem 

dönem anlayışını bizlere tanıtır hem de sanat hayatının gelişmesine hizmet eder. 

Milli sanatımızla Batı sanatını harmanlayarak tanıtma çabasındadır. Gazete bir süre 

çıktıktan sonra kapanır, buna karşın ismi değiştirilerek yayınlanmaya devam eder. 

Ayrıca cemiyet, galericilik konusunda öncü bir yere sahiptir. “1950’lerden sonra 

Türkiye’de gelişmeye başlayacak olan profesyonel sanat galerileri gibi olmasa da, 

ülkemizdeki ilk sanat galerisi, 1910 yılında Osmanlı Ressamlar Cemiyeti’nin 

Cağaloğlu’nda açtığı daimi resim galerisi olarak kabul edilir.”58 Burası süreli sergiler 

açan bir galeriden çok, isteyen sanatçılar veya eser sahiplerinin herhangi bir 
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düzenleme veya düşünsel birliktelik olmadan resimlerini yan yana koyarak 

oluşturdukları bir satış galerisini ifade eder. 

Cumhuriyetten önce kültür sanat hayatına büyük katkıları olan gruplardan biri de 

1914 Kuşağı (Çallı Kuşağı)’dır.  

Sanayi-i Nefise Mektebi’nde eğitim gören ve okulun açtığı “Avrupa Sınavı”nı 

kazanarak ya da kendi imkanlarıyla Paris’e eğitim görmeye giden sanatçılar, I. 

Dünya Savaşı’nın başlaması sebebiyle yurda geri dönerler. Bu kuşak sanatçılarının 

bir bölümü Sanayi-i Nefise Mektebi çıkışlı, bir bölümü de Deniz Harp Okulu’nu 

bitirdikten sonra, teğmenken ordudan ayrılıp Sanayi-i Nefise Mektebi’nde resim 

eğitimi görenlerdir (Ruhi Arel, Hikmet Onat, Ali Sami Boyar). Diğer sanatçılar ise 

özel imkan ve imtiyazlarla Avrupa’ya eğitime gönderilen üstün yetenekli gençlerdir. 

Namık İsmail, Nazmi Ziya Güran, Feyhaman Duran ve Avni Lifij bu sanatçı grubunu 

oluşturur. Bu dönemde Avrupa’da eğitim gören bir başka yetenekli sanatçı da Sami 

Yetik’tir, Balkan Harbi’ne katıldığından yurda 1914’den birkaç yıl daha erken döner. 

 

Yurda dönüşlerinden sonra, Sanayi-i Nefise ve İnas Sanayi-i Nefise Mektebi’nde 

Çallı, Güran, N. İsmail, Onat, A.S. Boyar ve Feyhaman Duran’ın (İnas’da) görev 

almaları, Sanayi-i Nefse’nin başlangıç noktası ve felsefesini değiştirir… 1914 Kuşağı 

Türk resminde gerçek bir dönüm noktası oluşturur ve Türk edebiyat çevrelerinin, 

ünlü yazarların resimle daha çok ilgilenmelerine yol açar… Bu sanatçılar Batı’dan 

etkilenirler; fakat kendilerinden önce Türk resminde beliren değişim ihtiyaçlarını 

yerine getirme görevi asıl işlevleri olur.
59

 

 

Lifij’in, İstanbul’da çıkan fransızca Orient Litteraire Gazetesi’nin bürosunda 3 Mart 

1918’de açılan sergisi için yazılan bir eleştiri şöyledir: 

“...Avni Bey’in tarzını karakterize eden şey stildir. Yani bayağı ve sayısız çevrelerce 

kopya edilerek bayağılaştırılmış doğadan uzaklaşmaya yönelik, bilimsel, sabırlı ve 

eziyetli bir ifade ve renk araştırıcısıdır… Avni, fotografik portreler ve büyütülmüş 

kartpostallardaki burjuva tadlarına başvurmuyor. O, doğayı koya etmiyor, düzeltiyor. 
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O, doğanın sahip olmadığı bir ruhla doğayı donatıyor…” diyor ve Avni Lifij’in yaratıcı 

gücünü vurgulayan büyük tuvallerinden de söz ediyor.60 

1914 Kuşağı sanatçıları, 1916’dan itibaren her yılın Ağustos ayında Galatasaray 

Lisesi’nde sergiler düzenlemeye başlarlar. 

Galatasaray Sergileri’nin ilki 1916 ilkbaharında Galatasaraylılar Yurdu’nda 48 

sanatçının katılımıyla gerçekleşir. Sergiler 1951 yılına kadar (1918 yılı hariç) devam 

eder. Bu süre içerisinde, basında kimi zaman olumlu kimi zaman da sert eleştirilerin 

hedefi olurlar.  

Örneğin, Ahmet Haşim 1920 sergisi için, İleri Gazetesi’nde üç gün peş peşe 

yayımladığı “Resim Sergisi” başlıklı uzun yazısında, ressamlarımızın henüz gelişim 

içinde olduklarını vurgulayarak; bir araya gelip sergiler düzenleme konusunda 

gösterdikleri çabayı, eserlerinde göremediğinden, aynı odaya konulan resimlerin 

birbiriyle ilgisizliğinden ve düzeysizliğinden yakınır. 

1925 yılı Galatasaray Sergisi, basında pek çok yazıya konu olur. Ağustos 1925 

tarihli Yeni Ay Gazetesi’nde, sergide yer alan eserler takdir edilip ümit verici 

bulunurlarken; Türkiye’de bulunan bir Alman Gazetesi olan FrankfurterZeitung 

yazarı Dr. Bouch ise, yapıtlarda Türk orijinalliği göremediğinden, ressamların 

kişiliklerini yok edecek derecede Avrupa etkisinde bulunduklarından bahseder. 

Kimi yazarlar, 1929’da “Müstakiller” ve 1933’te de “d Grubu” kurulduktan sonra, bu 

yeni ve genç kuşağın oluşumlarını destekler. Onları öne çıkarmak için her fırsatta 

eski kuşağı temsil eden Galatasaray Sergileri’ni eleştirir. Örneğin, “Ayda Bir” isimli 

derginin 1935 Eylül ayında yayınlanan ilk sayısında, 

 

“Galatasaray’daki sergi, devrini ikmal etmiş bir neslin sergisidir. On dokuz seneden 

beri ilk yaptıklarına, ilk bildiklerine sadık kalarak bir karış bile ilerlememiş 

meşhurların sergisidir. Galatasaray Sergisi, kendilerinden evvelkileri ve 

kendilerinden sonrakileri inkar etmiş üstatların sergisidir. Çatılmış kaşlar, sıkılmış 

yumruklarla aralarında ihtilalci gençleri ya hudutlarının haricine atanların veya 

aralarına alıp boğmak isteyenlerin sergisidir. Galatasaray Sergisi, memlekette ilk 

resim sergisini açan, bizde resim tarihini yapan empresyonizmi memleketimize 
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getiren ve burada devrine göre bir sanat varlığı yapmış olanların, mütekaitlerin 

sergisidir” denmektedir. 

 

1937’deki 21. Galatasaray Sergisi için, 30 Temmuz tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde 

yayınlanan bir yazı da şöyledir:  

 

“Galatasaray’da sergi açan ressamlarımız zaten her zaman klasik çalışıyorlar. 

Adamı adama, kuşu kuşa, armudu armuda benzetmeye üşenmiyorlar. Üçgen, küp, 

bir de siyah çizgiyi seyircinin gözüne sokup: İşte halisinden bir sucu eşeği yahut da 

mükemmel bir kadın portresi diyerek insanı şaşırtmıyorlar.”
61

 

 

Galatasaray Sergileri, Türkiye’de gerçekleştirilen ilk toplu ve sürekli sergi 

organizasyonu olması bakımından önem taşır. 1951 yılına kadar (1918 yılı hariç) 

aksamadan devam eder ve Türk resim sanatına yeni bir soluk kazandırırlar. Ayrıca, 

sergilerin süreklilik taşıyor olması, Türk resminin tanınmasına, yayılmasına ve halk 

tarafından benimsenmesine de yardımcı olur. 
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2. CUMHURİYET DÖNEMİ KÜLTÜR POLİTİKALARI, 

SANAT ÜRETİMİ VE ELEŞTİRİ YAZILARI 

 

Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte kurulmaya başlanan modern Türkiye’de, sanat 

alanında yaşanan gelişmeler, yenilikler ve iyileştirmeler, ülke kalkınma planının da 

bir parçası olur.   Cumhuriyet’in düşünen, yaratan, üreten insan profilinin 

oluşmasında son derece etkili olan dönemin kültür sanat politikaları bu açıdan, son 

derece önemlidir.  

Kültür sanat çalışmalarını düzenlemek ve yönlendirmek amacıyla 1926 yılında, Milli 

Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak Sanayi-i Nefise Müdürlüğü ve Sanayi-i Nefise 

Encümeni kurulur. 1937 yılında İstanbul Resim ve Heykel Müzesi açılır. 

1933–1936 yılları arasında gerçekleştirilen “İnkılap Sergileri”, ilki 1939 yılında açılan 

ve günümüze değin devam eden “Devlet Resim Heykel Sergileri”, 1916-1951 yılları 

arasında düzenlenen “Galatasaray Sergileri” ve “Yurt Gezileri” gibi etkinliklerle; 

sadece büyük şehirlerde değil, Anadolu’nun her köşesinde sanata ve sanatçıya 

olanak veren bir politika benimsenir. Bu etkinlikler, sanatı yaygınlaştırıp halka 

yakınlaştırarak yeni Türk sanatının izleyici ile ilişkisinin gelişmesi açısından da 

önemli bir rol oynar. 

Bunların yanı sıra Halkevleri, Köy Enstitüleri ve tezin ilerleyen bölümlerinde de 

bahsedilecek olan daha pek çok atılımla, kültür sanat faaliyetleri devlet eliyle 

desteklenir ve Cumhuriyetle gerçekleştirilmek istenen hızlı değişim planının temel bir 

parçası olur. 

 

2.1. Cumhurı̇yet Dönemı̇ Kültür Polı̇tı̇kaları ve Sanat 

Üretı̇mı̇ 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte yaşanılan ekonomik, siyasal ve askeri 

gelişmeler her alanda olduğu gibi sanatsal anlamda da yenilenmeyi beraberinde 

getirir. 
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Bu dönemde kültür ve sanat bir devlet politikası olarak gündeme taşınır. Uygulanan 

politikaların temelinde aydın kültürü ile halk kültürünü eş değer bir seviyeye 

getirmek, ulusal kültür ile uluslararası kültürün sentezini yapmak, milli kültürümüzü 

yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak, araştırıp incelemek ve düzenli, kapsamlı bir 

biçimde gelecek kuşaklara aktarmak vardır. Ayrıca, “okuma-yazma oranının düşük 

olduğu ülkede, göze ve kulağa hitap eden sanatın bireyi daha kolay etkileyeceği de 

bir gerçektir. Sanat, eğitim işlevini de dolaylı olarak yüklendiğinden, devrimlerin 

benimsetilmesinde bir araç olarak kullanılacaktır.”62 Dolayısıyla sanat, yalnızca 

estetik bir sorun olmaktan çıkarak çağdaşlaşmayı sağlayacak devrimlerin halka 

benimsetilmesi işlevini de yüklenmiş olur. 

Uygulanan kültür politikalarında, milliyetçilik ve çağdaşlaşma ilkeleri üzerinden 

hareket edilir. Bu dönemde çağdaşlaşma, muasır medeniyetler seviyesine ulaşma 

ve onları geçme; milliyetçilik ise Batı karşısında hissedilen yetersizliğin giderilmesi 

olarak ele alınır. 

Çağdaşlaşma ve milliyetçilik çizgisine oturtulan kültür politikalarının iki önemli nedeni 

olduğu söylenebilir. Bunlardan ilki, 1930’larda bütün dünyayı etkileyen ekonomik 

krizdir. Bu kriz, Türkiye’de devletçiliği güçlendirecek ve öncelikle mimaride bu etken 

ön plana çıkacaktır. İkincisi ve en önemli olanı, Cumhuriyet’in geçirdiği ilk on yılın 

sonunda alınan yeni ve atılımcı gelişme kararlarıdır. Atatürk bu kararları 10. yıl 

nutkunda "Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine 

çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Milli 

kültürümüzü, muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağız.” sözleriyle de açıkça 

belirtir.63 

Bu amaç doğrultusunda Atatürk’ün muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefi, 

sanattan edebiyata ve mimarlığa kadar her alanda yol gösterici olarak benimsenir. 

Tüm sanat dallarında atılımcı, cesur ve çağdaş yenilikler desteklenerek milli bir 

kültür oluşturulmak istenir. Milli kültür, milli bütünlüğün ve dayanışmanın 

sağlamlaştırılmasında etkili olacağı gibi, uluslararası ilişkilerde de dayanışmanın 

temel unsurunu oluşturacaktır. 
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Bu dönemde, kültür sanat alanındaki değişim ve dönüşümlerin devlet eliyle 

gerçekleştirildiği görülür. Öncelikle, 1926 yılında, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 

Sanayi-i Nefise Müdürlüğü ve Sanayi-i Nefise Encümeni kurulur. 

1937 yılında, Atatürk’ün direktifiyle İstanbul Resim ve Heykel Müzesi açılır. “Zengin 

koleksiyonuyla Türk resim sanatının gelişimini göstermesi bakımından görsel bir 

bellek oluşturan müzenin, Güzel Sanatlar Akademisi’nin bir bölümü olarak 

tasarlanmış olması öncü bir hareket, çağdaş bir uygulamadır.”64 Bu bağlamda, müze 

öncelikle akademi öğrencilerinin araştırma merkezi olarak düşünülür ve tasarlanır. 

Müze’nin açılmasını izleyen sürede, müzeyle ilgili olarak Ar Plastik Sanatlar Dergisi 

ve Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlanan yazılardan bazı bölümler şöyledir: 

 

“…Şimdiye kadar böyle bir müzemiz olmadığı için, resim tarihimiz telafi 

edilemeyecek zararlara uğramıştır. Yeni Türk resminin başlaması bir asırlık 

hadisedir. Bu kadar yakın ve en kısa bir zaman içinde yazık ki birçok eserler ve hatta 

isimler bile kaybolmuştur. Hamdi Bey ve Şeker Ahmet Paşa neslinden evvelki nesil, 

yani asıl bu işe başlayanlar hakkında hemen hiçbir şey bilmiyoruz… 

…Biz ve bizden evvelki nesil, sergilerin son senelere mahsus olan nadir fırsatları bir 

kenara bırakılırsa, ekseriyet itibariyle resim zevkini kartpostallardan veyahut mektep 

kitaplarına geçmiş tarihi tabloların kötü kopyalarından aldık… Bugün yetişen yeni 

nesil ise bir müzede hakiki resimle karşılaşacaktır.”
65

 

 

Resim ve Heykel Müzesi, kurulduğu dönemin hem siyasi hem de sanatsal tüm 

dinamiklerini taşıyan bir kurumdur. Devlet ve sanat ortamının birbiri içine geçmiş 

ilişkilerine, bunlarla ilintili politikalar ve koşullara bağlı olarak, olumlu ve 

olumsuzlukları barındıran bir yapıda kurulur. Müzenin kuruluşunun, Cumhuriyet Halk 

Partisi’nin güç kaybettiği, toplumda çözülmelerin başladığı ve dolayısıyla önceki 

dönemin iktidar odaklarına tepkilerin doğduğu bir döneme denk gelmesi Resim ve 
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Heykel Müzesi’nin kurumsallaşmasını tamamlayamadan duraklama devrine 

geçmesine neden olur.66  

Oluşturulan müzenin dışında, 1933–1936 yılları arasında gerçekleştirilen “İnkılap 

Sergileri” yeni Türk devletinin tanıtılması ve benimsetilmesi gibi amaçları olan, 

toplumsal değişimi hedefleyen sergiler olarak karşımıza çıkar.  

İlki 1939 yılında açılan “Devlet Resim Heykel Sergileri” her yıl senede bir kez 

düzenlenir. Türk ressam ve heykeltıraşların yapıtlarının toplu olarak sergilenmesine 

olanak tanıyan bu sergiler, ülkenin kültür sanat ortamı içerisinde önemli bir yere 

sahiptir. Toplu halde sergileme, izleyiciye kıyaslama ve gelişim çizgisini takip 

edebilme olanağı sunarken, sanatçılar arasında da bir rekabet ortamı yaratır.  

Devlet Resim Heykel Sergileri ülkedeki sanat potansiyelinin tam bir göstergesi 

olmakla birlikte, yol açtığı tartışmalar ve resim, heykel alanlarındaki yeni eğilimleri az 

çok yansıtması bakımından ilgi çekici olur. Ayrıca bu sergilerde yer alan sanatçılar 

ödüllendirilir ve belli sayıdaki eser de devlet tarafından resmi dairelere konmak 

üzere satın alınır. Kısacası bu sergiler sanatı yaygınlaştırıp halka yakınlaştırarak 

yeni Türk sanatının izleyici ile ilişkisinin gelişmesi açısından önemli bir rol oynar.  

İlki 1916 yılında açılan “Galatasaray Sergileri”, İstanbul sanat yaşamını renklendiren 

bir başka etkinlik olarak 1951 yılına kadar devam eder.  

Tüm bu gelişmelerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için, sanatçıları desteklemenin 

yanı sıra, yapılan sanatı anlayacak bir çevrenin de oluşturulması gerekir. Bu açıdan, 

sanatı ve sanatçıları destekleyecek bir kesim oluşuncaya kadar zorunlu görülen 

devlet desteği, eğitim alanında da kendini gösterir ve izlenen kültür politikalarının 

hedefine ulaşabilmesi için sanat eğitimine ayrıca özen gösterilir. Sanayi-i Nefise 

Mektebi 1928’de Güzel Sanatlar Akademisi adını alır.  

Türkiye Cumhuriyeti’nin yücelmesine öncülük edecek bilim ve sanat adamlarının 

yetiştirilmesi ilkesiyle, yetenekli ve başarılı öğrenciler Avrupa’ya eğitime gönderilirler. 

Sınav sistemi ile gerçekleştirilen bu uygulamanın ilki 1924 yılında, Cumhuriyet’in 

birinci kutlama etkinlikleri kapsamında olur. Şeref Akdik, Mahmut Cuda, Muhittin 
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Sebati, Refik Epikman, Cevat Dereli Paris’te öğrenim hakkı kazanan ilk ressamlar 

olurlar. 

Cumhuriyetle gerçekleştirilmek istenen hızlı değişim planlarında, devlet ile halk 

arasında aracı bir kurum olarak Halkevleri’nin kurulduğu görülür. Halkevleri’nin 

kültürel değişimi tabandan başlayarak genele yaymak, geniş halk kitlelerine ulaşmak 

bakımından önemi büyüktür. 

Ulus’un Resim Sergileri İlavesi’nde “Yurdda resmi ve sanatkarı himaye için neler 

yapılıyor?” başlıklı yazının bir bölümü şöyledir:  

 

“Ankara, yakında halkevi galerisine kavuşacaktır. Belediyeler bankası binasında yer 

temin edilmiş ve inşaata başlanmıştır. Bu galeride küçük ve ucuz eserler bulunacak, 

devlet sergilerinde nispeten büyük ve yüksek fiyatlı eserleri alamayan kimseler 

galeriden bütçelerine uygun güzel ve sevimli tablolar, heykeller ve biblolar temin 

edebilecekler ve mükellef ve modern evlerimizin duvarları gülünç ve zavallı 

illüstrasyon yapraklarından kurtulacaklardır.”
67

 

 

İlavenin başka bir yazısında da halkevinde açılan birleşik ressamlar sergisine 

değinilir. “Tablolar karşısında ufak tefek düşünceler” başlıklı yazıda,  

 

“…Ressamlarımızın fırçalarında eski ucubeler, hortlaklar, insan şuuruna köşe veren 

çizgiler hemen hemen kaybolmuş gibidir. Bundan dolayı sevinmemek kabil mi? Niçin 

hayattan ayrılalım? Tabiatı renkleri ile, boyaları ile, inhinaları ile kopya etsek bile, 

tabiat, o halik kudret kadar bir eser meydana getiremez  miyiz? Bırakın ki onun da 

resme, çizgiye ve görüşün çevresi içine giren bin türlü tecellileri, ihtirasları, 

şehvetleri, korkuları, heyecanları, velhasıl insan üzerinde en büyük tesirleri olan bir 

yığın hisleri vardır. Bu hisleri çizmek, bunları boyamak yerine, neden cisimlerin 

manasız, şekilsiz, hadisesiz, cansız iskeletleri üzerinde uğraşalım?... Bırakalım 

felsefeyi ve maddeyi filozof arasın. Bize kendi fırçamızın ucundaki renk, ışık, 
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güzellik, resim sanatında aradığımız heyecanı vermeye ve hatta bazen hadiselerin 

güzelliğini anlatmaya kafi gelir…”
68

 denir. 

 

Cumhuriyetin erken dönemlerinde birer kültür ocağı olarak etkinlik gösteren 

Halkevleri’nde, özellikle Anadolu halk sanatı ve kültürü araştırmalarında başarı 

gösterir. Anadolu’nun çağdaş uygarlığa geçirilmesi, Ankara’daki Cumhuriyet 

hükümetlerinde belli bir eğitim, sanat ve kültür politikası olarak benimsenir. Köy 

elişleri ve nakışları, dinsel kökenli halk musikisi ve dansları, Anadolu ev mimarisi 

dünya ölçüsünde ilgi çekici birer kaynaktır. Yazar ve şairler, musiki alanında 

kompozitörler, mimar ve ressamlar bu kaynağa, özellikle 1960’lara kadar yoğun bir 

eğilim duyarlar.69 

Halkevleri ile kültür ve sanat etkinliklerinde görülen hareketlilik Atatürk döneminde 

olduğu gibi, İsmet İnönü döneminde izlenen kültür politikalarıyla da sürdürülür. 

Siyasi alanda tek şef, tek parti anlayışının hakim olduğu bu dönemde Atatürk 

dönemi kültür politikasının temel ilkelerinden çağdaşlaşma daha da önem kazanır. 

Kendi içine çekilmiş ulusal kültür kavramı etkisini giderek yitirir ve yerini Batı’ya daha 

açık bir anlayışa bırakır.70 

Halkevleri ile elde edilen başarıyı, köylere taşımak amacıyla “Köy Enstitüleri” 

kurulur. Amaç, kentte yaşanan olumlu gelişmelerin, köye özgü bir biçimde 

uygulanan programlarla etki alanını arttırmaktır. Cumhuriyet’in temel prensiplerinden 

biri olan halkçılık ilkesi gereğince, halkın eğitimi bu dönemin de kültür politikalarının 

temel hedefi olur ve Köy Enstitüleri sayesinde toplumsal ve kültürel hareketlilik 

devam eder. 

Yaşanan tüm bu gelişmeler sayesinde, sanatçılar, beraber hareket edebilecekleri ve 

ortak paylaşımlarda bulunabilecekleri bir hareket alanı da kazanırlar. Sanatçıların 

birlikte sergiler açıp yayınlar hazırladıkları ilk topluluk Müstakil Ressamlar ve 

Heykeltraşlar Birliği olur. 
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2.2. Sanatçı Toplulukları, Sergiler ve Sanat Yazını 

1929 yılında kurulan Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği (1929-1943), 

Cumhuriyet’in ilk sanatçı topluluğu olur. Birliğin amacı, sanatçıların bireysel sanat 

anlayışlarını korurken, Türk resim sanatını yaygınlaştırmak, kalıcı temellere 

kavuşturmaktır. Bu sanatçılar yeni sanat biçimleri getirmek gibi ilerici bir tavır 

sergilerler. Mahmut Cuda, Ali Avni Çelebi, Zeki Kocamemi, Cevat Dereli, Refik 

Epikman, Hale Asaf, Muhittin Sebati, Nurullah Berk, Şeref Akdik, Fahreddin 

Arkunlar, Ratip Aşir Acudoğlu birliğin Türk resim sanatına kazandırdığı değerler 

arasındadır. 

Vakit Gazetesi’nin Mayıs 1928 tarihli sayısında,  birliğin Türk Ocağı’nda açılan ilk 

sergisi için şunlar söylenir:  

 

“…Eserler portre, peyzaj, natürmort ve posatlardan terekküp ediyor ve meşher 

Realist, Ekspresyonist, Natüralist ve biraz da Kübistleri bir arada toplayan serbest bir 

sanat kürsüsüne benziyor. 

Serginin belli başlı eksikliklerinden birisi memleket resim ve görüşlerinin azlığıdır. 

Mesela memlekete ait 5-6 intibaa mukabil 10 tane Paris’e ait tablo vardır… Bunlarla 

beraber sergi, muvaffakiyetle dolu ve ümit verici bir merhaledir.”
71

 

 

Gazetenin belirttiği gibi, Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği’nin bu ilk sergisi 

toplu bir görüşe, bir estetiğe yönelişten çok, çeşitli eğilimleri derleyen serbest bir 

sanat kürsüsü niteliğindedir. 

Nurullah Berk, Muhit Dergisi’nin 1929 yılı sayılarından birinde, halkın bu yeni 

eğilimleri tam olarak benimseyemediklerinden ve takdir edemediklerinden bahseder.  

 

“… Halk ve münekkitler, bu serginin ehemmiyetini ve getirmiş olduğu yeni ve sağlam 

unsurları takdir edemediler. Her yeni cereyanın tebii bir aksül’ameli olan bu lakaydi, 

belki de bu haset, zaman ile tebeddül edecek ve yerine hakiki bir anlayış kaim 

olacaktır… Sanatta, anormal ve klasik kanunlardan hariç görülen eser, muhakkak 

aykırı olan eser değildir. Halk, alışmış olduğu ve dolayısıyla kolay hazmettiği 

formüllerden ayrı bir sanat nümayişi karşısında, lakayt kalmağa, reddetmeğe 

mütemayildir. İşte bu itibarladır ki ilk müstakil ressamlar sergisi, ziyaretçiler 

nezdinde, taşkınlık değilse bile, kuvvetli bir aykırılık hissi verdi. Halbuki, bu his ile bir 

                                                      
71

 Nurullah Berk, Kaya Özsezgin, Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi, İstanbul, Türkiye İş 

Bankası Kültür Yayınları, 1983, s. 45. 



37 
 

tezat teşkil eden gençlerin eserleri, resim ve heykel sanatlarının esaslı prensiplerine 

istinat eden, onların yolunda giden, neo-klasik bir mahiyettedir…”
72

 

 

Berk, Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği’nin ikinci sergisi dolayısıyla 

kaleme aldığı ve "Genç Ressamlar Sergisi" başlığıyla 19 Eylül 1929 tarihli Resimli 

Uyanış Dergisi’nde yayımlanan yazısında ise, resim ve heykelin Türkiye’ye Batı’dan 

ithal edildiğini, bundan ötürü de birkaç sene Batı’nın etkisi altında kalmanın doğal 

olduğunu ifade eder; ancak yeni neslin Batı’dan ithal ettiği sanatın, André Lhote, 

Antoine Bourdelle ve Ernest Laurent’in “sağlam ve samimî” sanatı olduğunu da 

sözlerine ekler.73 

Turan Erol “Bedri Rahmi Eyüboğlu” isimli kitabında, birlik sanatçılarının ne 

başlangıçta, ne de sonraları anlayış ve görüş ortaklığı içinde olmadıklarının; buna 

rağmen 1930’larda varlığını kanıtlamanın ve yapıtlarını sergileyebilmenin el ele 

vermekten başka yolu olmadığının altını çizer. Erol, sözlerine şu şekilde devam 

eder: “O yıllarda, o yıllardan önce ve daha sonra kişisel sergi açmağa olanak yoktu 

ülkemizde. Ne özel bir müze, ne özel ya da resmi sergileme yeri, ne de toplumdan 

gelen istek… Genç sanatçılar alıcısız, desteksiz gidebilecekleri yere kadar 

gideceklerdir…”74 

Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği tarafından İstanbul ve Ankara gibi büyük 

kentlerin dışında, sanata destek olmak ve sanatı yaygınlaştırmak amacıyla da 

çalışmalar yapılır.  

1938 – 1944 yılları arasında düzenlenen Yurt Gezileri kapsamında sanatçılar, 

yurdun yeni, meçhul ve yerli güzelliklerini görmeye ve bunları konu alarak yeni 

eserler vermeye davet edilirler. Ressamlardan gittikleri şehirde bir, bir buçuk ay 

(1943 senesinde bu süre 3 aya çıkarılır ve sanatçılardan beklenen eser adedi de 

azaltılır) gibi bir sürede eserler üretmeleri beklenir. Bu süre zarfında yol ve diğer 
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masrafları parti tarafından karşılanır. Yurt Gezileri sırasında üretilen eserler, 

oluşturulan yıllık sergiler ile ödüllendirilir ve parti tarafından satın alınır.  

1 Eylül 1938 tarihli yazısında Malik Aksel, Yurt Gezileri’ni şu sözlerle tanımlar:  

 

“Askere giden acemi erler gibi resim çantalarını sırtlayıp Malatya’dan Edirne’ye 

yurda dağıldılar. Kimi ressamların eşleri ve arkadaşları da bu geziye katıldı. 

Ressamların gittikleri yörelerde daha çok açık havada çalıştıkları, kasaba ve köylere 

de gittikleri, bazı ressamların anılarından gittikleri yörelere ilişkin izlenimlerden ve 

yaptıkları resimlerden anlaşılıyordu.” Turan Erol’un, “Yurt Gezileri, Anadolu’yu 

görmüş ya da yıllarca kalmış olanlar ile sanatçıların yeni bir gözle, ressamca bir 

bakışla yurdu yeniden tanımalarını sağlamıştır” görüşü ise, bu sergilerin yararını 

gözler önüne serer.
75

 

 

Refik Epikman’a göre bu teşebbüs, sanatçıyı hayal dünyasından doğaya, 

Anadolu’nun ta kendisine ulaştıracaktır. Bu kaynaşma Türk sanatçısında mevcut 

olan samimi tutum ve zevklerin renk ve form halinde doğmasına yardım edecektir.  

Epikman, Güzel Sanatlar Dergisi’nde yayımlanan “Yurdu Gezen Türk Ressamları” 

başlıklı yazısında, I.Yurt Gezisi’ni değerlendirir. Sanatçıları “hayal çerçevesinden 

tabiata, çeşitli hayat şartları içerisine, tek kelime ile Anadolu’nun ta kendisine” 

ulaştıran bu gezinin, Türk plastik sanatlarında bir dönüm noktası olduğunu ifade 

eder.76 Yurt Gezileri’nin, Anadolu ile tanışıp kaynaşma fırsatını bulan ressamlardaki 

“samimi” görüş ve zevklerin, renk ve form halinde doğmasında etkili olduğunu 

bildiren sanatçı, bunun “Birinci Resim Müsabakası Sergisi’nde de görülebileceğine 

işaret eder; ressamların, sosyal bir devrim niteliğindeki bu ve buna benzer sanatsal 

faaliyetlerde, kendi paylarına düşen vazifeyi başarabilecek güçte olduklarını da söz 

konusu sergide teşhir ettikleri eserlerle gösterdiklerini dile getirir. 

Nasuhi Baydar 1938 tarihli yazısında, evleri ve işleri arasında mahsur kalan, dar 

kazançları ile geçinmek durumunda olan sanatçıların, hep aynı çevrelerin etkisinde 

kalarak birbirini tekrar eden işler üretmeleri konusuna değinir. Ona göre, bu 

sanatçıların gezmeleri, muhit değiştirmeleri, yeni yeni şeyler görerek ufuklarını 
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genişletmeleri, yaşama karışmaları, hadiselerden ilham almaları lazımdır. Baydar, 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin desteği ile başlayan Yurt Gezileri’ni, ressamlarımıza 

verilmiş büyük bir fırsat olarak niteler ve bu sayede oluşacağına inandığı ‘milli sanat’ 

kavramına vurgu yapar.77      

15 Temmuz 1938 tarihli İnsan Dergisi’ndeki “Resim Havadisleri” isimli yazısında, 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin, ressamları Anadolu’nun çeşitli şehirlerine göndereceği 

ve bu şehirlerde çalışmalarını temin edeceğini bildiren Bedri Rahmi Eyüboğlu: 

 

“Dünyanın en güzel bir memleketi olan İstanbul’da toplanmış olmalarına rağmen 

hepsi için için yanık Anadolu peyzajlarına hasret çeken ressamlarımız arasında bu 

haberin ne büyük bir sevinç dalgası halinde dolaştığını tasavvur edemezsiniz. Birkaç 

ay yalnız Anadolu ve boya kokusuyla kol kola, Anadolu’nun sevgili köşelerinden 

birisine çekilmek ve çalışmak!.. İstanbul banliyölerinde kırıntılarıyla geçindiğimiz 

Anadolu dağlarına kavuşmak!.. Anadolu’nun bazen bir şelale bolluğu ve cömertliğiyle 

dökülen, bazen kör bir kuyu kadar kısır ve kasvetli peyzajiyle hiç olmazsa yalnız 

birkaç ay, yalnız meslek endişeleriyle baş başa kalabilmek!..” der.
78

 

 

Saip Tuna da, 5 Şubat 1941 tarihli Ulus Gazetesi’nde yayınlanan “Millî Sanat” 

başlıklı yazısında, özgün bir Türk resmi oluşturulmasıyla ilgili düşüncelerini aktarır. 

Tuna’ya göre Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen Yurt Gezileri 

sayesinde, atölyesine kapanıp arkasını memleket gerçeklerine çeviren ve orada 

yabancı kitaplar ile broşürleri karıştırmak suretiyle Batılı sanatçıları taklit ederek 

bayağı kopyalar yapan ressamlar bu durumdan kurtulurlar. Bu geziler vesilesiyle söz 

konusu ressamlar, yurdun gerçeklerini görür, Anadolu’nun “derinden çarpan kalbini” 

dinleyerek onun acıları ile sevincine tüm kalbiyle iştirak eder, böylece samimi ve 

özgün bir Türk sanatı yaratırlar.  

Yurt Gezileri’nde reel ve hayata dair resimler gerçekleştirme imkânı bulan ressamlar 

sayesinde, Türk resminin, uluslararası platformlarda da tüm “hayatiyetiyle” temsil 

edilebileceğini ifade eden sanatçı, ancak bu noktada “iyi” eserle “kötü” eseri 
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birbirinden ayırmak gerektiğinin de altını çizer; bu suretle sanatçıların “ıstıfaya 

(ayıklanma)” tabi olmaları gerektiğini vurgular.79 

Arif Kaptan ise, Ülkü Milli Kültür Dergisi’nde yayınlanan yazısında: 

 

“...Cumhuriyet Halk Partisi’nin her yıl tertip ettiği yurt gezileri, ressamlarımıza 

kıymetli bir teşvik olmuştur. Çoğu memur olan ve bütün yıl çalışmalarını ancak tatil 

günlerinde yapmak zorunda bulunanlar için, üç ay yalnız sanatını düşünerek 

yaşamanın ve bu hürriyet havası içinde çalışmanın sonuçları el ile tutulacak kadar 

hayırlı ve verimli olmuştur. Aynı zamanda memleket köşelerini tanımanın sanatçının 

ruhuna vereceği ilhamla, yaratma yolundaki etkisini de bu seyahat resimlerinde pek 

ala bulabiliyoruz. 66 vilayetimizden yapılan ve yekunu yedi yüzü bulan bu eserler, 

ileride vilayetlerimizde açılması düşünülen Şehir Resim Galerileri’nin sermayesini 

teşkil edecektir…”
80

 demektedir. 

 

Örneklerde de görüldüğü üzere, gazete ve dergilerde sık sık Yurt Gezileri’nden 

haberlere yer verilir. Gezilere katılan sanatçıların hangi şehirlere gittikleri, ne kadar 

sürelerle kaldıkları, ne tür çalışmalar yaptıkları ve sanata bir yenilik ekleyip 

eklemedikleri konuları tartışılır.  

Örneğin, Ahmet Muhip Dranas Güzel Sanatlar Dergisi’nde yayınlanan 1942 tarihli 

değerlendirme yazısında, Bolu’ya giden Ali Karsan için,  

 

“On iki manzara yapmıştır. Bu resimler bir bakışta güzel görünürler; fakat dikkat 

edilince boyalarda bir çiğlik ve biteviyelik kendini hissettirir. Daha ziyade soğuk 

renkleri kullanmış olması paletinde göstermediği titizliği büsbütün meydana koyar. 

Bolu gibi tabiatlı yer daha fazla alın teri ve hislilik isterdi” der.  
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Zonguldak’tan dönen Sabiha Bozcalı’nın dokuz tuvalini de acele ve baştan savma 

yapılmış mecmua resimlerine benzetir. Buna karşın Hamit Görele’yi gezilerde en 

çok başarı gösteren sanatçı olarak gösterir.81 

Aynı yıl, Behçet Kemal Çağlar’ın 3 Mart 1942 tarihli Ulus Gazetesi’nde yayınlanan 

yazısı ise gezilere eleştirel bir dil ile yaklaşır:  

 

“Biz Anadolu’ya yayılan ressamlardan yalnız manzara yalnız desen yalnız kostüm 

değil; artık insan ve ruh istiyoruz. Tablolarında bize Türk denen insanı ve Türkiye 

denince yurdun bütün hususiyetle konusunu ve havasını getirsinler. Rakseden 

zeybeği omuz başlarında kanat kesilen cephesi; halı dokuyan kızın elinde 

canlanıveren mekiği, sabah alacalığında çıplak bir omuz başına benzeyen höyüğü, 

yurdu gezen ressamların tablolarında ne zaman göreceğiz? Erciyes’e tırmanan 

köylüler, Giresun fındığını toplayan kızlar… Bunlarla yetinemez olduk… Daha 

istiyoruz daha…” 

 

Malik Aksel 1 Nisan 1942 tarihli Ülkü Dergisi’nde yayınladığı yazısında, memleket 

resimlerine olan ilgiden söz eder:  

 

“Partinin tertip ettiği sergi, yurdun muhtelif köşelerini göstermesi itibariyle, başka 

sergilerden ayrı bir kıymet ifade eder. Bir araya toplanan memleket resimlerinde her 

yurttaş, kendi hatıralarının canlanacağı mevzular buluyor, onlarda yalnız doğduğu 

yeri değil, evini, tarlasını, bağını, bahçesini de görüyor. Bu serginin halk arasında 

gördüğü yakın alakanın belli başlı sebeplerinden biri de budur.”
82

 

 

İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun Yeni Adam Dergisi üzerinden Abidin Dino’ya yolladığı 

açık mektup, üretilen eserin içeriğine eleştiri yapması bakımından ilginçtir. 

Baltacıoğlu, Dino’nun ‘ibrik’ resimleri için; 
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“Sen nasıl olur da bu ibrikleri yafta yapıp asarsın? Hiç sıkılmıyor musun, hiç 

utanmıyor musun Abidin Dino? ‘Sanatta haya yok’ mu diyorsun? Pek ala! Var savaş! 

Ama sana bir öğüt vereceğim: Önce bir hekime gidip kalbini ciğerini iyice kontrol 

ettir… Abidin Dino Allah sana biraz akıl bana da biraz izan versin, olur mu?”
83

 

yorumunda bulunur. 

Abidin Dino’nun cevabı ise şöyledir:  

 

“…Belki dikkat etmişsindir; resmini yaptığım ibrikler köylünün hayatına girmiş 

nesnelerdir. Tarlada susayınca ibrikten su içer, ölülerini o ibrikten akan suyla 

yıkarlar, velhasıl ibrik köylünün yegane çocukluk ve yaşlılık arkadaşıdır… Testileri 

köylülere gösterdim, biçimi güzel dediler, galiba testileri beğendiler...”
84 

 

Bazı yazarlara göre de Yurt Gezileri, kendilerini memleket içinde lüzumsuz bir lüks 

eşyası gibi görmeye başlayan ressamlarımıza, bir işe yarama fırsatı verir.85 

Yurt Sergileri 1943 yılına kadar devam eder. Nusret Suman’a göre, bu seyahatlerle 

hem ressamlar memleketlerini hem de memleket ressamlarını yakından tanıma 

fırsatı bulurlar.86 Yurt Gezileri, pek çok ressamımıza memleketin farklı yerlerinde 

çalışma olanağı vermesi, sanatçıları İstanbul dışına taşıyarak, resim sanatımıza hiç 

işlenmemiş konuları kazandırması bakımından önem taşır. 

Yurt Gezileri’ne katılan sanatçılardan Selim Turan’ın başından geçen bir olay ise, 

sanatçıların  zaman zaman olumsuz olaylarla da karşılaşmış olduklarını gösterir. 

Sanatçı, Dilek Şener’le 21 Ocak 1994’te yaptığı görüşmede Muğla gezisiyle ilgili şu 

anısını anlatır: 
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“...Muğla’ya gittiğimde Valiliğe başvurabileceğim yazılıydı. Jandarmaların beni casus 

sanarak çevirdikleri oldu... Hatta İzmir’den Aydın’a giderken trende bir şeyler 

çizmeye çalışıyordum. Biri geldi: Kimsin? Buraları biliyor musun? Diye sorular 

sordu... Aydın’a gelince Muğla’ya gitmek için bir otobüse bindim. Sabaha karşı 

Muğla’ya vardığımda ilk önce kaymakamı görüp çevrede rahatça dolaşmamı ve 

çalışmamı sağlayacak yazıyı aldım. Sonra Köyceğiz’e geçtim. Köyceğiz’e 

geldiğimde elimde boyaları görerek beni yabancıya benzettiler. Bir adam beni alıp 

karakola götürdü. Dedim ki: ‘İşte Muğla Kaymakamı’ndan kâğıdım var’ Adam bana 

dedi ki: ‘Ben okuma yazma bilmem’ O zaman Valiye telefon etmesini istedim. Bunun 

üzerine beni bıraktılar. O yüzden en az Köyceğiz’de kaldım. Halkevi bizi bir para 

veriyordu; fakat Bodrum’da Cevat Şakir’i buldum ve orada onunla birlikte üç aydan 

fazla kaldım. Bodrum’da süngerci tekneleriyle Marmaris’e, Datça’ya, Fethiye’ye gidip 

resimler yapıp yeniden geri dönüyordum...”
87

       

 

Turan Erol’un aktardığına göre Arif Bedii Kaptan Kastamonu’da, Cemal Tollu 

Burdur’da ve Eşref Üren de Ağrı’da, Selim Turan’la benzer problemler yaşar;  

muhtemelen II. Dünya Savaşı yılları olması sebebiyle bu sanatçılar, casus 

zannedilerek karakol karakol sürüklenmekten bir hayli sıkıntı çeker, Eşref Üren’i halk 

karakol önünde linç etmeye çalışır, Cemal Tollu tartaklanır, Arif Kaptan ise 

Kastamonu’da Türk olduğunu anlatana kadar epeyce ter döker.”88 

Burcu Pelvanoğlu, “Pek Kronolojik Olmayan Hayatımız: Türkiye’de Modernleşme ve 

Sanat” başlıklı kitabında, Cumhuriyet’in kültür politikalarının bir parçasını oluşturan 

Halkçılık ilkesine ve ‘köycü söylem’e dikkat çeker. Halkevleri’nin açılması, Köy 

Enstitüleri’nin kurulması ve Yurt Gezileri’nin, Cumhuriyet’in resmi ideolojisi olan 

köycü söylemle ilişkisi üzerinde durur. Özellikle köycü söylemi yaygınlaştırma 

bağlamındaki en önemli etkenlerden biri olarak, Yurt Gezileri’ni gösterir.89 

Pelvanoğlu’na göre, Yurt Gezileri ve köycülük retoriği bağlamında şöyle bir sonuca 

varmak mümkündür:  
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“1930’lardan başlayarak Cumhuriyet’in resmi ideolojisi, modernleşmeyi köye 

köycülüğe taşımak olmuştur. Fransız sosyolog Lucien Goldman’ın ideolojiyi, 

gerçekliği yanlı ve eksik kavrayarak çarpıtan bilinç durumu olarak tanımlaması gibi, 

Türkiye’de oluşturulan köycü ideolojisini ve köylü idealizasyonu da bu tek yanlı ve 

çarpık bilinç durumunun bir göstergesidir. Bu kez, köycü ideolojinin üretildiği yerler 

olan Halkevleri’ne yön veren bürokratlar halk sanatlarına, halk yazınına, halk 

danslarına, halk oyunlarına, folklora karşı aşırı bir romantizme yönelmişlerdir. Bu 

romantizmin sonucu da kısmen bir hüsran olmuş ve Yurt Gezileri, Murat Ünal’ın 

deyişiyle ‘Cumhuriyet’in Romansı’ olmaktan öteye gidememiştir.”
90

 

 

1933’den 50’li yıllara kadar etkinliğini devam ettiren bir diğer grup “d Grubu”dur. 

Ülkedeki en uzun soluklu ve etkin birliktir. Zeki Faik İzer, Nurullah Berk, Elif Naci, 

Cemal Tollu, Abidin Dino ve Zühtü Müridoğlu’ndan oluşan altı sanatçı tarafından 

kurulur. Gruba zaman içerisinde Bedri Rahmi Eyüboğlu, Eren Eyüboğlu, Sabri 

Berkel, Turgut Zaim, Eşref Üren, Arif Kaptan, Halil Dikmen, Salih Urallı, Hakkı Anlı, 

Fahrünnisa Zeid, Nusret Suman ve Zeki Kocamemi de katılır. 

d Grubu’nun İstanbul’un henüz özel bir sanat galerisine bile sahip olmadığı etkinlik 

yıllarında, çeşitli salonlarda açtığı sergiler, gruba yeni birçok sanatçının katılmasıyla 

önem kazanır ve bu sergilerde resim ve heykel sanatını, modern sanatın gelişmeleri 

açısından tanıtan konuşma ve tartışmalara da yer verir.91 

d Grubu üyeleri sanatsal etkinlikleri yanı sıra üst düzey entelektüel tavırları, yazıları 

ve yayınları ile çok önemli bir etki alanı yaratırlar. 1947’de düzenledikleri sergi ile 15. 

yıllarını kutlamak üzere “d Grubu ve Türkiye’de Sanat” adlı bir katalog yayınlar ve 

1949’da da “Yaşayan Sanat” adlı bir dergi çıkarırlar. 

d Grubu’nun yenilikçi yaklaşımını övgü dolu sözlerle karşılayanlar olduğu gibi 

beğenmeyenler de vardır. Selami İzzet Sedes’in “Bu grup sanatçıları resim 

teorilerinin tümünü biliyorlar ama resim yapmasını bilmiyorlar” demesine karşın; 

Sabahattin Eyüboğlu “İsmine bile mana koymak istememiş olan d Grubu halka en iyi 

bir dille, musikinin dili ile hitap ediyor. Yeni resim gökyüzü kadar manasız ve boş, 
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fakat gökyüzü kadar derin ve zengindir. Maviliği seven bir adamın yeni resmi 

sevmemesine imkan yoktur. Fakat maviliği sevebilmek meseledir” yorumunda 

bulunur.92 

Adnan Turani ise “Dünya Sanat Tarihi” isimli kitabında, Batı’ya gönderilen 

sanatçılardan bahsederken d Grubu için de şu yorumu yapar: 

 

“...1926’dan itibaren Batı’ya yeniden bir sanatçı kuşağı gönderilmişti. Bu sanatçılar 

döndükleri zaman, ilk kez yıllardır tekrarlanan empressiyonizma dışına çıkmış bir 

sanat anlayışı ile yurda döndüler. Bunlar 1905 yıllarında Fransa’da ortaya çıkan bir 

Fovizm’i (çiğ renkçilik), 1908’de doğmuş bir Kübizm’i, 1906’da Almanya’da ortaya 

atılmış bir Ekspressiyonizm’i yurda getirdiler ve bu kuşaktan bir grup “D” Grubu adı 

ile bir birlik kurdular. Bu yüzden bizde yıllardır süren ve İstanbul’da alışılmış 

akademik bir anlayışın karşısına yeni görüşler çıktı. Bu yeni gelenler, kısa bir 

müddet sonra İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’ne öğretmen olarak atandılar. 

Böylece resim sanatı, doğanın renkli bir yansıması anlamında olan bundan önceki 

kuşağın anlayışını aşmış ve sanat sorunları bakımından yeni bir hava belirmeğe 

başlamıştı.”
93

 

 

Refi Cevad Ulunay, d Grubu’nu “Sanat alemini kah düşündüren, kah tebessüm 

ettiren, kah hayretlere düşüren münakaşa kaldırır bir teşekküldür…” diye yorumlar. 

Paris Arts Gazetesi’nden Madaleine David (Guimet Müzesi mütehassıslarından) ise,  

 

“Paris’te Lhote’ların, Léger’lerin, Gromaire’lerin atelyelerinde çalışmış olan bu 

ressamlar kübizmi keşfettikten sonra Türkiye’ye sanatın daha entelektüel bir 

anlayışını, daha insancı şekillerini getirdiler. O zamana kadar empresyonist sanata 

alışmış olan halk yeni eserler karşısında yadırgadı. Fakat faal ve hareketli olan d 

Grubu azaları az bir zaman içinde Türk resminin modern devresini açmaya muvaffak 

oldular” der.
94
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Grup 1947 senesinden sonra dağılır. Sanatçılar kendi başlarına çalışarak, belirmiş 

kişiliklerini bir topluluğun desteğinden uzak geliştirmek isterler.  

Grup üyeleri, yazıları ve yayınları ile sanat çevresinde önemli bir yer edinirler. Cemal 

Tollu 1950-60 yılları arasında Yeni Sabah günlük gazetesinde “Sanat Bahisleri” 

köşesini hazırlar. “Sanat Bahisleri” başlığıyla yayınladığı inceleme ve denemeler, 

plastik sanatlar literatürümüzde canlı kalacak yazılardır. Tollu, klasik sanata 

bağlılığıyla beraber, has, içten olmaları şartıyla yeni hamlelerin de ateşli bir taraftarı 

olur.  

21 Mayıs 1952 tarihli yazısı şöyledir:  

 

“Yeni resmin devlet sergilerine sokulmayacağını iftiharla söyleyenlere rastlıyoruz. 

Buldukları müsait iklim içinde cesaretleri günden güne artan, sesleri yükselen bu 

kahramancıklara acımamak mümkün değil. Her sahada ‘yeni’nin düşmanları telin 

edilirken, sanatta yenilik düşmanlarını müsamaha ile karşılayanlar, hatta onları 

tasvip edenler, ileri hamlelere engel olmak istidadını gösterdikleri için aynı derecede 

suçludurlar.”
95 

 

Eşref Üren başkentte yayımlanan Ankara Sanat dergisinde “Enstantaneler” köşesini 

hazırlar. Yayınladığı yüzlerce ”Enstantane”, kentleşen ve sinirleri gerilerek 

makineleşen uygarlığın; ancak sanat ve kültürle sükuna erişebileceğini ortaya koyar. 

Sanatçı bozkırın ortasında, adeta yoktan var edilen Ankara’nın parkları ve yeşil 

alanlarını hem yazılarına, hem resimlerine konu eder. Öte yandan, bu yazı ve 

resimler düzensiz bir kentleşmeye karşı doğa ve toplum sevgisinin izlerini taşır.96 

Üren, doğadan resim yapmaya ve klasik malzemeler kullanmaya önem verir. 

Örneğin, “Çerden Çöpten” enstantenelerinin birinde, 

 

“Çerden çöpten resim yapılır oldu zamanımızda, nedir bu bunalım? Handiysa 

insanın buna, bunama diyeceği geliyor. Yazık ki, basın da yayına körükle gitmekte! 

                                                      
95

 Nurullah Berk, Kaya Özsezgin, a.g.e., s. 61. 
96

 Sezer Tansuğ, a.g.e., s. 175. 



47 
 

Hanımlarımız saman çöpü, boncuk, mercimek, sicim, pirinç, nohuttan mamul 

sergilerini açmışlar, fotoğraflar çektirmişler, bastırmışlar. Yemek pişirilir sanırız 

bunların bir kısmıyla. Seyrine tahammül edilemez ama iyi hazırlanmış mercimek 

çorbası, mis gibi tereyağından yapılmış domatesli pilav, elhak ağzımızı sulandırır! 

Sofraya koyacaklarımızı, afiyetle yiyeceklerimizi, çerçeveletip duvarlara asıyoruz 

seyretmek için”
97

 der. 

 

Dönemin koşulları düşünüldüğünde, grup olarak hareket etmenin, hem görünürlük, 

hem de sergilere katılım ve satış gibi konularda sanatçılara avantaj sağladığı 

söylenebilir. Bu amaçla hareket eden genç sanatçılar, birlikteliklerini ortak sanatsal 

etkinlikler çevresinde güçlendirmeyi hedeflerler.  

Bu düşünceler doğrultusunda, Yeniler Grubu (1941-1952) başta Nuri İyem olmak 

üzere, Ferruh Başağa, Haşmet Akal, Turgut Atalay, Mümtaz Yener, Avni Arbaş, 

Selim Turan, Nejad Melih Devrim, Faruk Morel, fotoğrafçı İlhan Arakon ile d 

Grubu’ndan ayrılan Abidin Dino tarafından oluşturulur.  

 

“Yeniler Grubu, Türk resim sanatı tarihi içinde belirli bir dönemi ve önemli sanatsal 

gelişmeleri işaretleyen bir topluluk olarak büyük bir değer taşımaktadır. Bu grup Türk 

resminin beklentiler döneminin bulgularını ortaya koyan değişimleri tanımlar. Kimlik 

kazanımı aşamasında Akademi’nin girdiği arayışın sonucu Yeniler Grubu’dur… 

Yeniler’in beklentilere verdikleri kazanımları incelemek, bu dönemde gelişen Türk 

resim sanatına yakın bir mercek tutmak anlamını beraberinde getirir...”
98

 

 

Sibel Çelik, Yeniler Grubu’nu ele aldığı tez çalışmasında, grubun, içinde yaşadıkları 

toplumun insanlarını ve sorunlarını ele alan bir yaklaşım içine girdiklerinden söz 

eder. Kendilerinden önceki grupları toplumsal sorunlara yabancı kaldıkları ve halkla 

bütünleşemedikleri nedeniyle eleştiren Yeniler Grubu, benimsedikleri toplumsal 

gerçekçilik anlayışıyla sanatta içeriğe önem verir. İstanbul kıyılarında geçimlerini 

denizden sağlayan balıkçıları, fabrika işçilerini tuvallerine taşıyan Yeniler Grubu’nun 
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ortak noktaları insan ve onun yaşamda verdiği mücadele olur. İstanbul şehrini 

çalışma alanı olarak belirleyen sanatçılar limanlara, rıhtımlara, yük ve eşya 

depolarına, tersanelere, fabrikalara, meyhanelere ve kahvehanelere giderek 1940’lı 

yılların toplumsal yaşamını incelerler.99 

Grubun ilk sergisi Beyoğlu Matbuat Birliği’nde (Basın Birliği) 10 Mayıs 1941 tarihinde 

“Liman Resim Sergisi” adıyla açılır.  

Sergi açılışı şu sözlerle duyurulur: 

 

“Üç senedir yeni bir şekilde çalıştırılan Güzel Sanatlar Akademisi resim kısmı 

talebeleri, ilk sergilerini sömestr tatilinden istifade ederek İkincikanun’un 15’inci 

günü, Akademi’nin geniş salonlarında açtılar. İki desen ve bir de yağlıboya salonunu 

ihtiva eden sergiye 47 arkadaş 115 yağlıboya, 198 füzen, 17 gravür ve 6 litografiyle 

iştirak etmiştir.”
100

 

 

Bir konsept çerçevesinde hazırlanan serginin, Türk resim sanatı açısında öncü bir 

rolü olduğu söylenebilir. Nitekim, çalışmanın ilerleyen bölümlerindeki örneklerde de 

görülebileceği gibi, bazı eleştirmenlere göre; ilk kez bir ressam grubu bir konsept 

üzerinde yoğunlaşmakta ve sanatsal yaratılarını bu bağlamda 

gerçekleştirmektedirler. Bu bakımdan, Yeniler Grubu’nun, Türk resmine konu 

bağlamında bir yenilik getirdiği söylenebilir. Bununla beraber, önceki sanatçı 

gruplarında olduğu gibi bir üslup birliğinden söz etmek olanaksızdır. 

Çelik’e göre, grup üyeleri arasında bir üslup birliğinden söz edilemese de, Yeniler 

Grubu, savundukları görüşler ile Türk resim sanatında 1960’lardan sonra 

yoğunlaşan toplumsal sanat anlayışının temelini oluşturur.101 
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Grup ikinci sergisini 1942’de “Kadın” konusu ile gerçekleştirir. Bu sergi ile eleştiriler 

iyice şiddetlenir ve grup sanatçıları, kimi eleştirmenlerce yürütülen bir karalama 

politikasının hedefi haline gelir.  

Örneğin, Orhan Seyfi Orhon Çınaraltı Dergisi’nde yayınlanan bir yazısında, Türk 

sanatının, bu sanatçıların elinde soysuzlaştığını iddia eder ve bu yeni yaklaşımların 

milli sanat anlayışımıza zarar vereceğini söyler.102
 

1943 senesinde ise, daha da ileriye gidilerek, Mümtaz Yener ve Haşmet Akal’a ait iki 

tablo, sergiye uygun olmadığı bahanesiyle sergi salonundan çıkarılmak istenir. 

Dönemin Akademi müdürü Burhan Toprak’ın bu girşimi, okulun sanat ortamı 

üzerinde kurduğu hegomonyaya açık bir örnek olarak görülebilir. Sonuçta, sanatçılar 

ne kadar başkaldırsalar da, bu iki eser polis zoruyla sergiden alınır.103 

Yapılan ağır eleştirilerde Yeniler Gubu sanatçıları, birer salon züppesi olarak 

nitelendirilirken; yaptıkları işler de şekilden mahrum, faydasız ve çirkin olarak 

görülür.104 
Bunun yanı sıra grubu destekleyen yazar ve düşünürler de vardır, elbette. Örneğin, 

Hilmi Ziya Ülken “Resim ve Cemiyet” adıyla yayınladığı küçük bir kitapta, bu yeni 

hareketi över. Fikret Adil ise, Mayıs 1951 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi’nde çıkan 

bir yazısında, Yeniler Grubu üyelerinin, ileriye dönük bakış açılarını ve içlerindeki 

resim sevgisini takdir eder.105 

Grup etkinlikleri 1952’de açtıkları sergi ile sona erer. Bazı sanatçılar çalışmalarını 

Türk Ressamlar ve Heykeltraşlar Cemiyeti’nde sürdürürler.  

Yeniler üzerine yoğunlaşan tüm olumlu ve olumsuz eleştiriler, dönemin sosyal ve 

toplumsal yapısını ortaya koymakla birlikte; toplumun yeni sanata bakışını gözler 

önüne sermesi bakımından da kayda değerdir.  

Yeniler’den bir kaç sene sonra, kurulan Onlar Grubu (1947-1955) ise, Devlet Güzel 

Sanatlar Akademisi’nde Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun atölyesinden on öğrencinin 
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oluşturduğu bir gruptur. Kurucu üyeleri Mustafa Esirkuş, Nedim Günsür, Leyla 

Gamsız, Hulusi Sarptürk, Mehmet Pesen, Ivy Strangali, Fahrünnisa Sönmez, 

Saynur Kıyıcı, Meryem Özacul ve Fikret Alpe’dir. Sonradan gruba, Orhan Peker, 

Turan Erol, Fikret Otyam, Adnan Varınca, Agop Arad, Osman Zeki Oral, Remzi 

Raşa, Nevin Çokay, Pindaros Platonidas gibi genç sanatçılar da katılır. 

Esin Yarar Dal, Boyut Plastik Sanatlar Dergisi’nde yayınlanan bir yazısında, grubun 

kurulmasına temel oluşturan iki nedenden bahseder. Bunlardan ilki Bedri Rahmi’nin 

kişiliğinde toplanan ve Türk resminde Doğu-Batı bileşimini yaratmak olarak da 

nitelendirilebilecek sanatsal kaygıdır. Diğeri ise, yeni mezun öğrencilerin kendilerini 

tanıtma ve sanat ortamında bir yer sağlama kaygısı ile hareket etmeleri olarak 

değerlendirilebilir. Dal, sözlerine Turan Erol’a da atıf yaparak devam eder: 

 

“... Turan Erol, grubun kurulduğu yıllarda İstanbul’da kişisel sergi açmanın ve sergi 

açabilecek mekanlar bulmanın zorluğuna dikkat çekerken, grup olarak bir yerlere 

başvurup salon sağlamanın daha kolay olduğunu belirtmiş, B. Rahmi’nin de 

‘Çocuklar, grup olmanızın birçok faydası var. Örneğin Devlet Resim ve Heykel 

Sergisi’nde grup olarak temsil edilmek önemlidir. Giderek jüri üyesi olmanız bile 

istenebilir. Devlet sergisinde toplu görünüm almanız sağlanır’ dediğini vurgular.”
106

 

 

Onlar Grubu başlangıçta, hocaları Bedri Rahmi’nin destek vermesi ile sanat 

ortamında belli bir ilgi görse de sanat felsefesi (manifesto) olarak dikkate değer bir 

gelişme gösteremez. Ancak grup içindeki bazı sanatçılar kişisel üslup gelişmeleri ve 

sanat çabaları ile Türk plastik sanatları içerisinde önemli ve saygın bir yer 

edinirler.107 

Kısaca değerlendirdiğimizde, Türkiye Cumhuriyeti’nin uyguladığı kültür sanat 

politikaları ile o zamana kadar göz ardı edilmiş pek çok alanda köklü değişimler 

yaşandığı görülür. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nin açılması, açılan sergilerden 

eserler satın alınması, sanatsal etkinliklerin yürütülmesi ve yaygınlaştırılması için 

kurulan Sanayi-i Nefise Müdürlüğü, halkı ressamlarla, ressamları halkla 
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buluşturmayı amaçlayan Yurt Gezileri, Güzel Sanatlar Akademisi, Halkevleri, 

Enstitüler, sanatçı grupları ve buna benzer pek çok girişim, Cumhuriyet’in 

çağdaşlaşma politikalarının temelini oluşturur. 

1950 sonrasında, Türkiye’de değişen sosyal, politik ve ekonomik yapının sanat 

hayatına yansıması, devlet kültür politikalarında da önemli değişimlere sebep olur. 

Özel sanat galerilerinin yaygınlaşması, yarışmalı sergiler, banka galerileri, yabancı 

kültür merkezlerinin açtığı sergi mekanları, sergileme geleneğini etkileyen etmenler 

olarak kabul edilir.  

Devlet kurumlarının dışında kişisel sergilerin oluşmasına olanak sağlamak, sanat, 

sanatçı, koleksiyoncu, izleyici ilişkilerinde güvenilir bir ortam yaratma ihtiyacı ile 

İstanbul ve Ankara’da birçok özel sanat galerisi açılır. Bunlardan en erken tarihli özel 

galeri 1947 yılında açılan “İsmail Oygar Sanat Galerisi”dir. 1950 yılı sonunda açılan 

Maya Sanat Galerisi ise özel galericilik anlayışının oluşmasında önemli bir adım 

olarak kabul edilir.108 

Aralarında Merkez Bankası, Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası, Yapı Kredi Bankası, 

Garanti Bankası, Akbank, Şekerbank, Halkbank, Etibank ve Pamukbank’ın 

bulunduğu bir çok banka, resim satın almak ya da sergi düzenlemek aracılığıyla 

resim sanatının gelişmesine katkıda bulunurlar. Böylece sanata farklı biçimlerde 

destek olmayı ilke edinen bu kuruluşlar “banka galerisi” kavramının yerleşmesinde 

de rol oynarlar.109 

Öte yandan İstanbul, Ankara ve İzmir’de; Fransız, Alman, Amerikan ve İtalyan Kültür 

Merkezleri’nin sergileme mekanlarının gelişimine ve çoğalmasına yaptıkları katkılar 

da son derece önemlidir.  
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2.2.1. 1914 Kuşağı, Galatasaray Sergileri ve Eleştiri 

Yazıları 

Sanayi-i Nefise Mektebi’nde eğitim gören ve okulun açtığı sınavı kazanarak Paris’e 

resim eğitimi almaya giden genç ressamlar, I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla 

birlikte yurda geri dönerler. Sami Yetik, Mehmet Ruhi, Ali Sami Boyar, Nazmi Ziya 

Güran, İbrahim Çallı, Hikmet Onat, Feyhaman Duran, Avni Lifij ve Namik İsmail gibi 

sanatçıların ülkeye dönmeleri ile Türk resim sanatı yeni bir niteliğe bürünür. 1914 ya 

da “Çallı Kuşağı” olarak da adlandırılan grubun başlıca ilham kaynakları İstanbul 

görünümleri, figürlü kompozisyonlar ve portre alanında izlenimci tarzda eserler olur.  

Ahmet Kamil Gören’in de belirttiği gibi: 

 

“...Bu dönem sanatçılarıyla birlikte Türk resim sanatında izlenimci (empresyonist), 

dışavurumcu (ekspresyonist), simgeci (sembolist) vb. anlayışların görülmeye 

başlandığına tanık olunmaktadır. Bunlarla birlikte resimde renk, ışık kullanımında, 

konu seçiminde çarpıcı değişikliklerin yaşanmaya başladığı dikkat çekmektedir. 

Ayrıca, uzun figür etütlerine dayanan, çok figürlü ve büyük boyutlu, daha önce 

uygulananın aksine, fotoğraf yerine, doğrudan doğadan/modelden gerçekleştirilmş 

(d’aprés nature) kompozisyon çalışmalarının da bu dönem sanatçıları ile Türk resim 

sanatı içine girdiği bilinmektedir…”
110 

 

Burcu Pelvanoğlu ise, Arkas Sanat Merkezi’nde gerçekleşen “Renk, Işık, Titreşim: 

Türk İzlenimcileri” sergisi dolayısıyla kaleme aldığı yazısında, 1914 kuşağı 

sanatçılarını, Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanma sürecinin ve aynı zamanda 

Batılılaşma hareketlerinin ivme kazandığı Meşrutiyet dönemlerinin tanığı, yeni 

kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin de karşılayıcısı olarak betimler. Pelvanoğlu’nun da 

söylediği gibi bu kuşak sanatçılar, Cumhuriyet dönemi resmine, kendinden önceki 

kuşaktan farklı olarak konu çeşitliliği katkısında bulunurlar. Bu dönem sanatçıları ile 
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birlikte, Türk sanatında açık hava ressamlığı yaygınlaşır, fotoğraftan resim yapmak 

demode bir tavır olarak algılanmaya başlanır.111 

Pelvanoğlu’nun, 1914 Kuşağı’nı ele aldığı başka bir makalesinde değindiği önemli 

bir nokta da, ilk kez 1914 kuşağı ile birlikte, sanatta öznelliğin ve sivilleşmenin 

gündeme gelmiş olmasıdır. “Türkiye’de resim, 1914 Kuşağı ile asker ressamlar 

tekelinden kurtularak, sivilleşme yoluna girer. Sivilleşmeye başlayan resim sanatı, 

yeni bir anlatım diline kavuşurken, halkın kültürel değerlerinden hareket ederek 

halka yeni yaşam görüşünü ulaştırma kaygısını da taşır.”112 

Grup sanatçıları, ilk sergilerini 1916 yılında 49 sanatçının katılımı ile Galatasaray 

Yurdu’nda açarlar. “Galatasaray Sergileri” 1951 yılına kadar (1918 yılı hariç) 

aksamadan devam eder.  

Sergiler basında geniş yer bulur, takdirle karşılayanlar olduğu gibi beğenmeyenler 

de vardır. Ülkenin işgal altında olduğu, çok ciddi toplumsal sarsıntıların yaşandığı 

yıllarda sanatı yaşatmak güçtür; ama sanatçının tesellisi de yine sanatıdır: 

“Uğradığımız felaket-i milliyeye ve hiç bir taraftan maddi, manevi en küçük bir teşvik 

ve muavenet bile görmemekte olmalarına rağmen yürekleri endişe-i sanat, (sanat 

kaygısı) ve arzu-i terakki (yükselme arzusu) ile çırpınan sanatkarlarımız sene-i 

sabıkaya (geçen seneye) nisbetle daha müterakki (gelişmiş) bir sergi vücuda 

getirmelerinden dolayı her türlü takdirata bilhakkın layıktırlar. (Tasvir-i Efkar, 25 

Temmuz 1919)113 

Ahmet Haşim, 1920 yılında açılan sergiyle ilgili İleri Gazetesi’nde üç gün peş peşe 

yayınladığı “Resim Sergisi” başlıklı yazısında, ressamlarımızın henüz gelişim içinde 

olduklarını vurgulayarak; bir araya gelip sergiler düzenleme konusunda gösterdikleri 

çabayı, eserlerinde göremediğinden, aynı odaya konulan resimlerin birbiriyle 

ilgisizliğinden söz eder: “Bu sergiyi açıldığı tarihten beri muhtelif gün ve saatlerde 

dört defa ziyaret ettim: Gah yalnızdım, gah yanımda bir rehberim vardı. Her 

defasında muayyen bir fikir ve tam bir his edinmiş olduğuma tamamen emin 
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olmayarak görüş ve duyuşumda eksik kalanı diğer bir zamanda ikmal (tamamlama) 

ümidiyle ayrıldım.”114 

Haşim’in 1921 yılındaki üçüncü sergi için yaptığı yorum da benzerdir:  

 

“Ağustos sonunda kapanmış olan bu seneki Galatasaray Sergisi, ziyaret edenlere 

şevksiz ve durgun bir toplanma hissi vermişti. Viran bir bahçe, yıkık bir duvar, kuru 

bir havuz gibi insana konuşmak, münakaşa etmek, hata ve meziyet üzerinde durup 

ısrar etmek değil, sükut vermek, varlık ve yokluk hakkında hazin düşüncelere 

dalmak ve nihayet uyumak arzusu veren o yorgun sergi, uykuya takaddüm eden sar-

i azim (büyük sara) bir esnemek gibi bir şeydi. Bir iki ay evvel Çemberlitaş’ta bir sergi 

açmış olan ressamlarımız, bütün kuvvetlerini o ufak işte tüketerek, bu yaz sergisine 

gelirken, güneşte yanan sarp tepeye çıkanlar gibi bitab gelmişlerdi…”
115

 

 

1922 yılındaki sergi için İkdam’da yayınlanan makalede ise, Batı’daki resim 

sergilerine verilen önemden, resim sevgisinden ve tabloların kolayca satılabiliyor 

olmasından söz edilerek; bizde böyle bir bilincin henüz oluşmadığından yakınılır. 

Ressamlarımızın desteklenmesi, sergiye girişin Batı’daki gibi ücretli olması ve halkın 

güzel sanatlara daha fazla zaman ayırması gerektiği üzerinde durulur. (İkdam, 

Temmuz 1922)116 

Cumhuriyet’in ilanından sonra sergilere verilen önem artar. Bununla birlikte sergiler 

yine eleştirilerin hedefindedir. Örneğin 1925 yılı sergisi, basında birçok yazıya konu 

olur. Bazılarında övgü dolu sözcükler sıralanırken, bazı yazılarda sergideki yapıtlar 

zayıf bulunur. Resimli Ay Gazetesi’nde yer alan bir yazıda “Temmuzun 31. günü 

Galatasaray Mektebi’nde açılan yedinci resim sergisi sanatkarlarımızın son sene 

zarfında da takdire şayan surette çalıştıklarını gösteriyor. Teşhir olunan 233 eser 

arasında görülen fevkalade muvaffakiyetli resimler, tablolar, heykeller istikbal için 

büyük ümitler vermiştir...” denmesine karşın; bu sırada Türkiye’de bulunan bir Alman 

gazetesi olan Frankfurter Zeitung yazarı Dr. Bouch, Cumhuriyet Gazetesi’nde 
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yayınlanan yazısında, yapıtlarda “Türk orijinlalliği” göremediğini, ressamların 

kişiliklerini yok eder derecede Avrupa etkisinde bulunduklarını iddia eder.117 

1927 yılındaki onbirinci sergiyle ilgili Akbaba’da yayınlanan yazı da oldukça ilginçtir. 

Yazının bir bölümü şöyledir: 

 

“...Hamd olsun havaların oldukça yağmurlu gitmesinden bu seneki sergide pek bariz 

bir feyz ve bereket var… Teşhir edilen âsâr arasında hemen hemen hiç muvaffak 

olunmamış yok gibi bir şey… Hatta her biri birer şahaser… Hele çerçevelerin 

güzelliğini takdir etmemek mümkün değil. Yalnız bu sene geçen senekiler gibi 

malayla yapılmış duvar kadar resimler yok. Çünkü boya muzayakası ressamları 

oldukça sarsıyor, hatta Ruhi Bey bu sene tablolarını domates salçasıyla yapmış ve 

bu usûl-i iktisat dolayısıyle herkesten fazla fazla eser çıkarmıştır. Şevket Bey de 

muhafazakarlıktan çıkmış ve Laik Cumhuriyetçi gözükmek için cami resimleri yerine 

tabanca ve kase resimleri yapmıştır… Ali Rıza Bey bu seneki sergi için bir manav 

dükkanı yapmışsa da bilahare toptan satılamayacağını düşünerek tabloyu muhtelif 

parçalara taksim etmiş ve her birine “Karpuz”, “Çilek”, “Elmalar”, “Ayvalar”, “Kirazlar”, 

“Kayısılar” isimlerini vermiştir…”
118

 

 

İlerleyen yıllarda Nurullah Berk o zamana kadarki yapılmış Galatasaray Sergileri 

eleştirilerini değerlendirir ve şu sonuca varır: 

 

“Yeni açılan onüçüncü Galatasaray resim sergisi münasebetile bizde resim âleminin 

vaziyeti hakkında bazı hakikatleri söylemek, memleketimizde bu san’atın terakkisi 

(gelişmesi) için ne kadar uzak bile olsa, bir adım atmış olmak demektir. Bu 

hakikatlerin söylenmesini, senelerden beri münekkit (eleştirmen) geçinenlerden 

bekledik, halkı tenvir edip (aydınlatıp) onun safdiliğile (saflığı) oynayanları doğru yola 

sevkedeceklerini umduk. Sükût ve şakşak, cehil (bilgisizlik) ve ataletten 

(tembellikten) başka birşey göremedik. Bu biganelik (ilgisizlik), bu tarafgirlik 

(kayırma) yalnız san’ata karşı değil, memlekete karşı da bir lakaydi idi ve hâlâ da 

öyledir. Çünkü bu memleketin halkı resimde, heykeltiraşide, iyiyi fenadan tefrik (ayırt 
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etme) ve iyiyi sevmesi için münekkitlerin nasihatlarına muhtaçtır. Bu münekkitler ise 

gaflet (aymazlık) ve cehalet içinde yaşayarak birlikte rakı içtikleri ressam 

arkadaşlarının eserlerine şaheser diyerek senelerden beri el şakırdattılar. Onların 

müsamaha ve tarafgirlikleri ile bir avuç insanın ortaya çıkardığı sahte san’at, sanki 

bir zehir gibi halkın damarına işleyip dimağlara (zihinlere) yerleşti. Öyle bir yerleşti ki 

bu zihniyeti oradan söküp atmak için seneler ve şu âciz makale gibi iki bin yazı daha 

lâzım...”
119

 

 

Nazım Hikmet, 1931 sergisi için kaleme aldığı yazıda Necmi Rıza Bey’in eserlerini 

beğendiğini belirtir ve beğenisini; 

 

“…Galatasaray dendi mi, son senelerde, aklıma sergi geliyor. Mektepte kışın talebe 

okuyor, yazın resim ve yerli malı okutuluyor. Neyse, resim sergisinde hoşuma giden 

iki sanatkar var: Necmi Rıza ve Fikret Mualla… bu iki sanatkardan gayrısı hoşuma 

gitmedi, demiyorum. Fakat, çizgileri, renkleri ve terkipleri aklımda kalan yalnız bu 

ikisinin resimleri ve afişleri oldu. Ben kendi şahsıma, afişçiliği, resmin en mühim 

şubelerinden addederim. Necmi Rıza’nın afişleri de mükemmel şeylerdi doğrusu. 

Hani, Necmi Bey istese, afiş kuvvetleriyle, Terkos suyunu bize limonata niyetine 

içirebilecek gibi geliyor bana. Ben, büyük sanatkar afişçilerden, biraz da bunun için 

korkarım. Afiş sanatkarlığı: Doktorluk kadar mesuliyetli, saray şairliği kadar zeki ve 

kurnaz, düşman memleketini işgal eden bir ordu kumandanlığı kadar kudretli bir 

şeydir. Rıza Bey yolunu tutmuş gidiyor…”
120

 sözleriyle dile getirir. 

 

1929’da “Müstakiller”, 1933’te “d Grubu” kurulduktan sonra, basın bu yeni ve genç 

kuşağın oluşumlarını destekler. Onları öne çıkarmak için her fırsatta eski kuşağı 

temsil eden Galatasaray Sergileri’ni eleştirmeye devam eder.  

Örneğin, “Ayda Bir” isimli derginin 1935 Eylül ayında yayınlanan ilk sayısında, 

sanatçıların kendilerini geliştiremediklerinden yakınılır:   
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“…Galatasaray’daki sergi, devrini ikmal etmiş bir neslin sergisidir. On dokuz 

seneden beri ilk yaptıklarına, ilk bildiklerine sadık kalarak bir karış bile ilerlememiş 

meşhurların sergisidir. Galatasaray Sergisi, kendilerinden evvelkileri ve 

kendilerinden sonrakileri inkar etmiş üstatların sergisidir. Çatılmış kaşlar, sıkılmış 

yumruklarla aralarında ihtilalci gençleri ya hudutlarının haricine atanların veya 

aralarına alıp boğmak isteyenlerin sergisidir. Galatasaray Sergisi, memlekette ilk 

resim sergisini açan, bizde resim tarihini yapan empresyonizmi memleketimize 

getiren ve burada devrine göre bir sanat varlığı yapmış olanların, mütekaitlerin 

sergisidir…”
121

 

 

Tüm bu eleştirilere karşın, yeni resmi beğenmeyen, Galatasaray Sergileri’ni öven 

yazılar da devam eder. 2 Ağustos 1936 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlanan 

bir yazı buna örnek olarak gösterilebilir:  

 

“…Güzel Sanatlar Birliği tarafından Galatasaray’da açılan yirminci resim sergisi 

sanat sahasındaki muvaffakiyetli ilerleyişi göstermeğe yeni bir vesile oldu…  

20. Galatasaray Sergisi, sanat dedikodularına yalnız eserle cevap veren bir duygu 

ile işlenmiştir. Burada çocuk çıkartmalarını bile andırmayan ve ne olduklarının 

anlaşılması için sahiplerinin izahatı dahi kafi gelmeyen şeylere tesadüf edilmiyor. 

Fakat bu sergide görülmeyenler bunlardan ibaret değildir. Bütün şöhretlerini bir 

karalama ile iki tekerlemeden almak isteyenlerin dahiyane iddiaları da bu serginin 

………dadır. (okunmuyor)”
122

 

 

Yapılan olumsuz eleştirilerin hemen hepsi, grubun kendini geliştiremediği, çağa ayak 

uyduramadığı, dolayısıyla da yerinde saydığı yönündedir:  

Fahri Hırçın’ın yirmi üçüncü sergi dolayısıyla kaleme aldığı yazısı sergiyi alaycı bir 

dille değerlendirir: 
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“…Sergide bu sene deniz mahsulleri rağbette! Mebzul balık tabloları var. Fakat 

ekserisinde balıklar o kadar yumuşak ki, kokuyor hissini veriyor. Hele kanarya 

sarısından daha sarı limonların da bu çiğ balıkları tezyin etmesi (süslemesi) insana 

tablolarda istiridye de artıyor.  

Ama hissini veren kirli mavi renkli gözlü genç kadın portrelerinden, kalçası sonradan 

vücuda ilave edilmiş bir yama gibi duran nevilerden bahsetmek istemiyoruz. Hatta 

elbisesi bir boya yığını olan güzel kadın başlarından da!  

Gezdiğiniz zaman hepsini görecek ve bizimle beraber bir köşede ağlayan zavallı 

piyeroya da acıyacaksınız! Bütün bunlar çabuk yapmak, kendi eserine hürmet 

etmemek, ehemmiyet vermemek ve ihmal hatalarıdır. Kıymetli istidatların bu hazır 

yolda yürümelerini görmekten müteessir olmamak mümkün değil. Bereket versin ki, 

bunların yanında cidden güzel eserler de var…”
123

 

 

1940’lara gelindiğinde atölye ve canlı model ihtiyacı, kompozisyonda figür gibi 

konular gündeme gelir. Vedat Nedim Tör, yirmi dokuzuncu Galatasaray Sergisi için 

kaleme aldığı “İnsansız resim” başlıklı yazısında, kompozisyonda figür eksikliğine 

değinir ve kendince sebepler sıralar:  

 

“…Güzel Sanatlar Birliği ve d Grubu yıllık sergilerini açtılar. İkisinde de güzel eserler 

var, ikisinde de her şeye rağmen bir şeyler verme cehdi görülüyor. d’ciler şüphe yok 

ki daha canlı ve daha hareketli. Fakat her ikisinde de eksik olan şey: İnsan!.. 

Nerede şu yaşayan, acı duyan, gülen, iş gören, dipdiri insanlar? Resmimize, 

memleketimizin tabiatı, renkleri girmeye başladı. Fakat insanını hala bir türlü 

bulamıyoruz. Neden bu insandan kaçış?  

İnsanı bulmak güç de ondan… insanı tabloya sokabilmek atölye, model, zaman 

ister. Bunların üçünden de mahrum olduklarından, ressamlarımız, daha kolay ve 

daha ucuz olan tabiat ananın koynuna sığınıyorlar! İşte devlet ve parti, 

ressamlarımıza atölye, model ve zaman temini hususunda büyük yardımlarda 

bulunabilir. 
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Ciddi atölye mesaisi başlamadan, resmimize, ‘haşmetli’ insan unsuru girmeden 

büyük terkiplere, kompozisyon yaratmalarına doğru gidemeyiz. Bu yüzden de 

sergilerimizde birçok eserler işte böyle daima bitmemiş, yarım kalmış birtakım 

taslaklar hissini uyandırmakta devam edip durur.”
124

 

 

Cemal Tollu 1947 yılındaki otuz birinci sergi dolayısıyla hazırladığı yazısında 

sergilerle ilgili genel bir değerlendirme yapar. Sanatçıları sınıflandıran sergi 

düzenleme sistemine, ve bu sıralamanın tam aksine bir duruma dikkat çeker:  

 

“Serginin tertip ve tanziminde eskisi gibi silsile-i meratibe riayet edilmiştir. Güzel 

Sanatlar Birliği bu ananeye fazlasıyla bağlıdır. Bu ananeye göre ressamlar bir kaç 

sınıfa ayrılır. Ortadaki büyük salon birinci sınıf sanatkarlara hasredilmiştir. Yanlardaki 

odalar da ikinci ve üçüncü derecedekilere ayrılmıştır. Soldaki odada bu üstadların 

yamakları ve onlara her bakımdan sadakat gösterenler yer alırlar. Sağdaki odanın 

garip bir tahlili vardır. Oraya her zaman Birlik kodomanlarının hoşuna gitmeyen, 

çoluk-çocuk (!) resimleri konur. Halbuki bize iyi bir istikbal vadeden eserleri yine 

orada bulduk. Orada yeni, fakat kökü çok derinlere giden endişeler seziliyor. Bu 

odada teşhir edilen eserler içinde Feridun Ertaç’ın, Nejat Kansu’nun, Muhtar Aykın’ın 

eserleri nazarı dikkati çekiyor…”
125

 

 

 

Tunç Yalman’ın 1951 tarihli yazısı ise, Galatasaray Sergileri’nin finali gibidir:  

 

“Güzel Sanatlar Birliği adı altında toplanan ressamlar Galatasaray lisesinde 

35 inci yıllık sergilerini açmış bulunuyorlar. Aralarında bir çok kıdemli 

ressamlar bulunan bu grupun sergisi hakkında müsbet bir şey yazabilmeği 

çok isterdim ama nezaket saikiyle dahi olsun söyleyecek iyi bir şey 

                                                      
124

 Vedat Nedim Tör, “Her şey güzel için!: İnsansız resim”, Vatan Gazetesi, 12 Ağustos 
1945.  
125

 Cemal Tollu, “Galatasaray Resim Sergisi”, Varlık Aylık Fikir ve Sanat Mecmuası, Eylül 
1947, Sayı: 326.  



60 
 

bulamıyorum. Serginin ruh ve öz bakımından fakirliği bir yana üstelik 

çerçeveler iyi intihap edilmemiş ve resimler gayet üstünkörü asılmıştır. Güzel 

Sanatlar Birliğinin sergisi 20 Ağustosa kadar açık kalacaktır.”126 

 

1916 yılından itibaren açılmaya başlanan Galatasaray Resim Sergileri ile Türk resim 

sanatının yeni bir evresinin başladığı söylenebilir. Birçoğu Avrupa’dan yeni dönmüş 

genç sanatçılarca gerçekleştirilen sergiler her ne kadar olumsuz yorumlara maruz  

kalsalar da, yeni bir heyecanı ve teknik arayışı beraberinde getirir. Ayrıca, sergilerin 

süreklilik taşıyor olması, Türk resminin tanınmasına, yayılmasına ve halk tarafından 

benimsenmesine de yardımcı olur. 

 

2.2.2. Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği ve 

Eleştiri Yazıları 

Türk sanat tarihinde kurulan ilk dernek Osmanlı Ressamlar Cemiyeti’dir. Müstakil 

Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği ise, kuruluş yılı itibariyle Cumhuriyet döneminin ilk 

sanatçı topluluğu olarak kabul edilir.   

Ortak bir amaç güden ve bu amaç doğrultusunda çaba gösteren, topluluk niteliği ve 

ruhu taşıyan ressamlar, bir çatı etrafında birleşerek, örgütlenir ve Müstakil 

Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği’ni kurarlar.  

Birlik üyeleri, faaliyette bulundukları 1929-1942 yılları arasında Türk resim sanatının 

yurt içinde tanıtılıp, yaygınlaştırılması, geliştirilip özgünleştirilmesi amacıyla 

çalışırlar. Bireysel üslupları ve gerçekleştirdikleri sergiler ile basında fazlaca yer 

alırlar.  

Birliğin kurulduğu 1929 yılından ilgi çekici bir yazı Nurullah Berk’e aittir. Berk 

yazısında, Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği’nin Türk resmine taklidi değil, 

hakiki sanatı getirdiğini savunur. Yazısına, Güzel Sanatlar Birliği’nin, -kendi 

ifadesiyle “sahte sanat” temsilcilerinin- Galatasaray’da açtığı 13. sergiye değinerek 
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söze başlar; sergiyi düzenleyenlerin, tüm kabiliyetlerini göstermelerine rağmen 

“mecalsiz” ve “iktidarsız” kaldıklarını belirtir. Hayatın, hareketle var olduğunu, 

ilerlemeyen ve gelişmeyen her cismin olduğu yerde kalacağını ya da yok olacağını 

dile getiren Berk, sanat için de aynı durumun söz konusu olduğunu; biçim 

değiştirmeyen, dolayısıyla da sürekli ileri gitmeyen sanat ya da sanatçının 

yozlaşmaya ve yok olmaya mahkum kalacağına işaret eder. Sanatın, sanatçının 

hayatı boyunca sürdürmesi gereken “hissî ve fikri” bir arayış olduğunu ifade eden 

Berk, bu arayış sonunda sanat eserine ulaşılabileceğini, bu nedenle bir sanatçının 

ya da bir grubun eser yaratıp bir ülkenin fikir hayatında kuvvetli bir değer 

yaratabilmesi için, güçlü bir ideal doğrultusunda sürekli olarak çalışması ve 

ilerlemesi gerektiğini kaydeder. Sözü yine 13. Galatasaray sergisine getirerek bu 

sergide bu tarz bir çalışmanın ve ilerlemenin görülmediğini, aksine bir çöküşün 

yaşandığını vurgular.127 

Berk, bir kaç ay sonra yayınlanan başka bir yazısında da benzer konulara dikkat 

çeker. Kasım 1929 tarihli Muhit Mecmuası’nda yer alan yazısında, genç sanatçıların 

çalışma koşullarını, inanç ve umutlarını anlatırken, bir önceki kuşağın, yani Güzel 

Sanatlar Birliği üyelerinin resimlerini yine sert bir dille eleştirir: 

 

“Bila tereddüt, resim ve heykel noktai nazarından, bizde ilk muhim san’at hadisesi 

denebilecek olan mustekil ressamlar ve heykeltraşlar birliği sergisi, on beş gün evvel 

kapatıldı. Halk ve münekkitler, bu serginin ehemmiyetini, ve getirmiş oduğu yeni ve 

sağlam unsurları takdir edemediler. Her yeni cereyanın tabii bir aksül’ameli olan bu 

lakaydi, belki de bu haset, zaman ile tebeddül edecek, ve yerine hakiki bir anlayış 

kaim olacaktır.  

Muhtelif memleketlerde, genç san’atkarların, yeni fikir pişdarlarının aynı lakaydi, aynı 

hasede  maruz kaldıklarını bilen şimdiki genç Türk ressamları, halkın alakasızlığında 

daha kuvvetle çalışmağa, mücadele etmeğe bir sebep görüyorlar.  

San’atta, anormal ve klasik kanunlardan hariç görünen eser, muhakkak aykırı olan 

eser değildir. Halk, alışmış olduğu ve dolayisiyle kolay hazmettiği formüllerden ayrı 

bir san’at nümayişi karşısında, lakayt kalmağa, reddetmeğe mütemayildir. İşte bu 

                                                      
127

 Nurullah Berk, “Hakikî San'ata Doğru”, Resimli Uyanış Dergisi, 22 Ağustos 1929. 



62 
 

itibarladırki ilk müstekil ressamlar sergisi, ziyaretçiler nezdinde, taşgınlık değilse bile, 

kuvvetli bir aykırılık hissi verdi.  

Halbuki, bu his ile bir tezat teşkil eden gençlerin eserleri, resim ve heykel 

san’atlarının esaslı prensiplerine istinat eden, onların yolunda giden, neo-klasik bir 

mahiyettedirler. Klasik san’at daha ziyade fotografik bir prensipe istinat etmiş ise, 

neo-klasikde, bu dar görüş çerçivesinden çıkmakla beraber, esas kanunları red ve 

inkar eylemez. 

İşte bu üslubun en kuvvetli mümesilleri addedilen André Lhote ve Antoine Bourdelle 

gibi üstatların atölyelerinde çalışmış olan genç Türk san’atkarlarının eserlerinde ne 

“renk ahenği” ne “desen”, ne de “konstruksiyon” itibariyle bir taşkınlık yoktur. 

Ancak resim ve heykel yapmak kaidelerine riayetkarlık, fotografik prensipten dışarı 

çıkmamak, bilinmiş formüllerden uzaklaşmamak, ve yahut, halkımızın alışmış olduğu 

“virtiosisme” suretiyle hazını kolay, görünüşünü sevimli eserler yapmakla kaim 

değildir. Genç san’atkarların eserlerinde, tevazun ve cisim, renk ve çizği 

kanunları,şahsi görüşlerin ifadesi için birer alettirler. Bu şahsi görüşlerin menbaı, 

gençlerin her birinde, aykırılıkta değil, bil’akis samimiyette, tabiata karşı 

mahviyettedir. 

Bu kadar klasik endişelerin bu kadar yeni bir surete tecelli etmelerine şaşmamak, 

genç ressamların eserlerine alışmağa, onları anlamağa vabestedir…”
128

 

 

Bu yeni oluşumu destekleyen yazarlardan biri de Elif Naci’dir. Naci, eski-yeni sanata 

dair düşüncelerini aktardığı “Yenilik” isimli makalesinde birliğin faaliyetlerini büyük bir 

heyecan ve coşku ile karşılar: 

“San’at, kalın ve büyük adımlarla yürüyor. Bu bir yürüyüş değil bir koşuştur. Uçsuz, 

bucaksız senelerden beri devrinin rüzgârına tâbi bir fırıldak gibi mihverinde 

(ekseninde) döne döne başı dönen san’at, bugün azgın bir hızla nihayeti görünmez 

mesafeleri adımlıyor. Koşuyor. Namludan çıkan bir kurşun sür’atile...  İnkılâbın tadını 

alan insan, yıldızlı gecelerde dirseğini penceresine dayayan, kollarını âşıkının 

boynuna dolayan uzun saçlı şair efendinin edebiyatını dinlememek için kulaklarını 

tıkamış, ipekli yastığına yaslanan, karanfil kokusuna meftun (tutkun) yelpazeli küçük 
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hanımı boyayan kocaman kıravatlı ressamın, marifetini görmemek için gözlerini 

yummuştur. San’at geniş ve büyük adımlarla yürüyor. Bugünün genç san’atkârı, 

Yunan san’atile, Yunan san’atının hortlamış bir evladı olan Rönesans’ın ardında 

kalan ilk insanın, en iptidai san’atın şevk ve samimiyetine gönül verdi. Bu günün 

genç san’atkârı, coşkun ve çıplak hislerinin samimiyetine smokin giydirmek 

istemiyor. Elinde mezur, bir terzi gibi hislerine kostüm biçmek isteyen dünün alık 

san’atkârı, bu ucubeye benzettiği yenilik karşısında “Teknik, teknik” diye hezeyan 

edip duruyor. Şımarık bir bey baba terbiyesi ile büyümüş ve her nasılsa san’at 

yapmak tenezzülünde bulunmuş küçük beyler, güzeli hâlâ yorgan kıvrımları arasında 

araya dursunlar. İnkılabın tadını alan, hürriyetine kavuşan, heyecanın özengilerini 

zaptedemeyen genç, bir şövalye gibi atını mahmuzluyor. Bu bir atlayış, bir koşuş, bir 

fırlayıştır. Ne güzel... Zaten genç adama yakışan şey de coşkunluktur. Hissediyorum 

ki eski san’at, başından fesini çıkarmamış bir kabadayı gibi kaşlarını çattı. Adam sen 

de ne beis (zarar) var? Kervanın kulakları tıkalıdır.”...
129

 

 

Naci’nin yukarıdaki yazısından yaklaşık dört ay sonra kaleme aldığı ve 27 Şubat 

1931 tarihli Milliyet Gazetesi’nde “Müstakillerin Sergisi” başlığıyla yayınlanan 

makalesinde, bu heyecanının yerini olumsuz düşüncelere bıraktığı görülür. 

Beklentisinin aksine genç ressamlar, özgün bir Türk resmi oluşturamamışlardır. Elif 

Naci, bu konudaki fikirlerini şöyle dile getirir:  

 

“Türk resmi, güneşten rengi solmuş bir entari gibi. Dünküler de, bugünküler de 

Avrupalı hocaların derslerini iyi ezberlemiş çocuklar gibi onu tekrarlayıp duruyorlar. 

Garbın rüzgârı ile insan, sergilerimizde üşüyor. Empresyonizmi Türkiye 

hudutlarından içeri sokanlarla, son resim cereyanlarını memleketimize getirenler hep 

aynı yoldan geldiler. Aynı işi yaptılar. Beri taraftan Türk resmi, nezaketi humka 

(ahmaklığa) vardıran bir ev sahibi gibi bu kozmopolit misafirlerini hüsnü kabul 

etmekte berdevamdır. Müstakil ressam ve heykeltıraşların sergisindeyim. Bir 

vakitler, kendileri ile atölye arkadaşlığı yapmak şerefini daima taşıdığım, bu hepsinin 

ayrı ayrı kudret ve istidatlarına (yeteneklerine) inandığım san’atkarların arasındayım. 

Onlar ki düne ait ne varsa hepsini inkâr ettiler... Resimlerini seyrediyorum... Caz 

bandın sesi sinmiş Moskovit’in alacalı duvarlarında asılı çeşit çeşit, rengârenk 

resimler. Hepsi başka bir masal, başka bir hikâyeyi söyleyor. Ortada Hadi’nin Havva 
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aleyhisselamı, kolunu alnına dayamış, serginin bu asrî (çağdaş) tuvaletinden 

utanmış görünüyor... Ama arkadaşları onu beğenmemişler ve üst salona tutup 

fırlatıvermişler. Bir vakitler Galatasaray sergisinde kendi resimlerinin uğradığı gadrin 

(haksızlığın) intikamını almak için gibi... Şunları söyleyip lafımı bitirmek isterim. 

Resmin eskisi, yenisi, klasiği, moderni olmaz. San’at daima ve her devirde birdir. El 

verir ki mahallî olsun, el verir ki samimi olsun. Bizim müstakil arkadaşların sergide 

teşhir ettikleri resimler, Fransızca, Almanca, İtalyanca konuşuyorlar. Vatandaş, 

Türkçe konuşalım!”
130

 

 

Fikret Adil, Elif Naci’nin yazısını yanıtlamakta gecikmez: 

 

“Müstakil ressam ve heykeltraşlar bir sergi açtılar. Bu sergiyi gidip gezenler 

arasında, gazeteci arkadaşlardan ve ressam Elif Naci Bey, Milliyette bir yazı neşretti. 

Bu yazıya tenkit diyemiyeceğim. Çünkü Elif Naci, kendisine has zarafetiyle latife 

etmiş. Bir de geçenlerde birisinden naklen yazdığım gibi resim münekkidi olabilmek 

için muhakkak fena bir ressam olmak lazımdır. Bu itibarla Elif Naci’nin tenkit 

selâhiyeti şayanı münakaşadır…” 

 

Fikret Adil aynı yazıda sanat yapıtlarını konularına bakarak yerli ya da yabancı diye 

ayırmanın yanlış olacağını, yoksa, örneğin Bellini’yi Fatih’in portresini, Presiosi’yi 

İstanbul manzaralarını ve tiplerini resmettiği için yerli saymak gerekeceğini öne 

sürer.131 

Akşam Gazetesi’nde yayınlanan Mart 1931 tarihli bir yazıda ise, sergilenen eserlerin 

yabancı konulardan yapılmış olmaları eleştirilir: 

 

 “Müstakil Ressamlar Birliğinin dördüncü sergisinin Beyoğlunda açıldığını yazmıştık. 

Sergiye 17 ressam 3 heykeltraş iştirak etmiştir. Sergide 119 eser teşhir 

olunmaktadır. Bu eserler arasında Hale Asaf Hanım’ın Bursa manzarası, Arif Bey’in 

                                                      
130

 Elif Naci, “Müstakillerin Sergisi”, Milliyet Gazetesi, 27 Şubat 1931. 
131

 Fikret Adil, “Yerli Resim”, Vakit Gazetesi, 4 Mart 1931. 



65 
 

Tiryaki Çarşısı ve Topkapı Sarayı yerlidir. Diğer eserler Avrupa manzaralarından 

ibarettir… 

Bu sözlerden maksadımız genç ressamlara ümit ve cesaret vermektir. Halk hiç bir 

zaman  Monmart veya Mulen Ruj’la alâkadar olmuyor. Manzara yapan ressamlar 

memleketin güzelliğini sanatkâr gözile bize nasıl gördüklerini öğretsinler…”
132

 

 

Yunus Nadi, aynı yıl Cumhuriyet Gazetesi’nde çıkan yazısında, grubun imkan ve 

olanakları dahilinde yaptıklarını takdir eder, çalışmalarını kucaklayan bir yaklaşım 

sergiler: 

  

“Aynen serlevha ittihaz ettiğimiz sergi Beyoğlunda İstiklâl Caddesinde eski Nikolai 

Lokanta ve birahanesi binasında açılmış bir sergidir. İsim hayli şatafatlıdır. Yalnız 

ona bakılarak insanın muhayelesinde şöyle bir fikir canlanır: Türkiye’de dahi nihayet 

ressamlar ve heykeltraşlar o kadar çoğalmış ki bunlardan bir kısmı yukarıdaki ünvan 

altında ayrılarak müstakil bir teşekkül vücuda getirmişler ve işte bakın dördüncü 

sergilerini bile açmışlar… 

Ancak sergi teşhir olunan eserler itibarı ile zengin değil. Bunun sebebini öğrenmekte 

gecikmedik. Müstakillerin birliği şimdilik yalnız on beş on altı kadar azadan 

müteşekkildir. Onlar da şurada burada hayatlarını kazanmak mecburiyetinde olan 

çocuklardır. Bütün müşkülata rağmen memlekette ve millete güzel sanatların plâstik 

kısmını neşir ve tamim etmek azminde olan gençler. Kendilerinin âdeta aşk halinde 

yaşattıkları bu idealciliğe hürmet etmemek kabil değildir.”
133

 

Ali Sami Boyar, 1931 Kasım’ından 1932 Mart’ına kadar Cumhuriyet gazetesinde 

Güzel Sanatlar Akademisi’ne dair Namık İsmail ile girdiği uzun soluklu tartışmalarda, 

yeni ve modern resmi eleştirir. Akademi yönetimini de bu tarz resmi bünyesine kabul 

ettiği gerekçesiyle yerer.134 Sanatçı, 14 Kasım 1931 tarihli Cumhuriyet gazetesinde 
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yayınlanan "Resim Mektebimiz -ve- Ressamlığımız Ne Halde?" başlıklı yazısında 

konuyla ilgili fikirlerini dile getirir: 

 

“...İşittiğimize göre akademide armoderne taraftar olan muallimler varmış, eğer bu 

hakikatse ona pek acınır! Armodern yani fotorizm (fütürizm), kübizm, modernizm gibi 

hergün yeni bir izemle meydana çıkan meslekin giremeyeceği bir kapı varsa o da 

mekteptir. Modernizm, mektepsizlik demektir. Modernistler, mektebin ve resim 

ilminin aleyhinde olan insanlardır. Onlar için herkes ressamdır. Herkesin elinden 

çıkan iş, bir san’at eseridir. Böyle bir meslek, mektepçilikle nasıl telif olabilir? Eğer bu 

hakikatse resim sanatlarına rağbetin azalmasının sebebini uzaklarda aramamalıdır. 

Mektebin haricinde birtakım gençlerin Müstakil Ressamlar namı altında çalıştıklarını 

ve modern resimler yaptıklarını işitiyorum. Bunlara hiçbir diyeceğim yoktur... Fakat 

benim bu husustaki kanaatimi soran olursa düşüncelerimi samimiyetle söylemeğe 

mecburum. Bazı kimseler armodernin Avrupada taammüm etmiş (yayılmış) bir sanat 

olduğuna zahip oluyorlar (inanıyorlar). Ve onu da Einstein nazariyesi (kuramı) gibi 

anlayamadıkları mühim bir hakikat zannediyorlar. Mamafih şurası iyi anlaşılmalıdır ki 

armoderne taraftar olmadığım için resim sanatında on altıncı asır ressamlığının bu 

gün de tatbikini istediğim zannolunmasın, benim müdafaa ettiğim meslek yirminci 

asır ressamlığıdır. Yani elyevm (bugün) Fransa’da, İtalya’da, Almanya’da, 

İngiltere’de, hatta Amerika’da beğenilen ve sevilen san’at. Bunun haricinde kalan 

modernizm, Avrupa’da bir kısım mahrumların uydurdukları bir ucubedir. Gaye, halkın 

garabet (gariplik) ve tecessüsünü (merakını) üzerlerine celbetmek, yaptıkları şeyin 

etrafında dedikoduyu tahrik ve idare ederek halka (bunda bir şey var ama biz 

anlayamıyoruz) dedirtmektir... Kendi iddalarına kalırsa san’atta hakikat arıyorlarmış. 

Bence aradıkları, çalışmadan, yorulmadan para kazanmaktır... Memleketimizde çok 

şükür öyle bilmediklere şeye para verecek ne zengin ne de fıkara vardır. Bu işlere 

vakitlerini ve nakitlerini sarfeden gençler, Avrupa’dan gelen mecmualara, resimlere 

aldanarak onu istifadeli bir şey zannediyorlar. Bana kalırsa boşuna sarfedilen her 

gayret vatan için zayiattır…”
135

 

 

Boyar, 1933 tarihli bir yazısında da Türk inkılabının beklediği sanatın modern sanat 

olmadığını vurgulayarak şöyle söyler: 
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“...Sanat tarlamız ve sanat havamız saf ve bakirdir. Avrupa’da tefessuh etmiş bir 

sanatın inkılap Türkiye’sinde yeri yoktur. İnkılap Türkiyesi yeni ve milli sanatını kendi 

duygusundan, kendi ruhundan çıkaracaktır. 

...Cézanne ve Gaugin gibiler vardır ki, bu ratelerin istidatlarının natamam olduğunu 

herkes bilir.”
136

 

 

Elif Naci,  Şubat 1934 tarihli “San'at Âleminde Dolandırıcılık” başlıklı yazısında, 

Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği üyelerini, özgün olmamakla, bir başka 

deyişle kopyacılıkla suçlayarak ağır eleştirilerde bulunur: 

 

“San’at namına bir sürü hezeyanlar (saçmalama) işledikten sonra, anlaşılmamış 

olmayı kendisine müdafaa kalkanı yaparak halkı teçhil eden (bilgisizliğini yüzüne 

vuran) o küstahlardan bahsetmek istiyorum ki son asır zarfında bu nevi mahlûkların 

en çok ürediği ve türediği saha resim âlemidir. Sahte ve sahicisi, her memlekette ve 

her devirde, her meslekte her san’atta vardır. Fakat resim hepsinden fazla, san’atın 

her şubesinden ziyade suistimale uğramıştır. Bilhassa bizim memlekette. Eğri, 

büğrü, sarsak çizgilerle eserini modern san’at diye yutturmak isteyen beceriksiz ve 

acemi ressam, asrın muvazenesizliğinden (dengesizliğinden) doğan gayri meşru bir 

velettir. Lokanta duvarlarında birbirine geçmiş müsellesleri (üçgenleri) pembe ile 

tirşeye (yeşil-mavi) boyayarak asrın zevkini tamim (genelleme) ettiğine kani olan 

(inanan), tekniğinin kusurlarını çapraşık ve uydurma nazariyelerile örtbas etmek 

isteyen, yalan yanlış işittiklerini kendisi dahi inanmaksızın ve anlamaksızın 

benimsemek ve tekrarlamak sevdasına düşen bu bir sürü haylazlar, günün san’at 

varlığında ufunetlenmiş (irinli) birer çiban gibidirler. Hele bizim memlekette genç ve 

taze olan resimden halkın nefretini celbedecek (kendine çekecek) kadar ileri gitmiş; 

memleketin san’at ve kültür hayatına zarar vermiş bu muzir (zararlı) sahtekârlar linç 

edilseler yeridir. Haniya çocukların uydurma bir dilleri vardır: Seka, meka, mügü gibi 

ki buna kendi aralarında kuşdili derler. Bu lisan, başkalarının anlamaması için 

konuşulur. “Lisanı umumî” denilen resmi, halkın anlayamayacağı dilden konuşturan 

bu hafifmeşrep delikanlıların tabloları, çocukların uydurdukları bu maskaralıktan 

farksızdır. Ne demek istedikleri ve niçin böyle ivicaçlı (çarpık) konuştukları 

kendilerince dahi malum olmayan bir sebepten dolayı onlar bu sahtelikle karşımıza 
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dikilirler ve: –Cahiller, eçheller (çok cahil), bu şaheserleri anlamıyorsunuz ha, 

medeniyette üç asır geridesiniz! ittihamiyle (suçlamasıyla) size kafa tutmağa, 

çıkışmağa kalkışırlar. Güzel şey, anlaşılan şeydir. Bilmece san’at eseri değildir. 

Heyecanı ifade için dile gelmiş her renk, her ses, her kelime, manası en kolay, en 

sade, en anlaşılabilecek şekilde olanıdır. Bilinmiyen, anlaşılmıyan ölüdür ve çirkindir. 

Modern san’at düşmanı, geri kafalı, mürteci (gerici), muhafazakâr adamlara 

mücadele açmış ve bu yoldaki cidalimde (savaşımda) eskileri gücendirecek kadar da 

ileri gitmiş bir insanım. Burada mevzubahsettiğim şeyin “sahtelik” olduğunu anlamak 

lazımdır. Modern san’at, hatları çarpıtmak, külüstür bir teknik demek değildir. 

Modern san’at, kompozisyon, ahenk ve ifadenin en vecizine (kısa ve etkili söz) 

derler. Sözlerine ‘sanattan anlamak için kültüre ihtiyaç yoktur’ manasını verenler de 

söylemek istediğim şeyden gafil (habersiz) olanlardır. Anlamak biraz teknik ve vukuf 

(bilme) demektir. Sözde san’atkârların, ‘san’at yapıyorum’ diye zırvalamaları, kof 

nazariyeleriyle (kuramlarıyla) kulaklarını doldurmuş oldukları münevver (aydın) 

gençlerimizin de teçhil edilmek (yüzlenmek) korkusiyle bunları anlar gibi görünmeleri 

güldürecek kadar feci, ağlatacak kadar komiktir. Resmin, bizim memlekette hayata 

girememesinin sebebi de işte böyle sahte ve ekleme oluşunun neticesidir. Şeytan 

bazan öyle muziplikler yapıyor ki: insanın, Monparnas atölyelerinden gelen sahte, 

yalancı matalara, Bektaşi kahvelerindeki iki gözü iki çeşme ‘ah minelaşk’ların’ 

samimiyetini tercih edeceği geliyor.”
137

 

 

Bu olumsuz yorumların ardından Mahmud Cuda, birliğin faaliyetlerini ve sanatsal 

yaklaşımlarını kucaklayan bir tavır sergiler. Cuda’ya göre, değişen dünya ile birlikte 

hislerimiz, fikirlerimiz, yaşantımız ve zevklerimiz de değişir. “Modern Sanat” isimli 

yazısında, bu yeni ‘modernlik” ile sanatçının tabiat kopyacılığından ve konunun 

esaretinden kurtulduğunun altını çizer. “Bundan böyle sanat için lirik ihtiyaçlarımızı 

tatmin etmekten başka gaye kalmamış, sanatkar da kendine muhalif yükleri yani, 

taklitle, mevzuu atarak hürriyetine kavuşmuştur…” der ve yazısının bir bölümünde 

de Fransız ressam Ingres’in, Yunan mitolojisi kahramanlarından Ödip’in hikayesini 

anlattığı resme odaklanır:  
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“… Pek muhtasar (kısaltılmış, özet) olarak anlattığım bu hikaye bütün Yunan esatiri 

gibi fevkalade güzel ve caziptir. Fakat ne çare ki, Ingres hikayenin ancak bir 

safhasını ve o safhanın da ancak bir anını ve çok basit bir şekilde anlatmaktadır… 

Aynı hikayeyi eğer yazı vasıtası ile anlatsalardı herhalde çok daha zengin, çok daha 

manalı ve kuvvetli olacaktı. Ve hem de tamamını dinleyebilecektik. Bu tabloyu teknik 

ve estetik bakımdan tahlil etmek lazım gerekirse ne hikayeyi ve ne de belagatı (bir 

şeyde gizli olan derin anlam) düşünmek hatıra gelmez… Resmi bize güzel gösteren 

mevzunun güzelliği, cazipliği değil fakat, teknik ve estetik vasıtalardan birisi olan 

hendesi (geometrik) sistemidir. Bu sistemi bozduğumuz zaman mevzu aynen kaldığı 

halde resmin sanat kıymeti derhal sıfıra iner. Misal olmak üzere, tablonun sağ üst 

tarafındaki beyazlığı kapatsak tablo bütün dikkatimizi sol tarafına çekerek 

topallaşır…”  

 

Yazısını şu sözlerle sonlandırır: “Çünkü, sanat: bugünkü gibi hiçbir devirde, 

yükselmeğe olduğu kadar şarlatanlığa da müsaid olan geniş bir hürriyete 

kavuşmamıştır. André Gide’in söylediği gibi: Gerçi modernizm ananenin esaretinden 

doğdu ama hürriyetin de tehdidine maruz kalmaktadır.”138 

Aynı yıl Nureddin Ergüven, Ar Plastik Sanatlar Dergisi’nde yayınlanan bir yazısında, 

doğayı birebir kopya etmenin gülünç bir durumdan başka şey olmadığına vurgu 

yapar. 1938 tarihli yazının bir bölümü şöyledir: 

 

“...Herşeyden evvel; tabiatı körü körüne taklit, (insanı aldatacak gibi!) bir kopyasını 

yapmıya yeltenme gibi gülünç sevdalardan kurtulmak lazımdır. ‘Tabiata bakmak, 

tabiatı kopya etmek değildir - Ozenfant.’ Tabiatı, fizik bakımından dahi (farzı muhal 

olarak) aynen kopya edebildiğimizi tasavvur etsek? Bu takdirde ancak ‘teknik’ bir 

marifet mevzuubahistir. Fakat, elde edilen neticenin plastik anlayış ve cehit ile hiç bir 

alakası yoktur…”
139
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Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği’nin Türk resim sanatını gelişimine 

katkısı büyüktür. Hepsi farklı estetik anlayışlara sahip sanatçıların birarada 

faaliyetler yürüttüğü bu grubu, (Müstakiller’den farklı olarak) belli bir sanat görüşü 

etrafında toplanan, sergilerin yanısıra yayın, konferans gibi konulara da ağırlık veren 

ve daha Batılı bir anlayışla çalışan “d Grubu” izler. 

 

2.2.3. d Grubu, Dönemin Sanat Anlayışı ve Eleştiri 

Yazıları 

1933 yılında Abidin Dino, Nurullah Berk, Zeki Faik İzler, Cemal Tollu, Elif Naci ve 

Zühtü Müridoğlu tarafından kurulan gruba daha sonra başka isimler de dahil olur. d 

Grubu sanatçıları –Müstakil Ressamlar gibi- resimde empresyonist anlayışı 

reddeder, kendilerini kübizm ve konstrüktivizme yakın bulurlar.  

d Grubu üyeleri sanatsal etkinliklerinin yanı sıra üst düzey entelektüel tavırları, 

yazıları ve yayınları ile çok önemli bir etki alanı yaratırlar. 1947’de düzenledikleri 

sergi ile 15. yıllarını kutlamak üzere “d Grubu ve Türkiye’de Sanat” adlı bir katalog 

yayınlar ve 1949’da da “Yaşayan Sanat” adlı bir dergi çıkarırlar. 

Adnan Çoker’e göre, d Grubu’nun Cumhuriyet’in onuncu yılında kurulmasının vermiş 

olduğu ayrıcalık dışında, hepsinin yazar, çizer, konuşmacı ve basın ile ilişkili kişiler 

olmaları da yine bir başka ayrıcalıktır. Aralarında üslup farkı olması, hiç 

benzemedikleri halde takındıkları ortak idealist tavır dikkate değerdir.140 Bunların 

dışında, zamanla hepsinin Akademi’de öğretim görevlisi ve atölye hocası olmaları, 

uluslararası sergilerde komiserlik yapmaları,  belirleyici bir rol üstlenmelerini ve 

geniş yankı uyandırmalarını sağlar.141 

İlk sergilerini, 1933 yılının Ekim ayında Beyoğlu’nda Narmanlı Hanı’nın altındaki 

Mimoza Şapka Mağazası’nda açarlar. 
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Peyami Safa, d Grubu’nun ilk sergi broşürü için bir yazı kaleme alır.  Safa’nın yazısı 

sıradanlıktan uzak, şiirsel ve teşvik edicidir. Bu bakımdan Fütürizm ve Dada 

manifestolarına da benzer. 

Safa, grup sanatçılarını Avrupalı ressamlar ile kıyaslamaya karşı çıkar, kendi 

öznelliklerine dikkat çeker. Yaptıkları sanatı da bir ekol adı altında sınırlamamanın 

daha doğru olacağını söyler. Ona göre, hiç bir insan başka bir insanla ayni şeyi 

göremez, hatta bir anda gördüğünü başka bir anda bile göremez. Dolayısıyla grubu 

kuran altı sanatçının da altı ayrı sanat görüşü ve tarzı olacaktır. 

Peyami Safa’nın yazısı,142 Londra Penguin yayınlarından çıkan “Why Are We 

'Artists'?”143 isimli kitapta yer alan 100 sanat manifestosu arasında gösterilmektedir. 

d Grubu’nun yenilikçi yaklaşımını övgü dolu sözlerle karşılayanlar olduğu gibi 

beğenmeyenler de vardır. 

Fikret Adil, d Grubu’nun ilk yıllarında içinde bulunğu durumu şöyle özetler: 

 

“...O esnada ortalığa bir kübik salgını yayılmıştı. Anlayan, anlamayan her gördüğüne 

kübik diyor, bu sıfatı bazen takdir, ekseriya da tezyif için kullanıyordu. Takdir için 

kullananlar yenilik taraftarı, tezyif için kullananlar kendilerini hakiki!! ve klasik sanat 

mensubu telakki ediyorlardı.”
144

 

 

Ar Plastik Sanatlar Dergisi’nde yapılan bir sanat anketinde Turgut Zaim ve Malik 

Aksel’e “Yeni bir klasizm ve yeni bir ümanizm taraftarıyız. Bunun hakkındaki 

kanaatiniz nedir?” sorusu yöneltilir. Türk resim sanatı üzerindeki Batı etkisini 

eleştiren ve kendi kaynaklarımıza dönülmesini savunan ilk sanatçılar arasında yer 

alan Turgut Zaim bu soruya, “Yeni bir klasisizme taraftarım fakat bu da garp tesirine 
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kapılmamak şartiyle. Ümanizm için bir fikrim yoktur” diye cevap verir. 145 Malik Aksel 

ise aynı soruyu cevaplarken d Grubu’nu hedef alır:  

 

“San’atın hiç bir ölçüye, hiç bir kaideye tabi olmayacağını söyleyen ve bütün san’at 

kaidelerini ortadan kaldıran müfritler nihayet kendi hayallerinin yıkıldığını gördüler. 

San’at her şeyden evvel bir ciddiyet ve bir muvazene meselesidir. San’atta disiplin 

muhakkak lazımdır. San’atın düşmanı eksantriklik ve züppeliktir. Bence san’atkar ne 

yaparsa yapsın, ona kuvvetli bir inanı ve imanı olmalıdır. Samimiyeti olan her eser 

san’atkaranedir.
146

  

 

Zühtü Müridoğlu ise şöyle söyler:  

 

“Bugün yeni bir klasisizm yapılamaz çünkü o, ancak eski klasisizmin bir taklidi olur. 

Bugün en modern sanatkarın yaptığı eserlerde bile ananevi sanatin kaideleri 

mevcuttur. Yalnız aradaki fark şuki, eskiler bu kaideleri bir kül halinde eserlerinde 

gösterirler idi; şimdi ise sanatkar onların bir kısmını eserinde tatbik ederek şaheser 

yaptığına kanidir. Pek muhtemel ki yarın, eski klasiklerin yaptığı gibi, bütün kaideler 

bir kül halinde eserlerde toplanacaktır…”
147

 

 

1938 tarihli bir başka yazı Bedri Rahmi Eyüboğlu tarafından “Yeniler ve Yeni Resim” 

başlığıyla yayınlanır. Yazıldığı tarihe göre değerlendirildiğinde ileri bir bakış açısının 

ürünü ve sağduyulu bir yazı olduğu söylenebilir. Eyüboğlu yazısında, yenilerin 

(klasik üslupla çalışmayan ressamları kastediyor) aslında herkesin anlayabileceği bir 

lisan kullandıklarını, bunu da  resimde sadelik ve samimiyet ile başardıklarını söyler. 

Bununla beraber, yeni sanatçıların atölyelerden çıkıp doğanın sonsuzluğu 

karşısında, yepyeni motiflerle uğraştıklarını; eskilerden alışık olunan ustalığı henüz 
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sergileyememiş olduklarını belirtir. Yeni sanatçıların izleyiciler tarafından 

anlaşılamamasını da buna bağlar. Yazısının devamı şöyledir:     

 

“Bugün ressam tabiat karşısına, ‘gören göz klavuz, duyan yürek pertavsız istemez’ 

diyerek çıkıyor.  

Onun tabiat karşısında bir alim, bir usta gibi değil de her zaman ‘bir çocuk ruhu 

kadar pürnisan’ çıkmağa çalıştığını görüyoruz. Bir çocuk ruhu! Evet bir çocuk 

ruhunun safiyeti! İşte yeni resmin en iptidai kavimlerin eserlerinde kıskandığı hassa! 

Ve işte yeni resmi seyirciye bir muamma kılan ve ona: 

- Allah allah! Bunu ben de yaparım, benim beş yaşındaki çocuğumda 

yapargibi bir hüküm verdiren hususiyet, 

Her şeyden evvel sanatkardan yetişir bir ustalık ve kendisinin her zaman 

becereceği marifetler, mucizeler bekleyen seyirci yeni resmin üzerine 

titrediği tazelik hissine: ‘baştan savma’! Ve onun en kıymetli cevheri olan 

safiyetine de ‘acemilik’ damgasını yapıştırıp işin içinden çıkıyor!...” 

 

Eyüboğlu yazısını “...Yeni resme kötü bir şöhret kazandıran bütün bu cereyanlar 

ileride resim tarihinde ancak birer virgül kadar yer tutabileceklerdir.”148 sözleriyle 

sonlandırır. 

Buna karşın 1938 yılında Hitler Almayası’nda “sapıklık” olarak nitelenen öncü sanata 

karşı başlatılan kampanyada, “sapık” yapıtlar “Entartete Kunst (Soysuzlaşmış 

Sanat)” adıyla bir sergide toplanıp bütün Almanya’da “teşhir edildikten” sonra yok 

edilirken ve Türkiye’de basında bu eylemi destekleyen yazılar yayınlanırken; 

Türkiye’deki resmi çevrelerin çok hoşlanmadığı, “aşırı” bulduğu d Grubu’na karşı 

kısıtlayıcı ve bu gruba üye genç sanatçılara karşı kırıcı bir tutuma girmediği hatta 

onları Akademi’de veya müzelerde önemli görevlere atadığı görülür… Aslında d 

Grubu’nun Türkiye’de savunduğu anlayış Avrupa’da çoktan akademik olmuş figüratif 

temelli geç dönem kübizmidir. Onlar için dadacılık, gerçeküstücülük gibi anlayışlar 

bir yana, soyutçuluk bile kabul edilebilir bir sanat değildir. Avrupa için akademik 
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olmuş, yani gelenekselleşmiş bir sanat biçimi, Türkiye koşullarında ise “aşırı ihtilalci” 

olabilmektedir.149 

Peyami Safa aynı yıl, aynı başlıklı, “Soysuzlaşmış Sanat” isimli bir makale kaleme 

alır. Yazar, aşırı derecede modern” olarak nitelendirdiği sanat için şu sözleri sarf 

eder: 

 

“Aşırı derecede modern resmin ne olduğunu herkes bilir. Bazı örneklerine bizim 

sergilerimizde de tesadüf edilen bu tablolardan biri, meselâ şöyle bir şeydir:  

Bir gözü şakağında, öbür gözü çenesinin altında, kulağı burnuna yapışık ve kafatası 

yarım daireler, müsellesler, acayib tırtıllar içinde yassılmış bir yüz; fakat mitolojik bir 

hayvana mı, bir cine mi, karakoncolasa mı ait olduğu kestirilemeyen bir yüz. Merak 

edip de resmi yapan san’atkâra sorarsanız: ‘Kendi portremdir.’ cevabını verebilir ve 

itiraza cesaretinizi kırmak için derhal ilâve eder: ‘Ben kendimi böyle görüyorum!’  

Bu görüşle bir delinin rüyası veya bir tifolunun kâbusu arasında fark olmadığını 

söylerseniz şu cevabı alırsınız: ‘San’at, bir delinin rüyasına veya bir tifolunun 

kâbusuna lâkayd mı kalmalıdır? Şuurun bu hummalı derinliklerinde hiç bir hakikat 

yok mudur?’ 

Var veya yok; fakat an’aneye hakaret etmekten başka marifeti olmayan bu san’at, 

fünyanın her tarafında iflâs etmiştir. Modern felsefeden ve psikolojiden cesaret aldığı 

için nazariyesi kendisinden daha az gülünç olan bu resimler, şimdi yalnız tezyini 

şekiller halinde, biraz dekor san’atına sığınarak yaşıyor; mobilya veya kumaş 

üstündeki desenlerde mânâ değil, yeni kombinezonlar arandığına göre, çılgın 

şekiller oralarda makul görünebilir...”
150

 

 

d Grubu’ndaki yeni arayışların sonucu “Yeni Klasisizma”ya dönüş olur. Nurullah 

Berk’in “Yeni Bir Klasiğe Doğru” başlıklı yazısı gruptaki dönüşümü şöyle açıklar:  
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“Henüz pek yakın bir zamanda d Grubu’nu kurduğumuz sıralarda, mensup olduğum 

zümredeki arkadaşlarımla birlikte aşırı ve ihtilalperest telakkiler besler ve bunları 

çalışmalarımda uygulamak isterdim. Bugün yavaş yavaş kendisini kabul ettirmiş bir 

ihtiyaçla karşılaşıyoruz. İnsan ve yeni bir klasisizm ihtiyacı. 

Soyut düşünmeye ve tabiatı tepmeye alışanlar için bu ihtiyaç, aynı zamanda kötü 

manalarla dolu tehlikeli bir tuzak gibi görünmektedir. Fakat son seneler içinde Garpta 

başlayarak bizim plastik sanatlarımıza da sirayet eden bu ihtiyacı kavrayabilmek için 

son gelişmelere bakmak yeterlidir…”
151

 

 

Sanat çevreleri ve resmi görüşler bu dönüşü “geleneğe-klasisizmaya dönüş” olarak 

sevinçle karşılasa da Nurulah Berk, “1939 d Grubu Sergisi” kataloğunda, 

bulundukları yeri “ne burjuva hizmetkarı akademizm ne sahte cesaretli Modernizm; 

ikisinin ortasında yaşayan bir sanat” olarak tanımlar.152 

Ulus’un Resim Sergileri İlavesi’nde yayınlanan “Tablolar Karşısında Ufak Tefek 

Düşünceler” başlıklı yazıda ise, Halkevleri’nde açılan II. Birleşik Ressamlar Sergisi 

ve “Yeni Klasisizma” konularına değinilir: 

 

“…Ressamlarımızın fırçalarında eski ucubeler, hortlaklar, insan şuuruna köşe veren 

çizgiler hemen kaybolmuş gibidir. Bundan dolayı sevinmemek kabil mi? Niçin 

hayattan ayrılalım? Tabiatı renkleri ile boyaları ile, inhinaları ile kopya etsek bile, 

tabiat, o halik kudret kadar bir eser meydana getirmez miyiz?... Bu hisleri çizmek, 

bunları boyamak yerine, neden cisimlerin manasız, şekilsiz, hadisesiz, cansız 

iskeletleri üzerine uğraşalım?... 

Mesela Bedri Rahmi Eyüboğlu ile başlayalım: Bu genç ressamda eski tablolarına 

göre güzele, doğruya bir akış var. Bir sürü siyah boyaların tonları içinde çırpınan 

beyazlık yerine şimdi tabloları daha inşirah veriyor… Soğuk tonlar üzerinde ufak, 

parlak ve göz alıcı boyalarla kalbi avlayan bir ifadeye doğru akış var… 
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Şimdi Cemal Tollu’yu seyrediyoruz: Gökleri kuruyan ilk Türk kadını yandan bakınca 

daha çok kendisine benziyor… Fakat niçin Çamlıca’da bahar varken ve her taraf 

yemyeşilken, ağaçlar çiçeksiz ve yapraksız? Bir unutkanlık olacak… Natürmorttaki 

meyveler de biraz sert… Baharda çiçek vermeyen, yaprak açmayan ağaçların 

meyvelerine benziyor… 

Nurullah Berk her zamanki gibi mevzuu bir tarafa bırakıp renklerle uğraşmış… 

Kompozisyonlarında boyalar çok imtizaçlı görünüyor… Fakat neden sonra renkten 

bıkmış olacak ki derhal fırçayı bir tarafa atarak, çıplak etüdü üzerine de çalışmaya 

başlamış. Bu çıplak güzel. Fakat biraz dolgun. Bir çıplak kadını eğer modelsizse az 

daha hantal ve narin tasavvur etmek kabil değil miydi? 

Zeki Faik İzer’in bir tablosu önünde duruyoruz: Rehbere bakıyoruz: İsmi “Tuvalet” 

hayret! Yanlış olmasın. Ingres’in Source ismindeki eseri yerini değiştirmemiş de bir 

çağlayan başında, omuzundan testisini atmış ve bir odanın içine gelmiş gibi… 

Odada bir başkası daha var. Ve çıplak tuvalet yapıyor. Kapıda da bir çocuk bakıyor. 

Ne çıplakta bir utanç, ne de kapıdaki çocukta bir çekinme… 

Sırrı Özbay’ın ayvalarında hala devam eden bir kübizm korkunçluğu sezdik. Ayva bu 

sanatkarın elinde bir dev meyvesi olmuş. Halbuki onun yanında narların ne ateş ne 

sıcak renkleri var.  Öyle ya ağlayan ayva ile gülen nar!.. 

Turgud Zaim sergiye bir tek eserle iştirak etmiş: Ne güzel köylü kızı bu… Ne beyaz, 

ne temiz köylü kızı… Turgud’un sevdiği tip. Burun hep aynı burun. Saçlar aynı 

kuzgun renkte… Ulus’a yaptığı hikaye resimlerinde de bu sevimli idealini bozmasa 

iyi eder… 

Şerif Renkgörür’ün manzaraları güzel. Fakat Ankara keçileri biraz çok munis. Belki 

tüylerinden olacak. Bu keçilerin renkçe, hareketçe biraz daha acar olmaları lazım 

değil miydi?..”
153

 

 

Mahmut Cuda, Beyoğlu Halkevi’nde açılan resim sergisiyle ilgili yazısında, sergiye 

katılan sanatçıları detaylı ve biraz da alaycı bir dille değerlendirir: 
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“...Sergide Zeki Faik’in de bir boyası var; imzasından tanıdım. İki de başı var; 

geçiyorum. Diğer üç krokisi bence serginin en olgun ve dolgun çizgileridir. Fakat 

arkadaşlar - sen onlara bakma, diyorlar. Model ne ve ne vaziyette olursa olsun, Zeki, 

Mısır ressamları gibi hep aynı desenleri çizermiş.  

Bedri de bir boya ile desenler teşhir etmiş. Ne söyleyeyim? Türkiye Radyosu söyledi: 

fırçası kaleminden, kalemi fırçasından kuvvetlidir Bedri Rahmi’nin. Eren Eyüboğlu’na 

gelince: onun da kalemi kuvvetlidir. Bilhassa ağaç gövdesiyle sergide ders veriyor. 

Ya boyası; fevkaladedir. Ama, armoniyi bir rengin türlü çeşidi sanıyor. Eh, insanoğlu 

kusursuz değildir. Herhalde bunu Zühtü Müridoğlu da bilir. Fakat nedense, 

modellerinin el ve ayaklarını da budamış! Sade birisi katliamdan kurtulmuş gibi; onun 

da bir kolunu gövdesi maskelemiş. Bereket, cici gölgelerle desenlerini süsleyerek 

gönüllerini almış. Ama neden, Zühtü’nün mostralık bir boyası yok? Anladım, o 

heykeltıraştır, boya yapmaz. Püh… Ne olacak, biraz cüret bu işe kafidir. 

Abidin Dina’ya sorsaydı. Ben kendisiyle tanışmıyorum. O, sarı çizmeli Mehmet 

Ağa’dır benim için. Mor, turuncu, sarı ve yeşili fonu ile bir ibrik te d grubuna 

yollamış… Nedense renklerin ahengini, şekillerin hareketini unutmuş. Tuval sathına 

müvazi duran fonda gülüstan olmasına rağmen, altın kafeste ölen bülbül gibi ibrik te 

durmazdı ama, bereket, o resimdir. Arkadaşları söylüyor: Abidin sihirli eller çizermiş. 

Zem zem içer gibi hangi niyetle bakılsa öyle görünürmüş. Fakat, biz ne Abdülhamit 

başları gördük ki, serapa çıplak kadınla kaplıydı, ne bilmeceler çözdük ki tilkiyi 

bulmak için günler lazımdır… 

Hay Halil hay! Biz seni aramıza gireceksin diye gerçekten yeşil dipli mumla 

beklemiştik. Sen ise bize, sanatkarın münferit kalmasından dem vurdun, durdun, d 

grubuna girdin. Halbuki, biz sana daha uygunduk. Zira, Müstakilin manasında 

münferit te vardır.  Anlıyorum, onlar netamelidir, dediler sana. Sen de sapır sapır 

işlerimizden atıldığımızı görünce tüylerin diken diken oldu. Lafın gelişidir bu yoksa, 

hadise senin için meçhuldür. Haydi resimlerine bakalım. O freskten vazgeç, zira, 

hiçbir binanın kapısı ile tavanı arasında kafi yer bulamayacaksın. Ancak, Babıali’ye 

koyabilirsin, üstü namütenahidir. Artık, yağmurla kardan koruma çaresini de sen 

ara…”
154
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1939 yılı d Grubu için ayrı bir önem taşır. Akademi çatısı altında açılan yedinci 

sergileri ile devletin koruması altına giren d Grubu, aynı yılın Eylül ayında açılan 1. 

Devlet Resim ve Heykel Sergisi’ne de katılır. Ahmet Muhip Dranas, Güzel Sanatlar 

dergisinde, I. Devlet Resim ve Heykel sergisi dolayısıyla kaleme aldığı “Resimde 

Ümanizma” başlıklı yazısında yeni kuşak üzerinde durur:  

 

“Gençlerin önayak olduğu bu yeni dönemde, önceki dönemlere göre çok farklı şeyler 

olmuştur. Bu gençler, Avrupa ile bizi karşı karşıya getirmiştir. Resim sanatını allak 

bullak eden bir devrimin reçeteleri ellerinde Avrupa’dan döndüklerinde Türk aydınları 

ve o zamana kadar resimden anlar görünenler köklü bir şaşkınlık geçirmiştir. 

Sergiledikleri “deli saçması” olarak görülüyordu. Fakat resim tarihimizde Bedrileriyle, 

Alileriyle, Dinolarıyla, Hamitleriyle, Cemilleri ve Nurullahlarıyla bu hareketi daima 

alkışlayacağız. Türk resim tarihinde tek yaratıcı sancı bu hareket olmuştur. Çünkü bu 

harekettir ki resmin ne olduğunu ve ne olması lazım geldiğini ortaya atmıştır.”
155

 

 

Grubun en eleştirilen, eleştiriden de öte “çılgın” olarak nitelenen ismi belki de Abidin 

Dino’dur. Özellikle “el” ve “ibrik”leri pek çok yazıda alaycı bir dille ele alınır. 

Örneğin, Zahir Güveli Eylül 1940 tarihli yazısında, Abidin Dino’yu, saçı uzun, aklı 

kısa bir genç, ya da onun deyimiyle “genj” olarak tanımlar:  

 

“…Sakın odanızda, Abidin varken, kahve telveli fincan, kibrit çöpü, su, çivit, misvak 

gibi şeyler bulundurmayın... iki saniyede beyaz duvarlarınız birtakım parmaklarla, el 

etütleriyle dolar: Abidin, dünyanın en iyi elcisidir. Abidin’e patronlukla garsonluk aynı 

zamanda teklif edilse ikincisini tercih eder. Böyle adamda akıl bulunur mu? Hiç kıra 

çıkar mısınız? İstanbul’un popüler güzelliklerini aradınız mı? Eğer, Babıâli’den bir 

brig içinde arkadaşlarıyla Abidin’i, Necip Fazıl’ı, arkalarında sıska ve mağrur 

Rossinante’yi ağzı köpürmüş bir halde görürseniz şaşmayın... Bir saat sonra plastik 

bir hayretle ağızlar açık, Sulukule’de “çingene dansları” seyredecekler... Abidin Dino, 

Anadolu’ya resim yapmaya gönderilmişti. Bazı gazeteler, onun orada tersim ettiği 

apteshane ibriklerini sanat ve sergi için tahkiramiz telakki ettiler. Bereket versin 

                                                      
155

 A. Muhip Dıranas, “Resimde Ümanizma: I. Devlet Resim ve Heykel Sergisi 
Münasebetiyle”, Güzel Sanatlar Dergisi, Sayı: 2, Mayıs 1940. 



79 
 

birkaç dostu bunu fırsat bilerek Abidin’in deliliğini bir daha ilan ile işte kast olmadığını 

tekrarladılar. Abidin de ibrikleriyle D Grupu’nun bilmem kaçıncı sergisini hazırladı. 

Abidin demek ibrik demektir… Bu zat yakasız ceket, kolağızları tersine dönmüş 

gömlek giyer, yaz kış şapkasız gezer. Saçları yağlı fakat kendisi yağsızdır.”
156

 

 

Fikret Adil “Yeni Klasisizma” hareketini başka bir açıdan ele alır ve asıl değişimin 

sanatçılarda değil, halkta yaşandığını belirtir. Adil’e göre: 

 

“...Güzel sanat hakkında yazı yazmak cesaretinde bulunan birçok kimse “d grubu 

ressamları artık anlaşılır resimler yapıyorlar” demektedir. Bırakalım desinler, hatta 

daha ileri giderek, bunu bizzat d grubu ressamlarına dedirtsinler, hadise tamamen 

aksidir. d grubu ressamları sadece sekiz senenin bir ressam üzerinde yapacağı 

sanat tekamülünü tabii bir şekilde takip etmişlerdir, bugünkü telakkileri ile sekiz sene 

evvelki telakkileri arasında yalnız ve ancak nu inkişaf vardır. Yani daha açık olarak 

şunu demek istiyorum ki, onlar aynı ressamlardır, seyirciler değişmiştir. Daha, daha 

açık ve basit söyleyeyim: ressamlar seyircilere uymamış seyirciler resmin ne demek 

olduğunu kavramaya başlamış, alışmışlardır, hülasa resim ihtilali muvaffak olmuştur.  

Yine bazı gazeteler, “d grubunda klasisismaya dönüş vardır, ilk sergileriyle herkes 

şaşırmıştı, bugün anlaşılır resimler yapıyorlar” diyor. Bu da yanlış! d grubunun ilk 

sergisi bir desen sergisi idi ve bütün manasıyla klasik desenlerden mürekkepti. Lakin 

o zaman resimde klasisismanın ne olduğunu anlayan pek azdı, resimleri 

garipsediler. Şimdi ise, gerek d grubunun, gerek müstakillerin ve hiçbir teşekküle 

mensup olmayan diğer ressamların gayretiyle, memlekette beynelmilel manada 

resim kültürünün tohumu atılmış bulunuyor… 

Mesut bir tesadüf eseri, d grubu sergisi ile aynı günde, Beyoğlunda genç Fransız 

ressamlarının sergisi açıldı. Derhal haber verelim ki, bizim ressamlarımız genç 

Fransız ressamlarına değilse bile, onların burada açılan sergideki eserlerine 

faiktirler, iki sergi arasındaki fark, bariz bir şekilde lehimizedir.  

Bugünkü haliyle, d grubunun sergisi kaldırılıp, fransızların sergisi gibi bir sanat 

propogandası turnesine çıkarılsa, Avrupa ve Amerika’da yapacağı tesir, muhakkak ki 

Fransız hükümetinin kendi ressamlarından beklediği neticenin fevkinde olacaktır… 
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Berk (Nurullah) - Teknik imkanları hislerinin feveranına fren koymaktadır. Bu 

muvazenenin en olgun meyvesini henüz vermemiş olan Nurullah Berk şüphesiz bize 

ruhunu da, er veya geç, ifşa edecektir. Teşhir ettiği “düşünen kadın” tablosu, N. 

Berk’in otokritikten ve sanat endişelerinden kurtulmak yolunda tecrübelere girişince 

ne mesut bir muvaffakiyete varacağına en büyük delildir. N. Berk’e renk 

hasisliğinden adeta kızıyorum. Fakat onun renklere aşkını ve bu aşk yüzünden 

korkusunu da bildiğim için, ona hürmet ediyorum… 

Kaptan (Arif) - Bir natürmort ve bir peyzajla adeta, sırf ismi bulunsun diye sergiye 

iştirak etmiş. Sanat ihmale gelmez…”
157

 

 

1943 tarihli Yücel Dergisi’nde yayınlanan “Sergi Karikatürü” isimli yazıda ise d 

Grubu’nun Beyoğlu Halkevi’nde açılan sergisi, sergi düzeni ve mekan kullanımı 

bakımından değerlendirilir:  

 

“Beyoğlu Halkevi 1940 yılı başında güzel bir teşebbüs yaptı. Şurada burada neşriyat 

yapan Türk Karikatüristlerine başvurarak on küsurundan eserlerinin orijinallerini 

istedi ve bunları bir araya toplayarak “Birinci Türk Karikatür Sergisi” ismini verdiği bir 

sergi meydana getirdi… Geçen yıl bu güzel teşebbüsün, bilmediğimiz sebepler 

yüzünden icra mevkiine konulamamış olduğunu gördük. Bu yıl, gazetelerde 

gördüğümüz bir ilandan bu yıl ikinci serginin açılacağını görerek Beyoğlu Halkevi’ne 

koştuk. Kapının sağ tarafındaki kapının üstüne de şu not konulmuştu: “2 nci Türk 

karikatür sergisi”. Fakat kapıdan girip te sağ taraftaki loş ve berbat bir aralıkta 

bulunan sergiyi görünce, geldiğimize pişman olduk. Tahtaları yer yer çökmüş 

karanlık bir yerde bulunuyorduk. Yüksek tavana iki tane kör lamba asılmıştı. Karşıya 

kirli bir ayna ve sol tarafa kırık bir mermer masa atılmıştı. Başka bir tarafta da eski 

bir bilardo masası göze çarpıyordu ve eğer bütün bu tuhaf manzaradan kendinizi 

kurtarabilip de başka taraflara göz atabildi iseniz dört beş çuval üzerine çarpık 

çurpuk tutturulmuş bazı soğuk karikatürleri de görebilirdiniz. Manzaranın fecaati 

karşısında eğer kendinizi çabuk toparlayabilirseniz şu cümle gayri ihtiyari 

dudaklarınızın ucuna gelecektir: “Sergi karikatürü”. 
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...Açılan sergiye verilen isim: “Türk”tür. Hükümetin ve Parti’nin “Halkevi”nden istediği 

vazife büyüktür. Bu gibi resmi ve yarı resmi müesseselerde vazife alanların göz 

önünde tutmaları icap eden bir çok hususlar bulunduğunu unutmamaları gerekir 

zannındayız…”
158

 

 

Yapılan yorumlarda sanatçılar sadece eleştirilmez, elbette övgü ile karşılananlar da 

vardır. Fakat bu yazılar da olumsuz değerlendirmelerde olduğu gibi yine çok 

abartılıdır. Örneğin, Vedat Nedim Tör “Her Şey Güzel İçin: Bir Neo-Klasik Ressam” 

başlıklı yazısında Sabri Berkel’i yere göğe sığdıramaz: 

 

“Dedim ya bu ressamlar bizim işi azıttılar: Sergi üstüne sergi açıyorlar. Doğrusu 

maşallah… Şimdi de Sabri Fettah Berkel’in sergisiyle gözlerimiz nurlandı… Bizim 

Sabri’miz pek öyle doğurgan değildir ama, muhakkak ki, cins sanatkardır. Onda 

baştan savma iş ve göz boyamacılık yoktur. Bir ortaçağlı lonca ustası gibi dürüst ve 

haysiyetli çalışır. Acayip olmak hevesine de hiçbir vakit kapılmamıştır. Daima ölçülü, 

sade, aydın ve berrak kalmasını bilmiştir…  

Vedat Nedim Tör, Sabri Berkel’i övmekle kalmaz, yeni açılan meclis binasının duvar 

panoları ve freskleri için de onu doğrudan aday gösterir: “Müraller, panolar, freskler 

yapmaya namzet bir sanatkarımızdır. Ona, kocaman birkaç büyük iş yaptırmak 

lazım. Mesela, Büyük Millet Meclisi’nin yeni yapısının duvarları için panolar ve 

freskler düşünülmüşse, Sabri, bu iş için biçilmiş kaftandır…”
159

 

 

Aynı şekilde Ahmet Hamdi Tanpınar da, Cemal Tollu’yu diğer ressamlardan ayırarak 

üst bir mevkiye çıkarır, yüceltir ve abartılı yorumlarda bulunur: 

 

“Cemal Tollu’nun resmi için ilk hatıra gelen vasıf “sıhhat” kelimesidir. Onun sanatı, 

Dürer’in Tarih tablosundaki o gürbüz, adaleleri büklüm büklüm, adeta pehlivan yapılı 
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fakat gene güzel ve çekici, bilhassa sıhhat ve kuvvetiyle güzel ve çekici genç kadına 

benzer… Ressam; sanatının diğer vasıflarını, bazı tablolarını büyük bir renk 

kibarlığıyla o kadar lezzetli yapan çekingenliğini, eşyayı kendi üzerine bir yumruk gibi 

kapatan ve her resmine bir abide çeşnisi veren o çok övülmeye layık kompozisyon 

kudretini hep bu sıhhat ve sağlamlık duygusuna borçludur… 

Onun tablolarında ani ilhamların, geçici hayranlıkların, coşkunlukların yeri yoktur. 

Cemal’de bütün ruh haletleri çarçabuk resme dair teknik meseleler şeklini alır, 

“perspective”, “volume” endişesi olur, renk uygunluğu veya kontrastı olur ve bu 

çehresiyle ressamda yaşar. Böylesi bir sanatta konunun rolü ruhi hayat, teessür ve 

heyecanlarımız gibi, sadece esere bir vesile teşkil eder. Bu sonuncuların tesiri 

bulunsa bile, ya “tasavvur”a başlangıç olmakla kalır, yahut ta teknik davalara o kadar 

istihale eder ki fark edilmez. Cemal bu itibarla arkadaşlarından ayrılmaz. Yalnız şu 

farkla ki onun sanatı büyüğü, azametliyi sever…  

Gitti yolda ilk olmaması, arkasında çok sevdiği birtakım büyük ressamlar bulunması 

Cemal için bir nakise değildir. Burada da Cemal arkadaşlarından ayrılır. Ustasını çok 

çabuk seçmiştir. Cézanne o kadar büyüktür ki onu anlayarak peşinde yürümek dahi 

bir nevi olgunluk ve büyüklüktür. Cemal Tollu, Cézanne’yi iyi anlayanlardandır… 

Bursa’daki Koza Hanı Cemail’in en güzel kompozisyonlarından birinin “esquisse”dir. 

Paletinin bize sihrini tam vermese bile, inşa etmek, seçmek ve düzenlemek kudretini 

verir. Burada sırf ressamı anlatmak için bir kıyaslama yapmak isterim: Koza Hanı 

gündelik hayattan bir parçadır. Cemal, sırf Bursa’ya ait olan bu sahnenin elbette 

lezzetini duymuştur. Fakat duyduğu ile kalmıyor; gördüğünü daha yüksek bir aleme 

nakletmek istiyor. Onun için tablosu ne bir dokümandır, ne bir röportajdır. Cemal’in 

yerinde Koza Hanı’nda Bedri Rahmi olsaydı, bu tablo “esquisse”i bütün bir cümbüş, 

cıvıltı ve lezzet olurdu. Çünkü Bedri Rahmi anın lezzetine kendisini kaptıran 

adamdır. Bazen uçurtma uçurur gibi resim yapar; Cemal ise öyle değil. Gene 

Cemal’in yerinde Eşref Üren bulunsaydı, Koza Hanı şampanya köpüğü bir şey 

olurdu. Eşref Nedim’e benzer: nüanslarla senfonisini kurar. O, adeta eşyanın madde 

kısmını atıp sadece bazı vasıflarıyla, renk ve kokusuyla iktifa eden bir tecrittir. 

Halbuki Cemal, bütün bir sadakatle her gördüğünü alır; hem de rengiyle, hacmiyle, 

“contour”u ile. Fakat onları çok sağlam bir maddeye hakkeder gibi tablosuna 

koyuyor… Aziz ressam ve dosta bana yaşattığı haz ve düşünce anları için teşekkür 

ederim.”
160
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Ahmet Köksal, d Grubu’nun 14. resim sergisi ile ilgili kaleme aldığı yazısına; grubun 

Türkiye’de resmin gelişmesine olan katkısından, getirdiği yeni ruh ve heyecandan 

bahsederek başlar. Grubun ilk resim sergisi ile ilgili yaptığı: 

 

“... Resim hayatımızda ihtilalci bir karakter taşıyan bu sergi, kübist, sürrealist 

anlayışların eseri olan, mücerret hacim, renk araştırmaları ve desenlerle modern 

garp resminin İstanbul’da esen şiddetli bir fırtınası olmuştu. O zaman halk arasında 

ve basında birdenbire yadırganan, anlaşılmayan bu sergiyle grup, etrafında geniş bir 

ilgi toplamakla beraber türlü dedikodulara yol açtı. Mizah dergilerine, gazetelere 

eğlence konusu oldu. Hatta “D” grupuna; deliler, divaneler, dahiler grupu diyenler 

bile çıktı.” yorumu, dönemin bakış açısını yansıtması açısından dikkat çekicidir. 

 

Köksal yazısının devamında, dönemin yeni sanatı kabul ediş sürecine dair bir 

değerlendirme yapar: 

 

“... Görünüşte, o zamana kadar alışılmış resim zevk ve anlayışına birdenbire yıkıcı 

bir darbe gibi inen bu ilk sergiyle “D” grupu; uzun zamandan beri türlü ışık ve gölge 

oyunlarıyla fazla erimiş, yumuşamış resmimize geometrik bir nizam, rasyonel bir 

anlayış içinde, bir derlenip toparlanma, bir form ve derinlik kazandırmak istiyordu. 

Fakat bu çabucak olamazdı. Türk resminde yeni bir ufuk açmak, ona “duygu” ve 

“intiba” ın payı yanında, “fikir” ve “zeka” nın hissesini de katmak endişe ve iddiasıyla 

hareket eden grup, ısrarlı çalışmalarına yorulmadan devam ederek, ilk getirdiği 

kübist, sürrealist, konstrüktüvist gibi denemelerden zamanla sıyrılıp, durularak tekrar 

klasik terkip, inşa ve ahenk kaidelerine dayanan sakin, olgun ve ağırbaşlı bir ifade 

tarzına dönmüştür. “D” grupunun sanat hayatımızda yarattığı bu değişik hareketten 

resmimizin hiçbir kazancı olmadığı iddia edilemez. Grup on yılı aşan devamlı 

çalışmasıyla, resmin hudut ve imkanlarını araştırmak kadar, mücerret hacim ve renk 

denemelerinden, aynı zamanda göz kırpmayan bir zekanın ışığı altında ileri bir 

teknik ve icra mükemmelliğine doğru nasıl gidileceğini de göstermiştir.”
161
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Köksal yaptığı genel değerlendirmenin ardından sözü grubun 14. resim sergisine 

getirir. Sanatçılarla ilgili yaptığı yorumlarda, detaylı değerlendirmelerde bulunur, 

çalışmalarını dünya sanatından örnekler ile kıyaslar, hem biçim hem de içerik ve 

duygu bakımından okumalar yapar. Bedri Rahmi Eyüboğlu, Cemal Tollu, Nurullah 

Berk, Arif Kaptan ve sergiye katılan diğer sanatçılarla ilgili yorumların yapıldığı 

yazının  tamamına ekler bölümünden ulaşılabilir.  

Sanayi-i Nefise Mektebi mezunu ilk mimarlardan Sedat Çetintaş ise, 1949 yılında 

yayınlanan yazısında, mimari, resim, musiki, sahne sanatları ve edebiyat alanlarında 

yaşanan modernliği sert bir dille eleştirir: 

 

“Resimde realizm, sembolizm, ekspresyonizm vesaire gibi ekoller, bugün birer masal 

oldu. Dünyanın hiçbir güzel sanatlar akademisinin kabul etmemiş ve öğretim 

programına sokmamış olduğu modern resmi, akademimizin başına taç ettik. Çarpık 

ağızlı, domates burunlu, ahtapot kol ve bacaklı portreler, kompozisyonlar yapan bir 

nesil üretiyoruz.  

Léopold Lévy gibi bu memleketin rengine ve ışığına söven, asil renkli Türk 

kadınlarının tuval üstünde, suratlarını soba kurumu ile kirleten ve anatomik 

teşekkülleri ile alay eden bu modernist Fransız ressamına Türk gençliğini teslim 

ettik. Yetiştirdiklerinin, sergilerindeki eser diye önümüze koyduklarından, resim 

sanatı namına ne demek istediklerinden bir şey anlamayışımızın sebebi, işte 

budur…”
162

 

 

Sami Onat aynı yıl yazdığı yazısında Sedat Çetintaş’a katılır ve Bedri Rahmi’nin 

eserleri üzerinden yaptığı yorumda, yeni sanatı ne kadar anlamaya çalışıp tolerans 

gösterse de durumun kabul edilemez olduğundan bahseder:   

 

“… Bugüne kadar ekseri (D Grubu)’na ait ressamlar için yazdığımız yazılarımızın 

çoğunda iyi şeyler söyledik. Onları en geniş toleransla anlamaya ve anlatmaya 
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çalıştık… Fakat geçen gün Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun son resimlerini gördükten 

sonra kritik bir zamanın gelip çatmış olduğunu fark ettik… Bedri Rahmi’nin sergisini 

gördükten sonra içimizin yanışı sebepsiz değildir… O, iki üç sene öncesine kadar 

hepimizi ümitlendiren bir kıymet, bir büyük kabiliyetti. Ama bugün Bedri Rahmi’yi bir 

ressam olarak görmek, eserlerini pentür olarak kabul etmek ne kadar güç ve bunu 

yazmak bizim için ne kadar zor. İki sene kadar önce (Uzun Boyunlu Kızlar)la 

başlayan şekli bozma merakı ve renkli görünmek kaprisi; Bedri Rahmi’yi bugün bir 

dekoratör, bir illüstratör veya bir vitray ressamı haline getirmiş…  

İki sene kadar önce (Uzun Boyunlu Kızlar) diye bir acayiplik tutturarak, asla 

ekspresyonla, empresyonla ve resimle alakası olmayan bir şekil bozma merakına 

kapılan Bedri; bu defa da (Öpüşmeler), daha doğrusu (Seviciler)le uğraşıyor. İki 

kadının birbirine kenetlenircesine öpüşmesi, cinsi bir dalaletin teşhirinden başka 

hiçbir şeye yaramaz. Ve bunun hiçbir sanat görüşüyle alakası olamaz. Bedri Rahmi 

için mevzu mu yoktu veya Bedri Rahmi mevzu mu bulamazdı? 

Bir seneden beri ekseriya mütenazır şekillerle, hiçbir renk ve desen endişesi 

gözetmeden adeta mozaik yapar gibi kare ve nokta tuşlarla bir şeyler yapmak 

isteyen Bedri, bu yolun da kendisine vefakar olmadığını niçin anlamak istemiyor? 

Sanatın zanaat olmadığını pek iyi bilmesi lazım olan Bedri, birkaç yerli tip ve motifle 

kendine has milli ve yeni bir resim yaptığına mı inanıyor? 

… Bütün bu satırlarda Bedri Rahmi için fena hiçbir isnatta bulunmak istemedik. Zira 

bugün için cemiyete kötülük eden bir heyula (korku verici) değil, kıymetleri heder 

eden bir vaka karşısındayız… Gayemiz, Bedri Rahmi’nin sanatçı mizacına ve 

kabiliyetine olan inancımız dolayısı ile duyduğumuz teessürü belirtmektedir. Son 

olarak şunu da kaydetmek isteriz: Bir iki peyzajı ile Bedri, hala bu tehlikeden sıyrılma 

şansına maliktir. Hatta boynu uzun olmakla beraber bir portresi kurtuluş melcei 

(barınak, sığnak) olabilir. Yeter ki, Bedri Rahmi bunu istesin, zanaatı sanata tercih 

etmesin, deformasyon merakından ve acayip fantezilerden kaçınsın. Bu çok 

özlediğimiz yeniden doğuşu zaman gösterecektir.”
163

 

 

Sami Onat 1949 tarihli başka bir yazısında, sanatçıları kendilerini “ispat etmeye” 

çağırır. Ona göre;  
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“… Klasik resmi hazmetmemiş, hor görülen akademizmden geçmemiş, mevzuu 

aynen kopya etmekte kabiliyetini denememiş bir ressamın, ressamım diye ortaya 

çıkması çok büyük bir cesarettir… Bir Picasso, önce benzeyen bir portre yapabildiği, 

klasik yoldan muvaffakiyetle geçtiği için bu kadar çılgınlığına rağmen daima bir 

değer olarak ortada duruyor… Ne kadar isim yaparlarsa yapsınlar, ne kadar ressam 

olarak ortada görünürlerse görünsünler işe, doğrudan doğruya modern resimle 

başlayan ressamların ressamlıklarına inanmıyoruz. Bunlar evvela bize resmin ilk 

şartı olan ‘benzetme’yi versinler. Aksi halde bunların, kolayın ve acayipliğin 

okuyucuda ve seyircide bırakacağı merakı istismar ettiklerine inanacağız. Eğer 

Picasso süjesine benzeyen resimler vermeseydi, onun yiyeceği hüküm de bu 

olacaktı… 

Eğer biz yanılıyorsak meydan ortada boş duruyor. Bize evvela (varsın fotografik 

olsun, varsın sanat kıymeti olmasın) sahiplerine benzeyen birer portre yapsınlar. 

Eğer bu portreler süjelerine benzerlerse biz haksız düşündüğümüzü kabul edeceğiz. 

Ve İsnatlarımızın (suçlama) ağırlığı altında ezilmeye razı olacağız. Fakat aksi halde 

(Picasso da anlaşılmıyor, bizi de sonra anlarlar) gibi müdafaaların sedece acizlikten 

ileri geldiğine hükmedeceğiz…”
164

 

 

Bedri Rahmi, Hasan Kavruk’un sergisi üzerinden, tam da bu konuya dikkat çeker ve 

şöyle söyler: 

 

“...Çocuk resimleri Hasan Kavruk’u büyülemişlerdi. Hasan Kavruk bugünkü 

sergisine, bugünün resim anlayışına bu kapıdan girdi… - Bunu benim beş yaşındaki 

çocuğum da yapar sözünü yabana atmamak lazım. Bu tenkit yalnız bizde değil, 

bütün dünyada yeni resmin başına gelenleri hülasa etmektedir.  

Evet öyle bir resim ki onu ancak çucuklar bir de iyi sanatkarlar yapabilirler. Renklere 

ve biçimlere musallat olan bir sürü yarım yamalak bilgilerden kurtulabilmek gücü 

ancak kötü hocalar elinde bozulmamış çocuklarda, bir de mesleğine ömür vermiş 

sahici sanatkarlarda bulunur…”
165
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“Çocuk resimleri” konusunda Cemal Tollu’nun düşünceleri Bedri Rahmi’yi destekler 

niteliktedir: 

 

“...Son senelerde, dünyanın her tarafında çocuk resimlerine karşı şiddetli bir alâka 

uyandı ise, bu, daha ziyade umumî kültür arasında sanat kültürünün de ehemmiyetle 

yer almasının zarureti anlaşıldığı içindir. Bir insanın, dünyanın güzelliğini anlaması, 

tabiatı sevmesi için en emin vasıta, herhalde resim yapmak olmalıdır… 

Çocuk; safdil ve sevki tabîîleri ile resim yapan sanatkârlara benzer. Gördüklerini 

aynen değil, düşündüklerini, bildiklerini yapmak ister. Derinlik veya üçüncü buud 

düşüncesi çocukların kafasında yer almaz. Uzaktaki adamın da, yakında duranın 

boyunda olduğunu bilen çocuk, insanları yanyana veya üstüste dizmek suretiyle 

tasvir ettiği sahnelerde Rönesans Sanatından ve fotoğraftan tamamiyle ayrı, 

Mısırlılara ve Mezopotamyalılara, Etilere çok daha yakındır… 

Desende olduğu gibi, renkte de gördüğünü taklit etmeyen, esasen tabiata bakarak 

çalışmadan, mevzuu gördükten sonra; aklında kalanı, anladığı kadarını ve 

düşündüğünü yapmak isteyen çocuk, tam bir hürriyet içinde saf renklerle iş görür… 

Çocuk resimlerine karşı bütün dünyada gösterilen alâkanın bir sebebi de, sanat 

telâkkisinde meydana gelen büyük değişikliktir. 

Sanat telâkkisinin ve zevklerin değişmesi ile vahşi sanatın sonra, çocuk resimlerini, 

hattâ delilerin yaptıkları resimleri incelemiye kadar gidilmişti. Yunan idealinden ve 

Rönesans sanatının tesirlerinden kurtulmak isteyen son yarım asrın sanatı, kurtuluş 

çaresini sevki tabîînin, saflığın kucağına atılmakta bulmuştu.”
166

 

 

Sabahattin Eyüboğlu, “Gerçek Yenilik” başlıklı makalesinde; yeni resmin 

değerlendirilişinde, on yaşında bir çocuğun yaptığı resimle, o dönemin en usta 

ressamlarından birinin resminin, herkesi aldatacak kadar benzeyebileceğine dikkat 

çeker. Bu noktada Eyüboğlu şu sorunun cevabını arar: “Çocuğu dahi saymak mı 

yoksa ressamı küçümsemek mi doğru?” Yanıtı ise; “Çocuk, bir süre sonra eski 

resmin bayağı özentilerine düşeceğinden, üstüne basıp geçtiği yeniyi bir daha 

bulmayacaktır” şeklinde olur. Yazara göre, pek çok sanat heveslisi de bu çocuğun 
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hatasına düşüp, ilk denemelerini ustalarına beğendirdikleri takdirde artık çözecekleri 

düğümlerinin kalmadığını düşünür.167 

Fikret Otyam ise, son zamanlarda moda olan non-figüratif tarz ile ilgili fikirlerini dile 

getirirken, meseleye daha geniş bir çerçeveden bakar. Hatta, “Bence mücerret 

anlayış, belki de en güç anlayıştır” der ve şöyle devam eder: 

 

“Tabiatı tesfir yolunu bir merdiven telakki etsek, muhakkak ki en alt basmak objektif, 

fotografik kopya, orta basamaklar gerçek ile mücerret şekil aleminin doğruca sentezi, 

en üst basamaklar da ya saf abstraksyon, ya bunun hakim bulunduğu alemdir. Bu 

kutsal form aleminde rahat rahat dolaşabilmek için şekli olmayan biçimlerin ve 

renklerin gizli manasını kavrayacak bir kafa olgunluğu, bir kültür zenginliğine sahip 

olmak gerektir. Çünkü mücerret dünya, kelime oyunu yapmadan diyebilirim ki, 

metafizik dünyadır. Avrupa’da mücerret sanatı kuranlar, her şeyden evvel birer 

büyük kafa, birer olgun sanat mizacıdırlar.”  

 

Otyam son olarak şunları ekler:  

 

“Ne yazık ki mücerret anlayış gibi gerçekten müstesna bir dünya, sıra kopyacıların 

elinde, dekoratif oyunlar derecesine düşmüş bulunuyor. Tabiatı alelade objektif ve 

realist bir teknik içinde görmek ve resmetmekten aciz kimseler, tuvalin ötesine 

berisine yuvarlaklar ve kareler yaparak kendilerini aldatmak ve bakanları 

zehirlemekle meşgul... Gerçek ile mücerret arasını bulan sırat köprüsünü kuvvetli bir 

sanat mizacının kanatlarıyla aşacak olana ne mutlu!”
168

 

 

Türkiye’nin ilk çağdaş sanat hareketi olan ve Türk resim sanatına yön veren 

grupların öncülerinden kabul edilen d Grubu, pek çok olumsuz yoruma rağmen Türk 

sanatının Batı’ya dönük yüzünü temsil eder. Batıdaki yaygın sanat anlayışlarını 
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geleneksel Türk öğeleri ile harmanlayan grup üyeleri kendilerine has bir kimlik 

yaratırlar. Ürettikleri eserler dışında düzenledikleri konferanslar, çıkardıkları yayınlar 

ile güncel sanat ortamının da nabzını tutarlar. 

 

2.2.4. Yeniler Grubu ve Eleştiri Yazıları 

Yeniler Grubu gerek sanatsal yaklaşımları, gerek sergileme biçimleri ile önceki 

gruplardan daha farklıdır. 1941’de kurulan Yeniler Grubu, Avrupa’da eğitime 

gitmeyen ilk grup olarak resim tarihimizde toplumsal gerçeklik hareketini başlatırlar. 

Sosyal ve toplumsal konulara duyarlı tavırları ile ön plana çıkan sanatçıların 

işlerinde de, şehir yaşamından, gündelik konulardan, işçi ve emekçilerden izler 

vardır.  

Sanatçılar ilk sergilerinde, yaşamlarını sürdürdükleri kent olan İstanbul üzerine 

yoğunlaşırlar. Sergi, “Liman Resim Sergisi” başlığıyla Beyoğlu Matbuat Birliği’nde 

(Basın Birliği) 10 Mayıs 1941 tarihinde açılır. Sanatçılar yaklaşık bir yıl boyunca 

bütün İstanbul sahillerini dolaşır, balıkçılarla birlikte limanlarda vakit geçirir, 

hayatlarını yakından gözlemlerler. Modelleri de balıkçılardır.  Serginin açılış 

töreninde dahi balıkçıların yaşamından izler vardır.  

Kıymet Giray, Nuri İyem’in sanatı üzerine kaleme aldığı kitapta bu ilk sergi için 

önemli tespitlerde bulunur. Giray’a göre; Türk resminin gelişim çizgisi içinde, ilk kez 

bir ressam grubu bir konsept üzerinde yoğunlaşmakta ve sanatsal yaratılarını bu 

bağlamda gerçekleştirmektedirler. Sergideki resimler, o güne kadar yapılan bütün 

İstanbul resimlerinden önemli ayrımlar sunan bir atılımı temsil ederler. İstanbul’un 

dayanılmaz güzelliklerini şiirsel bir dille resimleyen, bu manzaraların üzerinde ışık-

gölge oyunlarını ya da resmi geometrik doku olarak parçalayan biçimsel arayışları 

yansıtmaya yönelmek yerine, düşünsel temele dayalı sanatsal arayışlar ilk kez 

ortaya çıkar.169  

Mümtaz Yener konuyla ilgili En Son Dakika Gazetesi’nde şunları söyler: 
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“Sadece güzel renk ve güzel çizgi ile resim sanatı yapılamaz. Bizim gayemiz güzel 

renk ve çizgi ile cemiyet hayatını canlandırmaktır. Bunun için hep beraber limana 

gittik. Liman işçisi arasında uzun müddet kaldık. Maksadımız onların yalnız yüzlerine 

bakmak ve çalışma tarzını görmek değildi. Onların psikolojisini de tetkik ettik.”
170

 

 

Fahir Onger de, Soyut Dergisi’nin Mayıs 1973 tarihli sayısında yer alan “1941 Liman 

Sergisi ve Yeniler Grubu” başlıklı yazısında, Yeniler Grubu için “Yeniler Grubu resim 

sanatına toplumsal gerçekçi resimler katarlar. İşçiler, yoksullar ve toplumun 

hastalıklı yönlerini gerçekçi bir anlatımla resimlemeyi amaçlarlar”171, yorumunda 

bulunur.  

Grup sanatçıları da sık sık sanatsal duruş ve tavırlarıyla ilgili açıklamalar yaparlar. 

Örneğin Kemal Sönmezler, En Son Dakika Gazetesi yazarlarından Kemal Kayabal 

ile yaptığı söyleşide: 

 

“İçtimai gerilemenin bir ifadesi olan (izm)ler silsilesinden tamamen sıyrıldık. Bir grup 

halinde çalışmaya karar verdiğimiz zaman fikir birliğimiz şu idi: Tabiatın haricinde hiç 

bir şey tasavvur edilmediği gibi, cemiyetin haricinde de sanatkar tasavvur etmek bir 

rüyadan ibarettir. Bu zamana kadar açılan sergilerde ne bir mavzu birliği vardı, ne de 

fikir birliği. Bizim bu şekilde hareketimiz öyle zannediyorum ki Türkiye’de ilk ileri 

sayılabilecek bir mahiyettedir”
172

 açıklamalarında bulunur. 

Grup ikinci sergisini 1942’de “Kadın” konusu ile gerçekleştirir. 

İkinci sergiyle birlikte, grup üzerindeki baskı artar ve sanatçılar olumsuz eleştirilerin 

hedefi haline gelirler. Orhan Seyfi Orhon’un Çınaraltı Dergisi’nin 6 Haziran 1942 

tarihli 37. Sayısında yazdıkları bu tepkiye açık bir örnektir: 

 

“Türkiye’de resim, bir müddetten beri soysuz bir sanat haline gelmeye başladı. Bunu, 

bazı gençlerin açtıkları yeni resim sergilerinden anlıyoruz. Milli hayatımıza aykırı 
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cereyanları sokmaya çalışıyor. Milli heyecanımıza uymayan heyecanları 

aksettirmeye çalışıyor… Milli görüşlerimizin, anlayışlarımızın, kavrayışlarımızın 

dışında züppe, mütereddi, muzır ve tehlikeli bir istikamet almaktadır. (...) Bir 

müddetten beri Türkiye’de resim Türk değildir. Yabancı bir pasaport taşır. Fütürist, 

kübik veya empresyonist görünerek asıl hürriyetini gizlemeye çabalar. Bizimle hiçbir 

alakası yoktur. Vatan güzelliklerine şaşı bakar. Tarihe, mefahire, kahramanlara karşı 

kördür. Gider işçileri bulur, liman ameleleriyle konuşur, balıkçılara kollarını açar… 

Resme karşı dikkatli davranmalıyız. Onun palyaço yüzüne bakmayın. Yüzündeki 

sahte sanat maskesini koparın. Bakın altından ne çıkacak? Yabancı, korkunç, 

kıpkızıl bir ihtilalci yüzü!” 
173

 

 

1943 sergisinde tepkiler ileri bir boyuta taşınır. Mümtaz Yener’in “Fırın” adlı tablosu 

ve Haşmet Akal’ın natürmortu, sergi açılışında Burhan Toprak tarafından salondan 

çıkarılmak istenir. Ancak gençler, Akademi müdürünün yetkisinin okulu ile sınırlı 

olduğunu, okul dışında açılan sergilere müdahale edemeyeceğini savunarak, 

Akademi’nin sanat ortamı üzerinde kurduğu hegomonyaya dikkat çekerler ve baş 

kaldırırlar. Ancak şikayetler polise kadar gider ve bu resimler polis zoru ile 

çıkartılır.174 

Hatta, Zeki Faik İzer’in Akademi girişine Yeniler’in vesikalık fotoğraflarını bıraktığı ve 

bunların içeriye sokulmamaları için emir verdiği bilinmektedir.175 

Yeniler’e karşı yapılmış ağır eleştirilerden biri de şöyledir: 

“İşte resim sanatının yeni mümessilleri! Yaptıkları resimler herşeyden evvel şekilden 

mahrumdur. Bir resmin cemiyete faydalı olabilmesi için onun güzel olması ve 

anlaşılması lazım gelir. Yeni resim güzeli çirkinleştirir, tabiiyi gayri tabii hale getirir. 

Tabii isteyerek değil, elinden o geldiği için - Halk yeni resimden hiçbir şey 

anlamadığı içindir kisergilere uğramaz oldu. Resim büyük kitleler yerine küçük 

zümrelerin gönül eğlendirme, birbirlerini pohpohlama vasıtası olmuştur. Bugün 

modern ressam mozalak bir salon züppesinden başka bir şey değildir.”
176
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Bunun yanı sıra grubu destekleyen yazar ve düşünürler de vardır. Örneğin, Hilmi 

Ziya Ülken “Resim ve Cemiyet” adıyla yayınladığı küçük bir kitapta, bu yeni hareketi 

över. Kitaptan bir bölüm şöyledir: 

 

“... Milli olmak ‘ben milliyim!’ diye bağırmak değil; fakat kendilerinin olan meseleleri 

içinden duyarak onları dünyaya aksettirmektir. İstanbul’un içyüzünü yaşayan, kafile 

kafile köylere giden bu genç ressamlardan hakiki eserler beklemenin zamanıdır. Asıl 

milli san’atkâr odur ki, demagogların iftiralarına göğüs gererek en mevsuk ve 

yaşanmış tecrübelerini (hiçbir tasannu ve sahtekarlık katmaksızın) ilan etmekten 

çekinmez.”
177

  

 

Fikret Adil de, 3 Mayıs 1951 tarihinde Cumhuriyet gazetesinde çıkan bir yazısında, 

en genç resim nesli olarak nitelendirdiği Yeniler Grubu üyelerinin, ileriye dönük bakış 

açılarını ve içlerindeki resim sevgisini takdir eder.178 

Grup etkinlikleri 1952’de açtıkları sergi ile sona erer. Bazı sanatçılar çalışmalarını 

Türk Ressamlar ve Heykeltraşlar Cemiyeti’nde sürdürürler.  

Genel olarak değerlendirilecek olursa, Yeniler Grubu üzerine yoğunlaşan tüm bu 

olumlu ve olumsuz eleştirilerin, dönemin sosyal ve toplumsal yapısını ortaya 

koymakla birlikte; toplumun yeni sanata bakışını da gözler önüne serdiği 

söylenebilir.  

2.2.5. Devlet Resim ve Heykel Sergileri ve Eleştiri 

Yazıları 

Devlet Resim ve Heykel Sergileri, Türkiye Cumhuriyeti’nin plastik sanatlar alanındaki 

birikimini göstermek ve sergilemek amacıyla sanat ortamındaki tüm grupları ve 

bağımsız sanatçıları bir araya toplayan ve 1939 yılında başlayıp günümüze kadar 

süren görsel sanat etkinliğidir.  
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Devlet Resim ve Heykel Sergileri’nin alt yapısını 1933-1936 yıllarında düzenlenmiş 

İnkılâp Sergileri ile 1937 ve 1938 yıllarında gerçekleştirilmiş Birleşik Resim ve 

Heykel Sergileri oluşturur.  

Devletin düzenlemiş olduğu bu sergiler, sanatı ve sanatçıyı bir araya toplamak ve 

desteklemek fikrinden yola çıkar ve Devlet Resim ve Heykel Sergileri ile süreklilik 

kazanır. Sanatçılar için katılmanın bir prestij sayıldığı bu sergiler, entelektüel 

camianın desteklediği bir etkinlik olarak devam eder ve geniş yankı uyandırır. 

Sergilerle ilgili yapılan yorumlar biçim, renk, teknik, konu ve resimde figür 

kullanımının yanı sıra, milli sanat anlayışı ve jürinin seçim kriterleri ile ilgilidir. 

Örneğin, Ahmet Muhip Dıranas, I. Devlet Resim ve Heykel Sergisi için yazdığı 

“Resimde Ümanizma” başlıklı yazısında; Türk resminin Avrupa’daki gibi bir alt 

yapıya sahip olmadığından ve sanatçıların da bu yaklaşımı henüz özümseyememiş 

olduklarından bahseder.  

Dıranas, yeni kuşak sanatçıların klasik sanatın kaynakları insan ve doğadan 

uzaklaşmış olduğunu dile getirir ve klasik Türk sanatını bu yolla yaratmayı 

düşündükleri için de onları uyarır: 

 

“...Son nesille, yüzde yüz Avrupalılaştığını gördüğümüz resim sanatının klasik 

kaynaklardan uzak kalarak; insanı ve tabiatı anlamayı ve sevmeyi ihmal ederek, 

büyük kompozisyonlara, büyük şekle, ve insani mevzulara gitmeden de büyük sanat 

olabileceği imkanını tasavvur etmek, hatta bunu bir ihtimal gibi düşünmek, bir kalp 

ve idrak safiyeti olur…” 

 

Dıranas, yazısının başka bir bölümünde, resimde hümanizma konusunu ise şu 

sözlerle dile getirir: 

 

“...Birinci Devlet Resim ve Heykel Sergisi’nde bariz olan temayül (hümanizma) 

buydu. Nitekim, bu sergi memleketimizde bugüne kadar açılmamış resmi ve gayrı 
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resmi resim ve heykel sergilerinin en mühimi, en olgunu…, bunlardan ziyade, 

resimde hümanizma’yı bir şuur ve anlayış halinde ortaya atmış olmasına borçludur.” 

 

Dranas’a göre, hümanizma bir dava halini alır ve bu davanın temsilcileri olarak da d 

Grubu gösterilir: 

 

“Avrupa’dan memlekete dönmüş olan bütün o gençler Rönesans’ı ve alemşumul 

resim dünyasını ceplerinde taşımamalarına ve hatta ekseriyetle bunun gafili 

olmalarına rağmen davayı o kadar güzel güttüler ve başardılar ki, Türk resmini bir 

hamlede dünya resminin davasına ortak ederek onun bugünkü şayanı hayret 

inkişafını temin ettiler. İşte bu suretle, Türk resim sanatı, tabii zaruretler neticesi 

yaptığı bu süratli inkişafının seyri içinde bir merhaleye varmış oldu. Modern sanat 

hareketlerini çok yakından takip eden ve Avrupa’nın sanat temayülleriyle sıkı bir 

temas halinde bulunan resmimizin, şüphesiz garbın en son temayülüne ayak 

uydurarak, Garpla beraber, yeni bir klasisizmaya doğru döneceği tabiiydi.”
179

 

 

Necip Fazıl Kısakürek ise, Son Telgraf Gezetesi’nde I. Devlet Resim ve Heykel 

Sergisi’ni değerlendirdiği yazısında, sergide yer alan sanatçıları yeni fırça ve eski 

fırça olarak ikiye ayırır. Kısakürek’e göre, eski fırça, yani klasik anlayışı benimseyen 

sanatçılar, kendilerini tekrar eder ve belli kalpları kullanırlar. Yeni fırça, yani modern 

anlatım biçimlerini kullanarak çalışan sanatçılar ise bu yeni teknikleri henüz 

özümseyemedikleri için özgün eserler veremezler: 

 

“Eski fırça, Lâternada (Mavi Tuna) çalınırcasına, yine her zamanki standardize 

portreciliği, peyzajcılığı, maddeyi olduğu gibi ve şöyle böyle bir teknikle kopya eden 

büyük fikir ve sentezden mahrum reçeteciliği içinde, aynı eski fırça… Yeni fırçaya 

gelince, onun faciası daha büyük! Her biri köşe kapmaca oynar gibi birer zoraki 

aykırılık tarzı bulmuş olan yeni fırça azasının müşterek vasfı, renk ve çizgiden fikir ve 

terkibe kadar, ferdiyetlerine has bir görüş sahibi olmamakta. Bu noktayı, hele 
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Anadolu turnesinin eserleri öyle ifşa ediyor ki… Yeni fırça azasından hiçbiri 

Anadolu’yu ve Anadoluluğu, mahrem maktalarından yakalayamamıştır. 

Yakalayamamak şöyle dursun, kaba zahir planın da gördükleri cemaat, nebat, 

hayvan ve insan bile, mesela beş eser ressamın beş eserinde de mühürle basılmış 

gibi aynı şeydir. İskambil kâğıtlarındaki papazlar ve oğlanlar gibi, birbirinin tıpatıp eşi 

kekelemeler… Yeni fırça azasının, doktorluk tabiri ile göğüs darlığını Halk Partisinin 

imtihanı belli etti…”
180

 

 

Bedri Rahmi Eyüboğlu, 18 Nisan 1941 tarihli Ulus Gazetesi’nde yayınlanan “Üçüncü 

Devlet Resim ve Heykel Sergisi Münasebetiyle” başlıklı yazısında şunları söyler: 

 

“Yüzlerce sanatkârın, yüzlerce eserini bir çırpıda teşhir eden bir sanat sergisi 

hakkında yazı yazmağa kalkmak çok güç ve nazik bir iştir. Memleketimizde açılan 

sergiler hakkında şimdiye kadar bir tek doğru dürüst yazı görmek nasip olmadı. Bu 

mevzua dair yazılan yazıların bel kemiğini teşkil eden cümlelerden birkaçı: ‘–Veli’nin 

meyvaları çok muvaffak!, Ali’nin natürmortu çok fena!, Hasan’ın kompozisyonu 

dehşet!, Hüseyin’in çıplak kadını tuhaf!’ Sanatkârın ismiyle eserinin mevzuunu 

zikrettikten sonra, cümlenin sonuna hoş, latif (güzel), âlâ, mükemmel gibi sıfatlar 

ilavesiyle yazılmış yüzlerce yazı gördük. Sizi temin ederim ki iyi hazırlanmış bir sergi 

kataloğu, bu nevi yazılardan çok daha öğretici ve faydalı şeylerdir. Hiç değilse size 

sanatkârın nüfus kâğıdından birkaç yaprak öğretir... Bizde resim sergilerinde 

gördükleri eserlerin adları sonuna bir münasip sıfat bulduktan sonra sütunlarca yazı 

yazan bu zevat (kişiler), sanatkârlardan bahsetmiş olduğundan memnun, vazifesini 

yapmış bir vatandaş gururuyla, sanatkârların meclisine girdiği zaman hiç de tahmin 

ettiği şekilde karşılanmaz. Sanatkârlar, haklı olarak bu adamcağızı çatık kaşla 

karşılar ve sorarlar: ‘–Ali’nin natürmortu için kötü, Veli’nin meyvaları için güzel 

buyurmuşsunuz. Fakat bir parça zahmet edip bunların niçin kötü veya niçin güzel 

olduğunu anlatmamışsınız.’…”
181
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Eyüboğlu yazısının devamında, hayatını resme adamış sanatçıları yakından 

tanıyanların, onların endişelerini, çalışma tarzlarını yakından takip edenlerin, 

herhangi bir eseri tek bir kelime ile nitelemelerine imkan olmadığını belirtir; bir roman 

hakkında fikir yürütebilmek için o romanı okumanın gerektiğini, bir tablo hakkında 

söz söyleyebilmek için ise onun önünde uzun uzadıya durmanın, sanatçısının 

endişeleriyle yakından alakadar olmanın ve onun dünyasına girmenin icap ettiğini; 

aksi halde bir sergiden alınan izlenimlerin, yolda ya da tramvayda, yüzünü birkaç 

saniye görme imkanı bulduğumuz bir yolcu hakkında edinilen yüzeysel bir 

izlenimden öteye geçemeyeceğini söyler. 

Eyüboğlu aynı yıl yazdığı “Sergi Dolayısile: Mahmud Cuda” başlıklı yazısında; 

üçüncü Devlet Resim ve Heykel sergisinde birçok izleyicinin takdirle seyrettiği iki 

resmin de Cûda’ya ait olduğunu belirterek sanatçının katıldığı tüm sergilerde eserleri 

önünde meraklı bir kalabalığın toplandığını ve bu kalabalığın; “–Şu kumaş 

büklümlerindeki işçiliğe bak. En ufak kıvrımların nakışlarını ve gölgelerini tesbit 

etmiş, aşk olsun. Bak, işte resim buna derler. Her şeyi yerli yerinde. Bu, ötekiler gibi 

baştan savma değil. Fırçasının değdiği bütün eşyayı tetkik etmiş.” sözleriyle Cûda’yı 

takdir ettiğini ifade eder. Sanatçının eserlerini, fotoğrafa benzediği, bazen de 

fotoğraftan daha iyi ve daha doğru gördüğü için beğenenlerin de bulunduğuna işaret 

eden Eyüboğlu, eserlerini takdir edenler arasında mükemmel bir işçi olduğu 

hükmüne varanların yanılmadıklarını, Cûda’nın genç nesil sanatçılar içinde işçiliğe 

en çok önem verenler arasında yer aldığını; ancak sanatçıda işçilikten başka bir 

yeteneğin söz konusu olmadığını ifade eder. “Zevk ve heyecanın, sanatkâra 

yeteceğine büyük bir kalabalığın iman ettiği bir devirde, Mahmud’un yalnız işçiliğe 

ehemmiyet vermesi hakikaten üzerinde durulmağa değer.” diyen Eyüboğlu, asıl 

resmin zevk, heyecan ve işçiliğin bir araya gelmesinden oluştuğunu, Cûda’nın, 

“büyük ressamların” eserlerini daha dikkatle incelemesi halinde, bu eserlerde 

işçilikten başka yetenekleri de görebileceğini belirtir. Ayrıca, bir heykeltıraş gibi 

eşyanın girinti ve çıkıntılarını tespit etmeye uğraşırken gördüğü renkleri olduğu gibi 

kopya etmekten çekinmediğini, bundan ötürü resimlerinde her şeyin ayrı bir renge 

çaldığını, her parçanın başka başka renklere bürünerek resmin içinde özgürlüğünü 

ilan ettiğini söyler. Eyüboğlu, Cûda’nın renk konusundaki kayıtsızlığını, bir resimle 

örneklendirir ve eser hakkında şu değerlendirmeyi yapar: 
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“...Masadan sarkan kumaşın üzerinde gayet berrak kırmızılar, maviler ve sarılar 

vardı. Masa ve kitaplar solgun ve bulanık gri kahverengi içerisindeydi. Heykel; ne 

masanın ne de kumaşın renklerine uymuş, onlara tamamıyle arkasını çevirmiş 

bambaşka bir telden çalıyordu. Masanın önündeki kâse ve kitaplar da bambaşka bir 

yeşil ahengine girmeğe çabalıyorlardı, yani bu eserden insanın aklında bir tek renk 

kalmasına imkân yoktu. Çünkü orada bütün renkler vardı. Hâlbuki onbeş yirmi 

senedir, resme ibadet edercesine büyük bir aşkla çalışan Mahmut Cûda’nın, bu basit 

fakat basit olduğu kadar mühim renk meselesini çok daha evvel kavraması lâzımdı.” 

 

Bu saptamalarının ardından, Cûda’nın resimleri hakkında genel bir değerlendirme 

yapan Eyüboğlu, şunları kaydeder: 

 

“Şimdiye kadar sergilerde gördüğümüz resimlerinde gayet zevksiz renklere bulanmış 

olmasına rağmen, Mahmud’un şekli kendine mal etmek için büyük bir gayret 

sarfettiği anlaşılıyor. Sabırlı bir işçilik, bu bakımdan ona yardım ediyor. Mahmut, 

âdeta usta bir çömlekçi gibi toprağı kolaylıkla yuğuruyor. İyi kötü oraya bir çömlek 

koyuyor. Fakat sonra tutup bu çömleğe rengârenk alaca bulaca boyalar sürüyor. Bir 

an için Mahmud’un elinden çıkan destileri boyanmamış farz ederek onların şekli ve 

biçimi üzerinde duralım. Mahmut, tabiatı olduğu gibi kabul ediyor. Gözünün gördüğü 

kadarını görüyor ve gördüğünü tesbit ediyor. Üzerinde günlerce durduğu mevzuun 

hangi tarafını daha çok sevdiğini, daha iyi kavradığını anlamak imkânsız. Onun 

gözleri eşya üzerinde gayet soğukkanlı dolaşıyor. Renklerde olduğu gibi, girinti-

çıkıntı ve nakış cilvelerinden hangisini daha çok sevdiğini ve bunlar içerisinde bize ilk 

önce hangisini sunmak istediğini kavrıyamıyoruz. Onun resimlerinde meyvalar, 

masa, heykel, kitaplar, hep aynı hızla kabarıyor, hep bir ağızdan konuşuyorlar.” 
182

 

Taci Tantuğ, Dördüncü Devlet Resim ve Heykel Sergisi başlığıyla kaleme aldığı 

yazısında, Türk sanatının günden güne daha iyi bir noktaya taşındığından bahseder 

ve devlet desteğinin bu konudaki önemine dikkat çeker. Sergide yer alan 

sanatçıların eserleri hakkında incelemelerde bulunur: 
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“Arif Kaptan - 14 eser vermiş. Hemen hepsi  güzel. Bilhassa (Bomonti bahçesi), 

(Pencere), (Ağaçlı yol), (Elektrik şirketi yolu), (Kar manzarası) çok güzel. Geçen 

sene onda esmer ve çiğ yeşiller hatırlıyorum. Bu sene bunlar ısınmış, bahar ve yaz 

girmiş. Bu sefer onda yeşillerin ve gölgelerin dalga dalga derinleşen sıcak, yumuşak 

musikisi, harikulade sırrı var. Daha hür ve bol… 

Ali Halil Sözel - İki eseri var. Pek az. Hatta bir tane diyebiliriz: Yalnız (Şakayıklar)ı 

yapmış. Küçük bir tablo, ama seyrine doyum olmuyor. Taze, ılık bir hayat. Çiçeklerin 

pembeliği. Kafi değil mi? Halkın bu eseri kolayca anladığını ve beğendiğini gördüm. 

Bu da yeter.  

Bedri Rahmi Eyüboğlu - Dokuz eseri var. Bizim velut sanatkar için bu çok sayılmaz, 

ama az da değil. Hem hepsi iyi şeyler. Onda hala bir arama hissediliyor? Zaten 

aramak çok kere bize güzel sanatı vermez mi? Fakat bu sene Bedri Rahmi’de 

aramaktan ziyade bir buluş var gibi. Muhtelif tarzlarda çalışmış. (Salıpazarı) tablosu 

renkleri iyi anlamış ve şiiri duymuş bir sanatkarın çok güzel eseri. Sonra, bir peyzajı 

ikinci mükafatı aldı. Bedri Rahmi, şimdi baktıkça manasını içten içe daha fazla 

meydana çıkan derin eserler veriyor. Esrarlı ve derine gidiyor. Renk işini çok iyi 

anlamamış. Bence güzel bir kabahati var: Ekseriyetle bir hakim renk grubu içinde 

kalıyor. Fazla mavilerde dolaşıyor ve tekrarlıyor. Onda güzellikler teksif edilmiş bir 

halde ve artık sathi değil. Şimdilik bu kadar. 

Eren Eyüboğlu - Yirmi eser gibi muazzam bir yekun. Ne mükemmel çalışma. Çizgisi 

kuvvetli, renkleri biraz melalli ama. 

Ercüment Kalmık - Serginin çok muvaffak olmuş köşelerinden biri. 12 eser. Hemen 

hepsi kuvvetli. Renkte kuvvetli, desende kuvvetli. Çok cesaretle renk kullanıyor. 

Onda renk öldürülmeden maharetle yaşıyor. bu suretle eser hafifleşmeden, 

şakraklığa yakın bir tazelik kazanıyor. Hassas ve şiiri hissetmiş bir göz, usta 

parmaklar… 

Esat Subaşı - 6 eserinden iki tanesi bilhassa görülmeğe değer: (Şehzade camii 

avlusu) ve (Bursadan İnegöle). Bunlar Esat için bir merhaledir. Esat artık renk 

sathiliğinden kurtulmuş ve renklerle ışıkla karışık bir musiki koyabilmiş. O kadar taze, 

hafif ve bahar dolu, ne iyi bir karakter. 

Eşref Üren - Kısaca anlatılamaz. Bana öyle geliyor ki o, sanatta büyük şeyler 

yapıyor. Daha bugünden kendine muayyen bir yol ve karakter tayin edebilmiş bir 

bahtiyar. Büyük bir sanat anlayışına dayanan çok hassas bir çalışma.  
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Harikulade maharetle birbirine alıştırılmış renklerin bestekarı. Evvelce onları ben 

biraz fazla karanlık, biraz fazla akşam bulmuştum. Bu sene Eşref de parıldıyor. Ve 

içine aydınlık açılmış. Fakat ne yumuşak bir aydınlık. Ne maharetle konmuş bir 

tazelik kendi tabiatı gibi mütevazi, fakat asil ve temiz. Tezatlı renk bolluğu içinde, 

fakat hiçbir yerinde biraz çiğlik bile yok… 

Feyhaman Duran - Cıvıl cıvıl renk. Sanki gittikçe gençleşiyor. Tazeleşiyor. Olgun bir 

fırça, dolu bir aydınlık. İnsan neşeleniyor, çiçekler ve yemişler içinde. Esasen 

kıymetli sanatkarın desen ve renkte, söz götürmez bir ileri derecesi olduğu malum. 

Hamit Görele - ...Hamit’te tuhaf, mistik, renkli bir karanlık göze çarpıyordu. Geçen 

sene ondaki bu karanlık pek koyu idi. Şimdi ferahlamış ve hatta tazeleşmiş. 

Resimlerinin bazıları ise büsbütün renk ve hülya tatlılığı ile dolu… (Çankırı’da bir 

ova), (Boğaziçi’nde yaz), (Bir oda içi) tabloları nefis eserler. Hamit’te de klasikliğin 

ahenkli ton kaynaşması içinde canlı renkleri yaşayabilmiş bir sanat var. Bu sene onu 

her zamankinden iyi bulduk. 

Refik Epikman - Bu kıymetli arkadaşımız sergiye pek az eser vermiş. Onun kuvvetli 

bir deseni ve iyi bir çalışması olduğunu biliyoruz. Fakat nerede? 

Turgut Zaim - Bir zamandan beridir tekrar ettiği gri mavi renklerin harikalı 

hakimiyetinden kurtulmuş. Bu sefer sarıların, pembelerin tatlı dünyasını da aynı 

maharetle keşfetmiş… bu değerli sanatkarın renklerinde daima milli bir şakraklık, 

gülümseyen bir mana, bir tazelik, derin bir samimiyet ve safiyet görülüyor. Fakat o 

aynı kudretle, aynı hassasiyetle mevzularını da seçebiliyor. Tabiatta olan şey onda 

değişiyor, tabiattan daha üstün bir cazibe alıyor ve şiire, masala, latif bir sevimliliğe 

inkılap ediyor. Ne kudret… 

Heykeltıraşlara gelince: Ne yazık ki onlardan ben bir şey anlamadım. En mühimi, az 

eser veriyorlar. Tabloların yanında küçük bir hacim. Niçin? Bu sanat şubesini 

arkadaşlar biraz daha verimli hale getirmeliler…”
183

 

 

Malik Aksel ise, Ülkü Dergisi’nde V. Devlet resim ve Heykel Sergisi için kaleme 

aldığı yazısında, kompozisyonlarda figür kullanılmadığının altını çizer ve bu 

durumun biri sanatçılardan diğeri de sanatseverlerden kaynaklı iki nedeni olduğunu 

söyler. Sanatçılara yönelik durumu Güzel Sanatlar Birliği ve d Grubu üzerinden 

                                                      
183

 Taci Tantuğ, “Dördüncü Devlet Resim ve Heykel Sergisi”, Yücel Aylık Sanat ve Fikir 
Mecmuası, Sayı: 94, Birinci Kanun 1942, s. 83 - 84.  



100 
 

açıklar. Güzel Sanatlar Birliği’nin ilk yıllardan figürle uğraştığını, daha sonra ise 

manzara ve natürmorta yöneldiğini; d Grubu’nun ise Avrupa’dan dönerken kübizimle 

birlikte portreyi de getirdiğini ancak, zaman içinde onların da doğaya yönelip insanı 

unuttuklarını dile getirir. Öte yandan, Aksel’e göre alıcı kitlesi de çiçeklerin, 

manzaraların bulunduğu kompozisyonları tercih etmekte ve sanatçılar arz-talep 

çerçevesinde zorunlu olarak bu yöne kaymaktadır.184 

Devlet Resim ve Heykel Sergileri hakkında en çok tartışılan konulardan biri de jüri 

heyetidir. Eleştiri yazılarının çoğunda, jüri heyeti, Güzel Sanatlar Birliği ve d Grubu 

yanlısı olarak nitelendirilir.  

Rüştü Şardağ “Ankara Devlet Resim ve Heykel Sergisi” başlıklı yazısının bir 

bölümünde jüri meselesine değinir: 

 

“Mükafatları dağıtan jüri sık sık, hatta hemen her zaman İstanbul Güzel Sanatlar 

Akademisi mensupları tarafından teşekkül eder. Bu sefer de öyle olmuştur. Mevcut 

olduğuna muhakkak inanmamız gereken bu klik daima mükafatları muayyen şahıslar 

etrafında döndürür. Ara sıra klik haricinde insanlar da mükafata kavuşurlarsa da 

bunlar hulul etmiş kimselerdir. Nadiren, -bu seferki müsabakada kazanan Eşref Üren 

gibi-bazı ressmlara istisnai olarak mükafat verildiği görülür. Bu klik, mükafatı 

dilediğine dağıtabilir… 

Bu para ile senenin bir ayında iane kabilinden bir kat elbise parasına kavuşması 

muhtemel olan ressamlarımız için müsabakada kazanmamanın büyük bir tesiri 

olduğunu sanmayınız. Fakat yeni yetişenleri ve resimde az çok bir hüner göstermek 

yolunu tutanları Güzel Sanatlar Akademisi bu münasebetle hazin ve hakikaten acıklı 

bir yola sevk etmektedir.”
185

 

 

Cemal Tollu, Büyük Doğu Dergisi’nde yazdığı yazısında Rüştü Şardağ’ın 

düşüncelerini Güzel Sanatlar Akademisi’ne yönelik kasıtlı bir suçlama olarak niteler: 

 

                                                      
184

 Malik Aksel, “Beşinci Devlet Resim Sergisi”, Ülkü Milli Kültür Dergisi, Sayı: 53, 1 I. 
Kanun 1943, s. 7 - 10.  
185

 Rüştü Şardağ, “Fikir ve Sanat: Ankara Devlet Resim ve Heykel Sergisi”, Tan Gazetesi, 9 
Kasım 1945.  
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“Evvela serginin jürisini teşkil edenlerin Akademi mümessillerinden mürekkep bir klik 

olduğu iddia ediliyor. Halbuki sergi, talimatnamesine göre jüride Güzel Sanatlar 

Akademisi’nden bir ressam ve bir heykeltıraş muallimden başka Akademi müdürü 

bulunmaktadır. Bu sene Akademi müdürü jüriye iştirak etmediği halde jüriyi on üç 

aza teşkil ediyordu, klik nerede kaldı?...”
186

 

 

Tollu’nun 1950 yılında, XI. sergi üzerine yazdığı değerlendirmede ise jüriyi açıkça 

eleştirdiği görülür: 

 

“...Bugünkü serginin kalitesi, ilk zamanlara nazaran pek düşüktür. Bunun sorumlusu 

ise jüri, dolayısıyla jüriyi seçen makamdır. Talimatnameye göre muhtelif teşekkülleri 

ve Güzel Sanatlar Akademisini temsil edecek müsavi nispette aza seçilmesi lazım 

gelirken bu hususa riayet edilmemekte, eski otoriteler ekseriyeti teşkil ettiğinden bir 

taraftan bu otoritelere sığınanlara müsamaha yapılırken, bilhassa akademiden 

yetişen genç nesil ihmal edilmektedir…”
187

 

Şahap Sıtkı, 1949 tarihli yazısında Devlet Resim ve Heykel Sergisi gibi kapsamlı bir 

sergide toplumsal konuların olmamasından şikayet eder: “...Hani gecekondularımız, 

çamurlu, gün görmeyen sokaklarımız?...”188 

Sıtkı bu sözleri ile toplumsal içerikli kompozisyonların olmadığına dikkat çekerek 

konu değişikliğinin gerekliliği üzerinde durur. 

Malik Aksel, XI. Devlet Resim ve Heykel Sergisi ile ilgili yazdığı yazısında ilginç bir 

benzetmede bulunur: 

 

“Nasıl ki dikiş makinesi çıktı diye elle dikişten, matbaa çıktı diye elle yazıdan, hesap 

makinesi çıktı diye düşünmeden uzak kalamadığımız gibi, yarın düşünen bir robot da 

çıkınca insanlardan ümidimizi keseceğimiz hatıra gelmez.  

                                                      
186

 Cemal Tollu, “Resim: Sergi”, Büyük Doğu Dergisi, Sayı:9, Aralık 1949. 
187

 Cemal Tollu, “Sanat Bahisleri: Devlet Resim ve Heykel Sergisi Karşısında Devlet”, Yeni 
Sabah Gazetesi, 23 Haziran 1950. 
188

 Şahap Sıtkı, “Sanat Hareketleri: Ankara Mektubu Bir Resim ve Heykel Sergisi, Vatan 
Gazetesi, 9 Ocak 1949. 
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Bir sual: Acaba bugünkü ressam tabiatı beğenmediği için mi resim yapıyor, yoksa 

bunu taklide imkân bulamadığı için mi? Buna cevap vermeden şunu söyleyelim ki, 

düne kadar resim görüneni gösteriyordu, bugün ise artık görünmeyeni göstermeye 

çalışmaktadır. Yarın yeni bir resim âleti çıkar, rüyalarımızı, hülyalarımızı tespit 

ederse o vakit de resim neyi tasvir edecek. Belli değil!..”
189

 

 

Zahir Güvemli ise, 1 Nisan 1952 tarihli Varlık Dergisi’nde yayınlanan yazısında, 

Devlet Sergileri’nde yer alan eserlerin seçimine ilişkin eleştirilerde bulunur: 

 

“...Bilindiği gibi, bu sergi bütün memlekete şamil olmak lazım gelir. Halbuki bu defa 

teşkil edilen jüri, zümre zihniyetiyle hareket ederek, sanat bakımından değerli pek 

çok esere serginin kapılarını kapamış ve bu hali bir müddetten beri fark eden birçok 

sanatkar da esasen oraya eser göndermemiştir. 

Geçen yıl devlet resim ve heykel sergisi münasebetiyle yazdığımız iki yazıda 

jürisizliğin, yahut mevcut jüri heyetinin yetersizliğinin bu müesseseyi yıkacağına 

işaret etmiştik. Gerek XII. sergide, gerek daha evvel şikayet mevzusu olan bu seçme 

sisteminin kötülüğü, ister politik sebeplerden ileri gelsin, ister menfaat endişesiyle 

hareket edilmiş olsun, memleketteki sanat hareketlerini aksettirmekten sergiyi 

mahrum etmektedir.  

Bugün memlekette şahsiyet sahibi olmuş, zevkli ve değerli eserler verdiğini 

müteaddit sergilerde yüzlerce eser satarak kitleye kabul ettirmiş ne ressamlar vardır 

ki XIII. Devlet Sergisi’nden geri çevrilmişler veya bu akıbeti sezinleyerek oraya eser 

yollamaktan vaz geçmişlerdir… 

Eski Galatasaray sergilerinin ölü manzarasını kazanacağına, alaka ve akis 

uyandıracağına kolayca hükmedilebilecek olan bu tarz teşhir usulünden vaz geçmek 

elbette daha hayırlıdır.
190
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 Malik Aksel, “11. Devlet Resim ve Heykel Sergisi’nin Düşündürdükleri”, Hisar, Sayı:4, 1 

Haziran 1950, s.12-17. 
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Devletin sanatçıyı korumak ve sanatı desteklemek amacıyla günümüze değin 

aralıklarla sürdürdüğü devlet sergileri, belli bir süre için Türk sanatını yönlendirmek 

gibi çok önemli bir işlevi yerine getirir. Bugün birçok resmi kuruluşlarda ve 

bankalarda bulunan zengin tablo ve resim koleksiyonlarının büyük bir bölümü bu 

sergiye katılmış olan eserlerden oluşur. Ancak zamanla büyük kentlerde açılan ve 

sayıları hızla artan özel resim galerileri, Devlet Resim ve Heykel Sergisi'nin bir teşvik 

kaynağı olma özelliğini yitirmesine neden olur ve sergiler eski popülerliğini 

koruyamaz. 
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3. CUMHURİYETTEN 1950’LERE SANATSAL YAZINDA  

ELEŞTİRİ MANTIĞI 

Dönemin sanatsal yazınının değerlendirileceği bu bölümde, öncelikle Cumhuriyet 

öncesi döneme değinilecek, ardından Cumhuriyet’in ilanından 1950’lere değin 

uzanan yaklaşık yirmi beş yıllık bir süreç ele alınacaktır. Bunun başlıca sebebi; 

Cumhuriyet ile birlikte benimsenen gelişim odaklı politikalar ve yenilikçi bakış 

açısıyla ekonomiden, siyasete, toplumsal hayattan kültür-sanata pek çok alanda 

köklü reformların yapılmış olması ve tüm bunların sonucunda yepyeni bir döneme 

başlanmasıdır.   

Cumhuriyet öncesi döneme bakılacak olursa, Abdülaziz ve II. Abdülhamid dönemi 

basınında güzel sanatlara dair haber ve fikir yazılarına rastlanır. Bunlar çoğunlukla 

İstanbul’da İngilizce ve Fransızca yayınlanmakta olan Levant Herald, Journal de 

Constantinople, La Turquie gibi gazetelerde görülen, haber ve olay mahiyetinde 

yazılardır. Türk gazeteleri de zaman zaman bu yabancı gazetelerden tercüme 

yoluyla yazılar yayınlarlar.  

Örneğin, Mustafa Cezar “Sanatta Batıya Açılış ve Osman Hamdi” isimli kitabında, 

güzel sanatlar konulu en eski fikir yazısına Terakki Gazetesi’nde rastlandığını 

belirtir. Levant Herald Gazetesi’nden tercüme edilen “Sanayi-i Nefise” başlıklı 

yazıda191 “Gençlere güzel sanatların sevdirilmesi, kamuoyunun bu yolda eğitilip 

yaratıcı zekanın teşvik olunması gereklidir” denmektedir. Böyle yapıldığı takdirde 

güzel sanatların her memlekete girebileceği, aksi halde gümrük tarifesi ortaya koyar 

gibi güzel sanatların ortaya konamayacağı, mimarlık ve resim öğrenimi yapmak 

üzere bir okul kurulabilmesi için, bir takım eski güzel sanat eserlerinin mevcut 

olmasının ve bunları öğretecek geniş bilgi sahibi kimselerin bulunmasının gerektiği 

kaydedilmektedir. 

Türk yazarlar tarafından kaleme alınan güzel sanat sanatlar konulu ilk yazılar ise, 

“Sanayi-i Nefise”192 ve “Maarif ve Sanayi”193 isimli yazılardır. 
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 “Sanayi-i Nefise”, Terakki, No: 338, 26 Muharrem 1287 (28 Nisan 1870), tıpkı çeviri, 
Mustafa Cezar, Sanatta Batıya Açılış ve Osman Hamdi, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayınları, 1971, s. 377. 
192

 “Sanayi-i Nefise”, Hakayik-ul Vekayi, No: 560, 3 Rebiülevvel 1289 (11 Mayıs 1872), tıpkı 
çeviri, Mustafa Cezar, a.g.e., s. 378 - 379. 
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Türk yazarlar tarafından Türkçe olarak kaleme alınan bu iki yazıda da sanatın, 

gelişmiş devletler seviyesine ulaşmada temel faktörlerden biri olduğuna ve bu 

alandaki eksikliklerimize değinilir. Mimarlık ve sanat alanında eğitim veren kurumlar 

açılması, sanat eğitimine maddi kaynak sağlanması, kaliteli eğitim veren okullar ile 

alanında uzman ve bilgili sanatçılar yetiştirilmesi, bu sayede kültür sanat alanında 

kendimizi üst seviyelere çıkarmamız gerektiği vurgulanır. 

Aynı yıllar içerisinde, İpek Duben, bir yazıya daha dikkat çeker -ki bu yazının uzun 

yıllar sergi eleştirilerini temsil edecek olan tipik bir yazı örneği olduğunu 

söylemektedir.194 Bu yazı da, 1874’te ressam Guillemet tarafından düzenlenen ve 

resim akademisi öğrencilerinin yapıtlarından oluşan bir serginin (1876) La Turquie 

gazetesinde yer alan eleştirisidir.195  

Oğuz Erten ise, “Türk Plastik Sanatlarında İlkler” isimli kitabında, Abdullah Kamil’in 

Osmanlı Gazetesi’nde çıkan 1880 tarihli yazısını Türkçe ilk sergi tanıtımı ve 

incelemesi olarak gösterir.196 Çoğunluğu gayrimüslim sanatçıların katılımıyla 

gerçekleşen Elifba Kulübü’nün bu ilk sergisi, Tarabya’da Rum Kız Okulu’nda açılır. 

Abdullah Kamil, yazısında Elifba Kulübü Resim Sergisi’ni anlatırken, Constantinople 

Messencer Gazetesi muhabirinin sergiye katılan sanatçıları “Osmanlı olan” ya da 

“Osmanlı olmayan” şeklinde gruplamış olmasını sert bir şekilde eleştirir. Yapılan 

ayrımın hatalarını dile getirirken –tercih etmemesine rağmen, protesto etmek ve 

düzeltmek amacıyla, kendisinin de gruplama yapmak durumunda kaldığını belirtir. 

Sergide yer alan eserleri detaylı biçimde değerlendiren Kamil, sanatın 

bütünleştiriciliğine dikkat çeker. Dinen ve milliyet olarak ayrım yapılmasının 

yanlışlığına vurgu yapar.197  

Abdullah Kamil, Elifba Kulübü’nün 1881 yılında Tepebaşı Belediye Bahçesi’nde 

yaptığı ikinci sergi için de yine Osmanlı Gazetesi’nde bir yazı kaleme alır. Hem 

ressamları hem de eserlerini kapsamlı bir şekilde ele aldığı dört parçalık yazısında, 
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 “Maarif ve Sanayi”, Vakit, No:160, 27 Şevval 1292 (26 Ekim 1875), tıpkı çeviri, Mustafa 
Cezar, a.g.e., 379 - 382. 
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 İpek Duben, Türk Resmi ve Eleştirisi 1880 - 1950, İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 
2007, s. 183. 
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 La Turquie, 29 Temmuz 1876, tıpkı çeviri, Mustafa Cezar, a.g.e., s. 393. 
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 Oğuz Erten, Türk Plastik Sanatlarında İlkler, İstanbul, Antik A.Ş. Kültür Yayınları, 2012, 
s. 58. 
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 Abdullah Kamil, “Tarabya’da Sanayi-i Nefise Sergisi”, Osmanlı Gazetesi, 11 Şevval 
1297,  tıpkı çeviri, Mustafa Cezar, a.g.e., 494-497. 
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bu seneki serginin, Tarabya Rum Kız Okulu’nda gerçekleşen bir önceki sergiye göre 

daha zengin olduğundan söz eder. Osmanlı ressamlarına ait tarafı mükemmel 

derecede iyi bulur. Eserleri konu, kompozisyon, renk, biçim bakımından detaylıca 

değerlendirir.198  

Abdullah Kamil’in iki sergi hakkında yazdığı yazılar değerlendirilecek olursa, 

dönemine göre epeyce ileride olduğu söylenebilir. Çünkü bu yıllarda başlı başına bir 

sanat eleştirisinden bahsetmek güçtür, gazetelerde yer verilen haberlerin çoğu bilgi 

niteliği taşır. Bu yazıların büyük kısmı da, İstanbul’da İngilizce ve Fransızca olarak 

yayınlanan gazetelerden tercüme yapılarak sunulmaktadır. 

1890’a kadar bazı gazete ve dergilerde bir kaç özel sergi ile Sanayi Nefise’den 

bahseden kısa yazılar yayınlanmaya devam eder.  

1900 yılına kadarki yazılar değerlendirildiğinde, eleştirilerde ölçüt olarak, konu, 

teknik mükemmellik, aslına benzerlik, renk kullanımında zenginlik ve parlaklık gibi 

meselelerin ön planda olduğu söylenebilir. 

Aynı durum, 1900–1915 yılları arasında da devam eder; sergiler, dönemin yayın 

organlarında ya haber ve duyuru niteliğinde ya da sanatçıyı ve eserlerini tanıtacak 

şekilde ele alınır. Dolayısıyla, eleştirmenden beklenen eleştirel bakışı bu dönem 

yazılarında da gözetilmez.   

Bununla birlikte, Mehmet Nuhoğlu, Cumhuriyet öncesi dönemde yayınlanan sanat 

yazılarını fikri bakımdan değerlendirdiği makalesinde; bu yazılar ile birlikte bir sanat 

ve sanat tarihi terminolojisinin oluşmaya başladığına, sanat ile zanaat kavramlarının 

ayrışmaya başladığına dikkat çeker. Söz konusu yazılar, Türk sanatı ve sanatta 

milliyetçilik fikirlerinin yerleşmesinde önemli bir rol oynar.199 

Cumhuriyet’in ilanı ile başlayan dönemde ise; sanat yayımcılığı ve eleştirisi 

bakımından daha verimli bir ortamın varlığından söz edilebilir. Bu yıllarda pek çok 

dergi ve gazetenin kültür sanat hayatına kazandırıldığı görülür. 
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Türkiye’de plastik sanatlar alanındaki ilk eleştirilere Milli Mecmua, İkdam Gazetesi, 

Meş’ale, Hayat Dergisi gibi çoğunlukla fikir ve sanat dergilerinde rastlanır. Bu 

yayınlardaki eleştirilerin hemen hemen hepsinin edebiyatçılar tarafından kaleme 

alındığı söylenebilir.200  

Sonraki yıllarda, Yeni Adam, Ülkü, Varlık, Şadırvan, Muhit, Ar, Güzel Sanatlar 

Mecmuası, Resimli Uyanış, Yücel dergileri ile; Cumhuriyet, Milliyet, Vatan, Ulus, 

Yeni Sabah, Son Posta gibi gazetelerde resim eleştirilerine sıkça yer verilir.  

Yapılan çalışmada da görüleceği gibi; bu dönemde resim sanatı üzerine eleştiri 

yazıları yazan isimler, Ahmet Haşim, Ahmet Hamdi Tanpınar, Nurullah Berk, Ahmet 

Muhip Dıranas, Cemal Tollu, Mahmut Cuda, Malik Aksel, Bedri Rahmi Eyüboğlu, 

Sabahattin Eyüboğlu, Abidin Dino, Eşref Üren, Elif Naci, Mustafa Şekip Tunç, İsmail 

Hakkı Baltacıoğlu, Arif Kaptan, Mazhar Şevket İpşiroğlu, Zahir Güvemli gibi şair, 

edebiyatçı ve ressamlardır. 

İlerleyen bölümde, bu yazarların plastik sanatlar üzerine yazdıkları yazılar iki ayrı 

başlık altında incelenecektir. Öncelikle, kişisel beğenilerin ön plana çıktığı, öznel 

yorumların yapıldığı ve dil kullanımı açısından da dikkat çekici yazılar ele alınacak; 

verilen örnekler üzerinden dönemin sanat eleştirisine dair genel bir izlenim 

oluşturulmaya çalışılacaktır.  

Bunun yanı sıra daha özgün ve Türk sanatının gelişimine katkı sağlayabilecek 

kavramsal nitelikteki yorumlar ikinci bir başlıkta incelenecektir. 

 

3.1. Dönemin Olumsuz Eleştirileri ve Aşırı Yorumlar 

Yapılan eleştiriler değerlendirildiğinde, yorumlamaya dair çok temel sorunlar olduğu 

gözlemlenir. Bunların ilki ve belki de en önemlisi eleştirinin yanlış anlamlandırılmış 

olmasıdır. Kınama, yerme gibi kavramlarla bir tutulan eleştiri, sanatçıyı ya da eserini 

kötülemenin ötesine geçemediği gibi; eksik bilgi ve kişisel beğeniler ile yapılan keyfi 

yorumlar da hem okuyucuyu yanlış yönlendirir hem de sanatçıları tatmin edemez.  

Vahdet Güntekin’in Temmuz 1935 tarihli Yeni Adam Haftalık Fikir Mecmuası’nda 

yayınlanan “Münekkit Çekişmesi” isimli yazısı ile, Nurullah Berk’in Ocak 1941 
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tarihinde yayınlanan Yücel Aylık Sanat ve Fikir Mecmuası için hazırladığı  “Sanat 

Mevzuunun Nankörlüğü”  isimli eleştirisi, bu durumu net bir biçimde ifade eder.201 

Yazıların genelinde dikkat çeken bir diğer durum da, eleştiri yazanların yüzeysel 

yorumlar yapmaktan öteye geçememeleridir. Özellikle, entelektüel birikimleri olup 

plastik sanatlar alanında uzmanlaşmamış yazarların kaleme aldığı metinlerin, 

sayfalarca yazılmış genel izlenimler olarak kaldığı gözlemlenir. 

Bazı örneklerde de, yazarlar, arkadaş kayırarak, kimi sanatçıları gereğinden fazla 

yüceltir ve yere göğe sığdıramazlar. Bu yazılar, dönemin sanat yazarlarının (hepsi 

olmasa da, genel itibariyle) ne kadar öznel olduklarını göstermesi bakımından 

dikkate değerdir. Özellikle şair ve yazarların yaptıkları eleştirilerde bu tavrın ön plana 

çıktığı söylenebilir. 

Vedat Nedim Tör’ün “Her Şey Güzel İçin: Bir Neo-Klasik Ressam” (Vatan Gazetesi, 

29 Nisan 1945) ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Cemal Tollu ve Resimde Yapı” (Ülkü 

Milli Kültür Dergisi, sayı: 106, 16 Şubat 1946) başlıklı makalelerinde de 

görülebileceği gibi; bu tür yazılarda “muhteşem”, “şahane”, “mükemmel işçilik”le 

yapılmış eserler “bahar gibi taze, tatlı ve ferahlatıcı” olarak nitelendirilir.  Bu 

eleştirmenlere göre iyi bir iş çıkarmak, tabiatı doğru anlamaktan, “orta çağlı bir lonca 

ustası gibi” iyi bir işçilik çıkarmaktan, renkleri ve ışığı doğru kullanmaktan, 

kolaycılığa kaçmadan ve çok gerçekçi bir betimleme yapmaktan geçer. Onlara göre, 

“kıymetli” sanatkarda ani ilhamlar, geçici hayranlıklar, coşkunluklar yoktur; daima 

ölçülü, sade, aydın ve berraktır. Tablolardaki “sıhhat” ve “sağlamlık” duygusu da 

resmi kuvvetli ve güzel kılmak için yeterlidir.202 

Sanat tarihine ve sanatçıların gelişim süreçlerine dair -ki oturmuş bir resim 

geleneğimizin olmadığı sık sık vurgulanır, yeterli bilgiye sahip olmadan peşin 

hükümlerde bulunan yazarlar; zaman zaman kendi içlerinde de tutarsızlık yaşarlar.  

Elif Naci’nin Müstakil Ressamlar’ın sergileriyle ilgili yazdığı yakın tarihli yazılarda 

olduğu gibi (“Yenilik”, Resimli Uyanış Dergisi, 2 Ekim 1930 ve “Müstakillerin Sergisi”, 

Milliyet Gazetesi, 27 Şubat 1931); sanatçıları teşvik etmek amaçlı yapılan olumlu 

yorumlar, zaman içerisinde yerini hayal kırıklığına bırakır.203 
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Bu durum, ortaya konan sanat üretimini yorumlayacak yeterli öngörünün henüz 

oluşmamasından, modern sanat düşüncesini kavrayabilecek düşünsel olgunluğa ve 

kültürel zenginliğe erişilememesinden kaynaklanır. Kültür sanat politikaları ülke için 

çok yenidir, ne halk, ne sanatçılar, ne de eleştirmenler kurulu bir gelenekten 

gelmezler. Dolayısıyla, deneme-yanılma diyebileceğimiz bu sürecin yaşanması da 

çok doğaldır. Mahmut Cuda’nın, Ar Plastik Sanatlar dergisinde yayınlanan 1937 

tarihli “Modern Sanat” isimli yazısında da değindiği gibi, dönemin Türk resim ve 

heykel sanatı yükselmeye olduğu kadar bocalamaya da çok açık bir özgürlük 

kazanır. 204 

Çalışmanın önceki bölümlerinde sözü edilen  ve ekler kısmında yer alan bazı 

örneklerde ise; eleştiri yazanlar, ideal bir eleştirinin nasıl olması gerektiğini 

tartışırken, çoğu zaman kendileri aynı hataya düşerler. Genel beklenti, eleştirmenin 

sanat tarihi hakkında yeterli donanıma sahip olup halkı bilgilendirmesi ve 

yönlendirmesi yönündedir. Cevat Akgönül, Orhan Hançerlioğlu, Cemal Tollu gibi 

yazarlara göre eleştirmen bilgili, kültürlü, üstün zevk ve misyon sahibi, tarafsız, 

objektif, tutarlı ve disiplinli olmalıdır (Cevat Akgönül, “Tenkit Zihniyeti”, Varlık Aylık 

Sanat ve Fikir Mecmuası, 1 Aralık 1952; Orhan Hançerlioğlu, “Eleştirmenin 

Güçlüğü”, Varlık Aylık Sanat ve Fikir Mecmuası, 1 Ekim 1953; Cemal Tollu, 

“Tenkidin Faydası”, Yeni Sabah, 4 Haziran 1952).205 

Bu tanım ve düşüncelerin doğru olduğunu kabul edersek, şu soruyu sormamız 

gerekir: Hangi örnekler bu söylenenlere uygundur? 

Sanatçı ve sanat eserine yönelik eleştirilerde, eleştirmenin kendi beğeni ve 

zevklerini temel aldığı, objektif değerlendirmeler yapmadığı ortadadır. Yazarın 

hoşuna giden ya da hoşuna gitmeyen işleri sanat tarihinin gelişimi ve sanatçının 

bakış açısını göz önünde bulundurmadan -çoğu zaman sert bir dille ve yererek- 

eleştirdiği; ya da bunun tam tersi biçimde çok abartılı yorumlarda bulunarak 

yücelttiği görülür.  

Eleştirilerin çoğunda, doğaya birebir uygunluk, form, renk dengesi gibi ölçütler güzel, 

ideal ve doğru resmin temeli sayılır. Öyle ki, bahardaki çiçeklerin rengi, ağaçlar, 

kuşlar, böcekler, meyveler, kişiler biçimsel olarak ve renk bakımından birebir aynı 

değillerse,  çirkin, yanlış hatta ucube olarak görülürler. Çünkü bu eleştirmenlere 

                                                      
204

 Yazıların tamamına ekler bölümünden ulaşılabilir. (Bkz.: EK 1.4) 
205

 Yazıların tamamına ekler bölümünden ulaşılabilir. (Bkz.: EK 1.5) 



110 
 

göre, doğayı salt kopya etmek dahi güçlü bir eser meydana getirmek için yeterlidir. 

Aksi oluyorsa ya sanatçı yetenekli değildir, ya çabucak yapma telaşı içinde bir 

şeyleri unutmuştur ya da işini önemsemiyor ve eserine de değer vermiyordur.  

Eleştirmen beğenmediği bir iş için; “bence şöyle yapsan daha iyi…”, “o freskten 

vazgeç..”, “sabah bunlardan birini görsek günümüz kötü geçer, işimiz ters gider…” 

gibi yorumlarda bulunmaktan çekinmez. Hatta ressamlığı “doktorluk kadar 

mesuliyetli, saray şairliği kadar zeki ve kurnaz, bir ordu kumandanı kadar kudretli bir 

şey” olarak değerlendiren benzetmelere rastlanır. Bu yazarlara göre, sanatçı sergiye 

az sayıda eser ile katılıyorsa çalışmamıştır, değerlendirmesi güçtür; çok sayıda eser 

ile katılıyorsa üretken ve başarılı bir ressamdır.   

Örneğin; Ulus’un Resim Sergileri İlavesi’nde isimsiz olarak yayınlanan “Tablolar 

Karşısında Ufak Tefek Düşünceler” (11 Haziran 1938), Fahri Hırçın’ın “Teşhir 

Edilmekte Olan San’at Eserleri” (Cumhuriyet Gazetesi, 11 Ağustos 1939), Bedri 

Rahmi Eyüboğlu’nun “Sergi Dolayısile: Mahmud Cuda” (Ülkü Milli Kültür Dergisi, 

sayı: 6, 16 I. Kânun 1941), Taci Tantuğ’un “Dördüncü Devlet Resim ve Heykel 

Sergisi” (Yücel Aylık Sanat ve Fikir Mecmuası, Aralık 1942), Zahir Güvemli’nin “Yeni 

Mevsim Başlarken: Kahramanlık Resimleri Sergisi” (Varlık Aylık Sanat ve Fikir 

Mecmuası, 1 Ekim 1952) başlıklı yazıları, durumu özetler niteliktedir.206 

Bu tür yazıların dili de son derece dikkat çekicidir. Özellikle olumsuz eleştirilerde, 

çoğu zaman sanatçı ve işiyle dalga geçen bir hava hakimdir. Yazarlar alışılmadık 

olanı en alaycı sözlerle dışlarlar. Zahir Güvemli’nin Abidin Dino’yu saçı uzun, aklı 

kısa bir genç olarak ifade ettiği yazısındaki gibi (Zahir Güvemli, “Abidin Dino”, Yeni 

Adam Haftalık Fikir Gazetesi, 19 Eylül 1940)207, kişisel beğenilerin öne çıktığı, 

sanatsal bir okumanın söz konusu olmadığı yazılarla karşılaşılır. Ayrıca, Nazım 

Hikmet’in 22 Ağustos 1931 tarihli Yenigün Gazetesi’nde yayınlanan, 15. Galatasaray 

Resim Sergisi hakkındaki yazısı da bu bağlamda değerlendirilebilir.208 

Yeni ve modern sanat üzerine çok şey yazılır. Kabul etmek gerekir ki, toplumun 

genel beğeni algısını değiştirmek kolay değildir, hem halk hem de yazarlar 

gerçeğine birebir benzeyen fotografik görsellerden kolay vazgeçemeyecektir. Bu 

bağlamda, eleştiri yazılarının bir kısmında modern sanat kesinlikle kabul görmezken, 
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bazı makalelerde ise olumlu bir bakış açısı ile değerlendirilir. Bununla beraber, 

olumlu eleştirilerde de yeni sanat konusundaki çekinceler göze çarpar.  

Yapılan olumsuz yorumların çoğunda resim tekniği ve konusu üzerinde durulur (Ali 

Sami Boyar, "Resim Mektebimiz -ve- Ressamlığımız Ne Halde?", Cumhuriyet 

Gazetesi, 14 Kasım 1931; Malik Aksel, “Bir Resim Kavgasının Düşündürdükleri”, 

Sanat ve Edebiyat Gazetesi, 19 Nisan 1947; Malik Aksel, “Yeni Resim Üzerine 

Tartışmalar”, Sanat ve Edebiyat Gazetesi, 24 Mayıs 1947)209. Modern resim teknik 

olarak yetersiz kalan, klasik resim yapma becerisine sahip olmayan sanatçıların bir 

kaçış noktası olarak gösterilir. Mektepsizlik olarak tanımlanan modern resim ve bu 

yeni tarzın Akademi’ye kabulü her fırsatta eleştirilir. Bu bakış açısına sahip yazarlara 

göre, doğa ile ilgisini kesen ressam için, tuval artık bir eğlence alanıdır. 

Örneğin Malik Aksel’in “Bir Resim Kavgasının Düşündürdükleri” başlıklı yazısının bir 

bölümü şöyledir: 

 

“...Yeni sanat nedir? Neyi anlatmak istiyor? İnsan, dedikleri gibi bir karikatürcünün 

elinde yine insan kalabiliyor, fakat bu ressamların elinde büsbütün başka bir yaratık 

oluyordu. Bu sebeptendir ki bundan umduğunu bulamayan topluluk alâkasını başka 

şeylere çevirdi. Aradığını hiç olmazsa fotoğrafta, sinemada görmek istiyordu. Buna 

karşılık da mücerret resim; müzeleri dolduran kitlelerin sevdiği ve anladığı tasvirci 

resmin yerine geçmeye çalışıyor, resim anlama işi bile belli bir zümrenin inhisarına 

giriyordu…” 

 

Eleştirmenlere göre, şekil bozma merakı ve renkli görünme çabası ile yapılan 

“ucube” işler milli bir sanat görüşü oluşturamadığı gibi Türk gençliğini de yanlış 

yönlendirir. “Bunda bir şey var ama biz anlamıyoruz” diyen halk sanattan uzaklaşır 

ve resim sanatına rağbet azalır. Doğayı realist bir teknikle resmetmekten aciz 

kimseler de, yaptıklarıyla hem kendilerini hem de izleyiciyi kandırmaktan öteye 

gidemezler. Sedat Çetintaş (“Sanatta Soysuzlaşma Milliyette Soysuzlaşma 

Demektir”, Şadırvan Haftalık Sanat Mecmuası, 26 Ağustos 1949) ve Sami Onat 

(“Resmimiz Nereye Gidiyor: Resme ve Bedri Rahmi’ye Dair”, Şadırvan Haftalık 
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Sanat Mecmuası, Nisan 1949) aynı yıl yazdıkları yazılarda bu konulara dikkat 

çekerler.210 

İşe doğrudan modern resimle başlayan ressamların nitelikleri tartışılır, önce kopya 

kabiliyetlerini göstermeleri ve klasik tarzı hazmetmeleri beklenir. Sami Onat’ın 

“Resmimiz Nereye Gidiyor: Sanatta Şekil – Sanatta Çile” (Şadırvan Haftalık Sanat 

Mecmuası, 1949, sayı:27) başlıklı yazısında da belirttiği gibi; aksi halde modern 

resim, kolaycılık, beceriksizlik, yeteneksizlik ve baştan savmacılıkla eş değer tutulur. 

Yapılan işler zaiyat ve boşa sarf edilen çaba olarak görülmekle beraber, herkesin 

ressam, her işin sanat olamayacağının altı çizilir.211 

1954 yılında, Yapı Kredi Bankası’nın düzenlediği “İş ve İstihsal” konulu resim 

yarışmasında birincilik ödülüne layık görülen Aliye Berger ve işi hakkında yapılan 

yorumlar, durumu özetleyen başka bir örnektir. Berger’in gravürünü heyecan verici 

ve samimi bulanlar olduğu gibi, çoğunluk, Akademi hocaları dururken ve çok daha 

değerli gravür sanatçıları varken, ödülün bu yarışmaya sadece “gönül eğlendirmek” 

için katılmış bir genç kadına verilmiş olmasını sert bir dille eleştirir (Ali Haziranlı, 

“Aliye Berger’in Gravürleri”, Yeni Dergi, 1 Mart 1951; Ercümend E. Talu, “Bugün De 

Bu: Bir Resim Sergisi”, Son Posta Gazetesi, 8 Şubat 1951; Bedri Rahmi Eyüboğlu, 

“Pazartesi Konuşmaları: Bir, İki, Üç”, Cumhuriyet Gazetesi, 20 Eylül 1954)212. 

Kısaca değerlendirilecek olursa, bu dönem Türk resim sanatı ve eleştirisinde, genel 

bir tutumdan çok kişisel beğeni ve yorumların ön plana çıktığı söylenebilir. Özgün 

eleştiriden uzak, tek yönlü bir bakış açısıyla yazılan yazıların, sanat eleştirisinin  

gelişimine ne denli katkı sağlayabildiği tartışma konusudur. Ayrıca, “dönemin sanat 

yazarlarının toplumu sanat ile eğitme düşüncesine yakın olmaları da bu gelişimin 

özgürce ilerleyememesini sağlayan ana unsurlardan biri olarak karşımıza çıkar…”213 

Bu tespitlerle birlikte, sanatı anlamaya ve anlatmaya yönelik çabanın her daim var 

olduğunu da unutmamak gerekir. Türk sanatı ve eleştirisinin gelişimine katkı 

sağlasın ya da sağlamasın, yazılan her satır, okuyucuyu düşünmeye ve yorum 

yapmaya sevketmesi; halkı sanata, sanatı da halka yakınlaştırması bakımından son 

derece önemlidir. Savaştan yeni çıkmış, siyasi ve toplumsal açıdan yaralarını 
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sarmaya çalışan bir toplum olduğumuz da düşünülürse, ortaya çıkan tablo yine de 

ümit vericidir.     

 

3.2. Türk Sanat Eleştirisinin Gelişimine Katkı Sağlayan 

Örnekler 

Yeni ve modern sanatı destekleyen eleştirmenlere göre, sanat değişen dünyanın 

temposuna ayak uydurur. Ressamlar, modernlik ile birlikte doğa kopyacılığından ve 

konunun esaretinden kurtulur; adamı adama, kuşu kuşa, armudu armuda 

benzetmek yerine izleyiciyi şaşırtırlar. Çünkü bu eleştirmenlere göre, hep aynı 

manzaralar, konular, betimlemeler sanatçının kişiliğine, benliğine dair ipuçları 

vermezler. Önemli olan sanatçının gördüğü -bizim de alışık olduğumuz- güzelden 

ziyade, sanatçının, düşündüğü ve istediği güzeli ifade etmesi, kendi iç dünyasının 

zenginliğini yansıtabilmesidir. 

Modern sanatı destekleyen, olumlu bakış açısına sahip eleştirmenlerin buluştuğu 

ortak nokta, yeni sanatın, en ilkel sanatın coşku ve samimiyetini taşıyor olmasıdır. 

Mahmud Cuda, Zahir Güvemli, Bedri Rahmi Eyüboğlu gibi yazarlar bu değişimi çok 

daha gerçek bulurlar (Mahmud Cuda, “Modern Sanat”, Ar Plastik Sanatlar Dergisi, 

1937, sayı:10; Bedri Rahmi Eyüboğlu, “Yeniler ve Yeni Resim”, Ar Plastik Sanatlar 

Dergisi, Mart 1938, sayı: 3; Zahir Güvemli, “Güzel Sanatlar: Beş Yeni Sergi: Güzel 

Sanatlar Birliği”, Varlık Aylık Sanat ve Fikir Mecmuası, 1 Ocak 1952, sayı: 390; 

“Güzel Sanatlar: Nurullah Berk’le Bir Konuşma”, Konuşan: Fifret Otyam, Varlık Aylık 

Sanat ve Fikir Mecmuası, Şubat 1952, sayı:379)214.  

Eleştirinin kavramsal niteliği açısından bakacak olursak, bazı yazarların sanatçı ve 

eserini değerlendirirken yaptıkları yorumlarda daha sağduyulu davrandıklarını, 

söylediklerini belli bir mantık çerçevesine oturtmaya çalıştıklarını görürüz. Bu tür 

örneklerin, Türk resim sanatının gelişimine katkısı büyüktür.  

Örneğin Sabahattin Eyüboğlu, modern sanatı ve yeni oluşumları etraflıca 

değerlendirdiği yazılarında, kendini sanatçının yerine koyar, hatta zaman zaman 

sanatçının ağzıyla konuşur ve dünyadan örnekler de vererek özgün karşılaştırmalar 

yapar. Eyüboğlu’nun, sadece Türk sanatçılarla ilgili de değil; 1947-1948 yılları 
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arasında, Paris’te bulunduğu dönemde, oradaki sergilerle ilgili kaleme aldığı  yazılar 

da ayrıca, Varlık dergisinde  yayınlanır (Çocuk Sergisi, Nisan 1947; Paris’te Yeni 

Resim, Mayıs 1947; Şehircilik ve Mesken Sergisi, Temmuz 1947; Sürrealistlerin 

Sergisi, Ağustos 1947; Gene Picasso, Şubat 1948; Alışkanlıklar, Nisan 1948)215. 

Eyüboğlu’na göre (“Öz Resme Doğru”, Ar Plastik Sanatlar Dergisi, 1938, sayı:5)216, 

özellikle fotoğrafın icadından sonra ressam, sanatta fotoğrafın varamayacağı 

değerleri, doğada objektifin göremeyeceği güzellikleri arar. Güzel insan vücudu ya 

da güzel bir manzara, resmin fotoğrafa terk ettiği basit ideallerdir. Vücut ve manzara 

yeni ressam için bir amaç değil araç haline gelir. Artık, yeni düşünceye göre yapılan 

bir tabloya edilebilecek en büyük hakaret, onu edebiyat ve fotoğrafa yakın görmek 

olacaktır. 

Eyüboğlu’nun 1935 gibi daha erken tarihli bir yazısında (“D Grubu’nun Sergisi’nden 

Çıkarken”, Tan Gazetesi, 26 Temmuz 1935)217 söyledikleri ise, ileri görüşlülüğünü ve 

çok yönlülüğünü göstermesi bakımından kayda değerdir: 

“...Yeni resim, gökyüzü kadar manasız ve boş, fakat gökyüzü kadar derin ve 

zengindir. Maviliği seven bir adamın yeni resmi sevmemesine imkan yoktur. Fakat 

maviliği sevebilmek meseledir...”  

Erken tarihli bir makale de Nureddin Ergüven’e aittir. Ergüven, Ağustos-Eylül 1937 

tarihli, Ar Plastik Sanatlar Dergisi’nde yayınlanan “Sanat Kültürünün Ana Hatları” 

başlıklı yazısında, doğayı birebir kopya etmenin gülünç bir durumdan başka şey 

olmadığına vurgu yapar. Asıl maharetin teknikten ziyade, plastik anlayışta yattığını 

söyler. Yazının bir bölümü şöyledir: 

 

“...Herşeyden evvel; tabiatı körü körüne taklit, (insanı aldatacak gibi!) bir kopyasını 

yapmıya yeltenme gibi gülünç sevdalardan kurtulmak lazımdır. ‘Tabiata bakmak, 

tabiatı kopya etmek değildir - Ozenfant.’ Tabiatı, fizik bakımından dahi (farzı muhal 

olarak) aynen kopya edebildiğimizi tasavvur etsek? Bu takdirde ancak ‘teknik’ bir 

marifet mevzuubahistir. Fakat, elde edilen neticenin plastik anlayış ve cehit ile hiç bir 

alakası yoktur… 

Ergüven, bununla birlikte şunları da eklemeden geçemez:  
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Mamafi, sanatın tabiata olan sıkı rabıtasını kaldırmak ve büsbütün mücerret bir 

fantezi nüveye istinat, adeta serseri ve serazat bir plastik telakki doğru değildir. 

Mesela, Absolutisme’in tezyini sanatlardan farkı yoktur. Kökü realiteye dayanan 

empresyonism, Dadaisme gibi gayri ciddi akollerle kabili mukayese değildir. Kübizm 

de ilk ifrat iddialarını kaybetti. Natür ve individualisme dayanan ekspresyonism daha 

eski ve devamlıdır. 

Ergüven yazının ilerleyen bölümlerinde bir ayrıma daha dikkat çeker: 

Yirminci asrın başlangıcında üçüncü halet (şahsiyetin hakimiyeti) fevkalade mühim 

bir mevki kazandı! Tabii şekilden uzaklaştıran iki meyle mukabil bir kuvvet artisti 

tabiata yaklaşmıya sevk etmiye çalışıyor. Sanat tarihinde; sanat cereyanlarındaki 

namütenahi veçheler bu delilin nüfuzunu aşikar olarak ispat eder. Her müstesna 

sanatkarın şahsiyetinden doğmuş kendine has muhtevayı plastik şekillendirme 

hususiyeti, şuurlu ve muayyen stili vardır. Modern sanat tarihi araştırmalarında taklidi 

mümkün olmıyan bu şayanı itimat hususiyet (stile müstenit taharriyat) çok müsbet ve 

büyük neticeler verdi. (Stilkritik). 

Stilleri iki umumi gruba ayırabiliriz, - tabiate yaklaşan, veya ibdakar ve tabiatten 

uzaklaşan sanat formları. Yani, tabii stil ve ifade sitli (ekspretif stil)...”
218

 

 

Elif Naci de dönemin çok yönlü düşünen sanat yazarlarından biri olarak gösterilebilir. 

Yeni olanı (en azından) hemen yermez, değerlendirmeyi zamana bırakır. (Müstakil 

Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği’nin 1929 tarihli sergileriyle ilgili kaleme aldığı 

yazısında olduğu gibi) Çoğunlukla olumlu yorumlarda bulunur ve gerçekçi 

değerlendirmeler yapar. Yeni sanat ve halk arasında yaptığı benzetme bunun güzel 

bir örneğidir: 

 

“Nasıl ki ilim dilinin kendine mahsus tabirleri ve bir temele dayanan esasları varsa, 

resmin de kendine mahsus bir tekniği, bir ifade tarzı, bir iddiası, bir kamusu vardır. 

Hamallar kahvesinde ardından ıslık çalınan konferansçı ile sergide dudak bükülen 

ressamın arasında ne fark var? 

Yani herhangi bir sanat eseri, takdir edildiği için güzel olan, kıymet bulan şey değil, 

güzel olduğu için ve anlaşıldığı zaman alkışlanan şeydir. Eğer böyle olmasaydı 

halkın anlayabilmesi için ressamın eser yaratırken neler feda etmesi lazım 

geleceğini düşünmek tüyler ürpertici bir faciadır. 
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Halk, sanat terbiyesi almamış olmanın neticesi olarak resme karşı daima cahil, 

müsteğni ve müstehzi kalmıştır. Tabiat ile tıpatıp tetabıkı olmayan resme omuz 

silkmiş ve arkasını çevirmiştir…” (Elif Naci, “Halk ve Resim”, Ar Plastik Sanatlar 

Dergisi, Haziran 1938, sayı:6, s. 6.) 
219

 

 

Gazete ve dergilerde en çok karşılaşılan sanat yazarlarından biri de Bedri Rahmi 

Eyüboğlu’dur. Eyüboğlu Mart 1938 tarihli “Yeniler ve Yeni Resim” başlıklı yazısında 

olaya çok yönlü bir açıdan bakar. Yenilerin sanatsal tavırlarını savunurken, bir 

yandan da halkı anlamaya çalışır ve gerçekçi tespitlerde bulunur: 

 

“...Eskiler herhangi bir mevzu üzerinde çalışmaya başlamadan evvel gerek 

hocalarından öğrendikleri ve gerek şahsi uğraşmalarının yardımile iktisap ettikleri 

bilgilerin yardımile, yapacakları işin yarısından çoğunu, kafalarında olmuş, ve 

fırçalarının ucuna gelecek kadar hazırlanmış bulunuyorlardı… 

Halbuki bir parça evvel söylediğim gibi tabiat karşısında yeni bir alem keşfettiği ve 

hergün yapyani bir tahassüs ile ürperdiği için bugün ressam evvelinden hazırlanmış 

bir kafanın teşrih veya manazır gibi muayyen bilgilerin işe yaramıyacağını yani 

evdeki pazarın çarşıya uymayacağını kesdiriyor. 

Bugün ressam tabiat karşısına ‘gören göz klavuz, duyan yürek pertavsız istemez’ 

diyerek çıkıyor. 

Onun tabiat karşısına bir alim, bir usta gibi değilde her zaman ‘bir çocuk ruhu kadar 

pürnisan’ çıkmağa çalıştığını görüyoruz. Bir çocuk ruhu! Evet bir çocuk ruhunun 

safiyeti! İşte yeni resmin en iptidai kavimlerin eserlerinde kıskandığı hassa!.. 

Her şeyden evvel sanatkardan yetişir bir ustalık ve kendisinin her zaman becereceği 

marifetler, mucizeler bekleyen seyirci yeni resmin üzerine titrediği tazelik hissine: 

‘baştan savma’! ve onun en kıymetli cevheri olan safiyetine de ‘acemilik’ damgasını 

yapıştırıp işin içinden çıkıyor!..” (Bedri Rahmi Eyüboğlu, “Yeniler ve Yeni Resim”, Ar 

Plastik Sanatlar Dergisi, Mart 1938, sayı: 3)
220
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Eyüboğlu yazısının devamında, Batı’da Cezanne’a da hak ettiği değerin 

verilmediğinden yakınır; Corot’nun, Manet’nin, Monet’nin dahi ancak anlaşılabilmış 

olduğunu söyler. 

Bedri Rahmi Eyüboğlu sanat yazarlığı boyunca kendine has bir dil geliştirir. 

Beğenmediği bir sanatçıyı veya işini alaycı sözlerle eleştirmekten kaçınmaz ya da 

tam tersi kimi yazılarında ressamı göklere çıkarır. Söyledikleri çoğu zaman abartılı 

laflardır, buna rağmen aşağıdaki yazısında da görüleceği gibi, dönemin resim ve 

heykel sanatına dair başarılı tespitler yapar. Yazılarının belki de en ilgi çekici tarafı 

budur. 

18 Nisan 1941 tarihli Ulus Gazetesi’nde yayınlanan “Üçüncü Devlet Resim ve 

Heykel Sergisi Münasebetiyle” başlıklı yazısında eleştirinin temel ilkelerine değinir 

ve şu değerlendirmeyi yapar: 

 

“Yüzlerce sanatkârın, yüzlerce eserini bir çırpıda teşhir eden bir sanat sergisi 

hakkında yazı yazmağa kalkmak çok güç ve nazik bir iştir. Memleketimizde açılan 

sergiler hakkında şimdiye kadar bir tek doğru dürüst yazı görmek nasip olmadı. Bu 

mevzua dair yazılan yazıların bel kemiğini teşkil eden cümlelerden birkaçı: ‘–Veli’nin 

meyvaları çok muvaffak!, Ali’nin natürmortu çok fena!, Hasan’ın kompozisyonu 

dehşet!, Hüseyin’in çıplak kadını tuhaf!’ Sanatkârın ismiyle eserinin mevzuunu 

zikrettikten sonra, cümlenin sonuna hoş, latif (güzel), âlâ, mükemmel gibi sıfatlar 

ilavesiyle yazılmış yüzlerce yazı gördük. Sizi temin ederim ki iyi hazırlanmış bir sergi 

kataloğu, bu nevi yazılardan çok daha öğretici ve faydalı şeylerdir. Hiç değilse size 

sanatkârın nüfus kâğıdından birkaç yaprak öğretir... Bizde resim sergilerinde 

gördükleri eserlerin adları sonuna bir münasip sıfat bulduktan sonra sütunlarca yazı 

yazan bu zevat (kişiler), sanatkârlardan bahsetmiş olduğundan memnun, vazifesini 

yapmış bir vatandaş gururuyla, sanatkârların meclisine girdiği zaman hiç de tahmin 

ettiği şekilde karşılanmaz. Sanatkârlar, haklı olarak bu adamcağızı çatık kaşla 

karşılar ve sorarlar: ‘–Ali’nin natürmortu için kötü, Veli’nin meyvaları için güzel 

buyurmuşsunuz. Fakat bir parça zahmet edip bunların niçin kötü veya niçin güzel 

olduğunu anlatmamışsınız.’…”
221
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Bedri Rahmi Eyüboğlu yazısının devamında, hayatını resme adamış sanatçıları 

yakından tanıyanların, onların endişelerini, çalışma tarzlarını yakından takip 

edenlerin, herhangi bir eseri tek bir kelime ile nitelemelerine imkan olmadığını 

belirtir; bir roman hakkında fikir yürütebilmek için o romanı okumanın gerektiğini, bir 

tablo hakkında söz söyleyebilmek için ise onun önünde uzun uzadıya durmanın, 

sanatçısının endişeleriyle yakından alakadar olmanın ve onun dünyasına girmenin 

icap ettiğini; aksi halde bir sergiden alınan izlenimlerin, yolda ya da tramvayda, 

yüzünü birkaç saniye görme imkanı bulduğumuz bir yolcu hakkında edinilen 

yüzeysel bir izlenimden öteye geçemeyeceğini söyler. 

Eyüboğlu, her zaman bu söyledikleri çerçevesinde hareket edebilmiş midir, tartışma 

konusudur. Çalışmanın önceki bölümlerinde verilen bazı örneklerde görüldüğü gibi, 

bu düşünceleriyle yazdıkları kimi zaman birbirini tutmaz. Fakat hepsinin ötesinde 

hem sanat üretimi hem de yazılarıyla, bir dönemin nabzını tuttuğu su götürmez bir 

gerçektir. 

Bedri Rahmi’nin ağabeyi Sabahattin Eyüboğlu ise, Türk kökenlerine ve sorunlarına 

eğilen yazılarıyla dikkat çeker. Türk sanatını sık sık Batı ile karşılaştırır, yeni resim 

geleneğini savunur. 

Sabahattin Eyüboğlu, 1949 tarihli “Resimden”222 başlıklı makalesinde ise (Yaprak 

Dergisi, 1 Haziran 1949) Batı’daki resim yaklaşımıyla, yeni Türk resmi arasında bir 

karşılaştırma yapar.  Yazısında, Türk resminin Akademizm ve kopyacılıktan 

kurtulma sürecinin Batıya göre çok daha kolay gerçekleştiğinden bahseder. 

Paris’teki pek çok ressamın hala kopyacılıktan kurtulamadığını, buna karşın Türk 

ressamının “nakış”ı eski resim geleneğimizden dolayı bilmesi sebebiyle daha 

yaratıcı çalışmalar ortaya koyabildiğini savunur. Eyüboğlu’na göre, resim sanatı 

doğa kopyacılığından kurtulduğu ölçüde doğayı ve gerçeği anlatabilir. Yazısının bir 

bölümü şöyledir: 

 

“Bizde kopyacılıktan kurtulan resmi yadırgayanlar çok çok ‘Böyle insan mı olur? Ben 

daha iyisini yaparım’ diyip geçiyorlar. Paris’te öyle mi ya? Bir akademi üyesi, ünlü bir 

yazar, François Mauriac çıkıyor, Picasso’yu, tanrının sureti olan insan biçimini bozdu 
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diye din iman düşmanı sayıyor, şeytana, deccala filan benzetiyor. Aman tahtaya 

vuralım, bugünlerde bizim aramızdan da böyle bir düşünür çıkabilir.” 

 

Eyüboğlu bir bakıma haklıdır. Picasso ile ilgili söylenenlere bakılacak olursa, 

bizdekinden çok daha sert sözler sarf edildiği görülür. Wilfried Wiegand’in “Picasso” 

isimli kitabında yer alan değerlendirmelerden birkaçı şöyledir: 

 

“‘Soytarı’nın değerli bir adam olan yaratıcısı şimdiden hayli tanındı… Adını 

bellerseniz çok iyi yaparsınız: Picasso. (Eugene Marsan, “Sandricourt au pays des 

firmans”, 1906) 

“Bir orijinali anımsamaksızın ne bir çizgi çizer, ne de boya sürer. Giorgione, El 

Greco, Steinlen, Lautrec, Yunan maskları ve kadın figürleri; o herşeyi kullanır… 

Picasso’nun tamamlayamadığı tek şey, Picasso’yu kaynak alan bir 

‘Picasso’dur.”(Maurice de Vlaminck, 1942 “Vasiyetnamem”de yeniden basılışı, 1959) 

“Bana senin yazı yazdığını söylüyorlar. Senden her şey beklenir zaten. Eğer günün 

birinde bana ayin okuduğunu da söylesen, ona da inanırım. (Maria Picasso de Ruiz, 

“Picasso’ya mektup”, 1936) 

“Bir Picasso resminin gözlemlenmesi bir orgazmın yanında nedir ki? Hiç! Hiçbir şey! 

(Dieter Glasmacher, “Hamburglu grafikerin mahkemedeki ifadesi”, 1970)
223

 

 

İsviçreli psikiyatrist Carl Jung da, 1932 yılında Zürih’te gerçekleşen retrospektif 

sergisinden sonra Picasso’nun en büyük eleştirmenlerinden biri haline gelir. 

Yazılarında, Picasso’nun işlerini estetik olarak değerlendirmekten ziyade, bu tür bir 

sanatsal yaratıcılığın altında yatan psikolojik durumları inceler. Bunu yaparken de 

sanatçıyı, şizofren ve şeytani olarak niteler. Yaptıklarını sanat galerilerine ait 

görmez.224  

Sabahattin Eyüboğlu, Yaprak Dergisi’nde yayınlanan başka bir yazısında (“Yeni 

Resim”, 15 Nisan 1950) dönemin felsefe ve psikoloji profesörü Şekip Tunç’un yeni 
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resim ve yeni ressam konusunda yazdıklarını eleştirir. Tunç’un resim sanatındaki 

yeni anlayışı yıkıcı ve devrimci saydığı ideolojilere bağlayarak kötülemesini haksızlık 

olarak değerlendirir, yeni resmi savunur. 225 

Dönemin önde gelen sanat yazarlarından biri de Malik Aksel’dir. Sezer Tansuğ’a 

göre, Aksel, usta bir ressam olmasının yanı sıra resim üzerine yazdığı denemelerde 

yer yer resim eleştirisinin ip uçlarını verir. Anadolu halk masalları ve dinsel tekke 

resimleri konusunda yazıları yetkin bir birikimin eleştirel bakışını yansıtan 

kaynaklardır.226 

Malik Aksel ilk yazısını 1933 yılında kaleme alır. Varlık dergisinde Malik Vicdani 

imzasıyla yayınlanan yazısı Türk resim sanatı üzerine yoğunlaşır. Bu ilk yazıdan 

sonuncusuna kadar Aksel, milli sanat görüşünü savunur; Avrupa ressam ve 

akımlarının etkisi altında kalmadan kendi özümüze dönmemiz gerektiğinin, ancak bu 

şekilde başarılı olunabileceğinin altını çizer.  

Aksel’in bu bölümde ele alınmasının asıl sebebi, 1941 yılında gerçekleşen III. Devlet 

Resim ve Heykel Sergisi sebebiyle kaleme aldığı “Resim Sergisinde Otuz Gün” 

başlıklı yazı dizisidir. Sergide kendi eserleri de yer alan sanatçı, 30 gün boyunca 

sergi mekanı ziyaret eder. Ressamların kendi sanatları hakkındaki atışmalarını, 

eleştirmenlerin ve ziyaretçilerin resim ve heykellerle ilgili yorumlarını, dönemin 

sanatsal ortamına dair konuşmaları, isim vermeden fakat hikayemsi bir dille 

okuyucuya sunar. Aksel, Ülkü Dergisi’nde yayınlanan bu yazılarında dönemin sanat 

hayatına dair hemen hemen tüm meseleleri aktarır. Kendi fikirlerini sık sık dile 

getirse de, her düşünceden sanatçıya, eleştirmene, izleyiciye söz hakkı vermiş olur. 

Bir ressam ve yazar olarak Malik Aksel’in bu anı serisi, dönemin estetiğine, 

kavramlarına ve modernizmi desteklemeyenlerin düşüncelerine ışık tutar. Bu 

bakımdan, dönemin sanat ortamının samimi bir özeti gibi değerlendirilebilecek bu 

yazıların son derece önemli olduğu söylenebilir. 

Aksel’in yazılarından bir bölüm şöyledir (Ülkü Dergisi, 1 Sonteşrin 1941): 

“Bol saçlı, uzun boylu ressam bilgiç tavırla: 

- Peki, ne biliyorsun, bu yeni sanat ta belki bir gün herkes tarafından tamamile 

anlaşılır. Bugün bize yabancı gelen hareketlerin yarın hoş gelmeyeceği ne 
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malûm? Rambrant da zamanında tamamiyle anlaşılmış ve beğenilmiş bir 

ressam değildi. Mikelancelo’nun sanatını ilk evvel alaya alan ve onu 

anlamıyan Leonardo da Vinci olduğu gibi, Leonardo da Vinci’nin sanatını da 

takdir etmiyen ve bu yeni sanat karşısında sinirlilik gösteren Mikelancelo idi. 

Buna ne dersin?.. 

Dağınık saçlı, kısa boylu ressam heyecanlı bir sesle: 

- Hayır, bu mukayese doğru değildir. Leonardo olsun, Mikelancelo olsun, belki 

bulundukları devrin ananesine uymamışlar, fakat aklın kabul ettiğini 

yapmışlardır. Entrikalar, ihtiraslar birbirleri aleyhinde haklı haksız hükümler 

verecek kadar kuvvetli olmuştur. Fakat neticede tarih bugün her ikisine de 

lâyık oldukları mevkii vermiştir… Bugünkü sanatkar öyle mi?.. Devrimizin 

sanatını bir asır sonrakiler değil, bir kuşak sonrakiler bile anlamıyacaktır. 

Kendimizi aldatmıyalım. Son zamanlarda bunu hisseden bazı “diletantlar” 

(amatörler) saptıkları çıkmaz yoldan geri dönmek bile istemişlerdir. Fakat 

ona da muvaffak olamamışlardır…”227 

 

Aksel sergiyi izlediği başka bir gün de şu konuşmaya denk gelir (Ülkü Dergisi, 5 

Sonteşrin 1941): 

 

- “Yahu şunun neresi bin lira? Söyle Allah aşkına! Aramızda konuşuyoruz, 

yani sen buna bin lira verir misin? 

Uzun boylu, mavi gözlü ressam: 

- Bu sene de gelip geçen bizim resimle meşgul. Dehşetli rağbette. Resmim 

hiçbir sene bukadar alâka görmemişti. Daha doğrusu resim değil, fiyatı 

herkesi alâkadar ediyor. Tablomu çok beğendiğimden değil. Mahsus bin lira 

fiyat koydum. Anlaşılsın, öğrenilin ki resim icabında bin lira da ediyor, yüz bin 

lira da, milyon da… Rasgelen bir hediye istiyor. Bari verdiğim zaman 
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resmimin bin lira değerinde olduğunu anlar da bir servet gibi saklar: öyle kapı 

ardına koymaz…”228 

 

Aksel’in, 30 gün boyunca, yeni sanat, sanatta eleştiri, modern resmi anlamak ve 

yorumlamak, resmin maddi/manevi değeri gibi pek çok konuda son derece samimi 

ve gerçek diyalogları ve saptamaları yayınladığı bu yazılar, dönemin bir özeti olarak 

değerlendirilebilir.  

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişte ve ilerleyen yıllarda üretilen tüm sanat yazıları, 

aslında, ülkenin içinde bulunduğu siyasi ve toplumsal durumun, gelişmelerin, 

ikilemlerin, arayışların da izlenebileceği bir ortam sunar. Özellikle, son kısımda ele 

alınan ‘Türk sanat eleştirisinin gelişimine katkı sağlayan’ örnekler, sanatçıları ve 

halkı yönlendirmesi, sanata yaklaştırması açısından son derece önemlidir. Bu 

dönem çok sesli, her kesimden fikirlerin dile getirildiği bir araştırma süreci olarak 

görülebilir.   

Her yazarın aynı eseri beğenmesi ya da benzer yorumlar yapması elbette çok 

zordur. Burada önemli olan nokta, kendini sanatçının yerine koyarak onun dünyasını 

kavrayabilmek, eseri içinde bulunulan sosyal politik ortamlar bağlamında ele 

alabilmek ve estetik değerler çerçevesinde değerlendirebilmektir. Bu tür bir bakış 

açısıyla hareket edildiği zaman zaten, içi çok daha dolu yorumlar yapmak mümkün 

olacaktır. Çalışma kapsamında ele alınan dönemin en büyük eksikliklerinden biri 

budur. Yazıların çoğu sanatçılar ya da farklı disiplinlerden gelen kişiler tarafından 

kaleme alınırlar. Birçoğu sergi ve sanatçılarla ilgili yüzeysel yorumlardır, bir kısmı da 

dayanaksız abartılı yorum ve olumsuz eleştiriler içerirler. Sanat eleştirisi denecek 

profesyonel alan henüz oluşmadığından, oluşması için elverişli ortam da yeni yeni 

gelişmeye başladığından, bu dönem daha çok bir öğrenme ve deneme/yanılma 

süreci gibi değerlendirilebilir.   
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 

Eleştiri sözcüğü, Yunanca “critice” sözcüğünden gelir ve bir şeyi iyi ve kötü yanları 

ile değerlendirme anlamı taşır. Sanatta eleştiri ise, bir sanat dalında yaratılan 

ürünlerin sanatsal düzeyi konusunda varılan yargıdır. Bu da her şeyden önce bir 

anlamlandırma ve değerlendirme çabasıdır. 

Tahsin Yücel “Eleştirinin ABC’si” isimli kitabında eleştiri kavramı için; “Eleştiri her 

zaman bir yapıt üzerine kurulmuştur. Yazı üstüne yazı veya söylem üstüne söylem 

biçiminde tanımlanabilir. Eleştiri bir üstdildir. Bir dili betimlemek ve çözümlemek 

amacıyla, yine o dilin ögeleriyle ama özel bir terim ve tanıtım dizgesiyle oluşturulan 

bir üstdildir” der.229 

Sanatçı eserini oluşturduktan sonra, üzerine yeni bir söylem geliştirmek artık 

eleştirmenin işidir. Eleştirmen sanatçıyı ve üretimini doğru ve derinden anlayabildiği 

ölçüde sağlam temellere dayalı bir yorum yapabilecek ve sanatçı-izleyici arasında 

sağlıklı bir köprü kurabilecektir. Bu bakımdan Nejat Bozkurt’un yorumu dikkate 

değerdir.  

Nejat Bozkurt, ‘Sanat ve Estetik Kuramları’ başlıklı kitabında şöyle söyler: “Sanat 

yapıtlarının tanımlanması, yorumlanması ve değerlendirilmesi gibi görevleri bulunan 

‘sanat eleştirisi’, yapıtların önceden benimsenmiş estetik değer ölçütlerine göre 

değerlendirilmesini içerdiğinden estetik kuramının bir uygulama alanı olarak 

görülebilir… ‘Sanat eleştirisi’ (critique d’art), felsefi temelli estetik ölçütlere dayanan 

katı mantıkçı değerlendirmelerden, sanat yapıtının eleştirmende uyandırdığı 

duyguları alımlayıcıya iletmeyi amaçlayan öznel yorumlara değin çeşitli yaklaşımları 

dile getirebilir.”230 Yine Bozkurt’a göre, “...sanat felsefesi ya da sanat eleştirisinin 

görevi, günümüzde sanatçıya ya da sanata ilkeler, yöntemler dikte etmek değil; 

sanat denen varlık alanını bütünlüğü içinde anlamaya çalışmak, bu alanın insanın 

varlık yapısındaki yerini göstermektir.”231 
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Kaya Özsezgi’nin eleştirinin işlevi konusundaki yorumu da bu bakış açısını destekler 

niteliktedir. Özsezgin’e göre, sanat yapıtının yaratılma sürecine ilişkin çözümü ve 

yorumu özel bir çaba gerektirmektedir. Bu bağlamda eleştirinin işlevi, yapıtı 

bütünsellik içinde ele almak, çağdaş değerler dizgesindeki yerine oturtmak ve 

çözümüne aracılık edecek ‘geçerlikler’ bulmaktır.232 Burada geçerlikler bulmak, 

kuşkusuz, geniş bir bilgi birikimi ile mümkün olacaktır. Çünkü  bir eseri doğru 

anlamlandırabilmek; hem dünya hem Türkiye sanatını yakından tanımayı, güncel 

meselelere hakim olmayı; sanatın dışında, tarih, siyaset, felsefe ve benzeri pek çok 

konuyla ilgili fikir sahibi olmayı da gerektirir. 

“Eleştiri nedir?” sorusu pek çok şekilde cevaplanabilir. Örneğin, Ayla Ersoy, bu 

soruyu; sanat yapıtını tanıtmak, açıklamak, sınıflandırmak ve değerlendirmek 

amacıyla yapılan tüm etkinlikler, şeklinde yanıtlar. Bununla birlikte, eleştirinin, 

herhangi bir şeyi iyi ve kötü yönleriyle değerlendirme veya ayırt etme anlamı taşıdığı 

halde; günlük yaşamda genellikle olumsuz algılandığını, bir şeyin sadece kötü 

yanını gösterme anlamında kullanıldığını belirtir.233 

Ersoy çok haklıdır, tezde yer alan pek çok örnekte de görüldüğü gibi, beğenilmeyen, 

yetersiz görülen eserler ve sanatçılar ‘eleştirilmişlerdir’. Eleştirinin yapıcı gücü ve 

gelişime teşvik edecek yanı çoğu zaman yok sayılmıştır. 

Terry Barrett “Neden Bu Sanat?” isimli kitabında, sanat eleştirisini, sanatı daha iyi 

anlamak ve takdir etmek bakımından güvenilir bir söylem olarak tanımlar. Ona göre; 

“eleştiri, insanı anlamaya ve takdir etmeye ya da ‘gerekçeli olarak’ beğenmemeye 

götüren bir araçtır. Bazı durumlarda, bir sanat eseri için dile getirilen düşünceler 

olumsuz değerlendirmelere ya da gerekçeli olarak hoşlanmamaya neden olabilir. 

Çoğunlukla tanınmış sanatçılar söz konusu olduğunda takınılan titiz bir eleştirel 

tutum eserin tam olarak anlaşılmasına ve olumlu değerlendirmeler yapılmasına yol 

açar.”234 
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Estetikçi Morris Weitz ise, eleştiriyi ‘sanat eseriyle ilgili üzerine çalışılmış bir söylem 

biçimi; sanatın anlaşılmasını kolaylaştırıp, zenginleştirmek için tasarlanmış bir dil 

kullanımı’ olarak tanımlar.235 

Eleştirinin tanımı ve işlevi konusundaki fikirler benzerdir. Çalışma içerisinde ele 

alınan dönemde, belki de bu farkındalıklar henüz oluşmadığından, eleştirinin ne 

olduğu konusu tam anlaşılamamıştır. 

The New Yorker eleştirmenlerinden Peter Schjeldahl bir esere nasıl baktığını çok 

sade ve anlaşılır bir biçimde ifade ederken; “Galeride, bir eleştirmen olarak ne 

yaparım?” sorusu karşısında şu yanıtı verir: “Öğrenirim. Nesnelere yaklaşırım, 

etraflarında dolaşırım, cesaretim varsa onlara dokunurum, bu arada kafamda sorular 

sorar ve bu sorulara yanıtlar bulmaya çalışırım -ta ki akıl ve duygular kabaca 

uzlaşana ya da yorulana kadar.”236 

Schjeldahl, hoşlanmadığı bir eserle karşılaştığında kendine şu soruları sorduğunu 

söyler: “Bunu ben yapsaydım neden yapardım? En çok işime yarayan sorularımdan 

biridir bu. (Yapabildiğim için değil. Hayali bir varsayım.) Esere karşı adil olma 

formülünde hoşuma gitmeyen şey ‘Eserden hoşlansaydım neyinden hoşlanırdım?’ 

diye sormaktır. Kendime eserin kararlı ya da hatta olası bir izleyeni gibi 

göremiyorsam, böyle bir nasıl olmalıdır sorusunu sorarım kendime.”237 

Schjeldahl konuya basit ama en etkili biçimde yaklaşmaktadır. Kendini sanatçının 

yerine koyarak, yapacağı eleştirinin çıkış noktasını belirlemekte, daha en başından 

konuya hakim olmaktadır. Bu da kuşkusuz, sağlam temellere dayalı, nitelikli ve içi 

dolu bir değerlendirmeyi beraberinde getirmektedir. 

Görüleceği üzere, eleştirinin işlevi, eleştirmenin sorumlulukları ve bir eserin nasıl 

yorumlanması gerektiği konusundaki fikirler benzerdir. Eleştirmenin sanat eserine 

bakışı ve onu değerlendirişi elbette belli bir kültür ve bilgi birikimi gerektirir. Bunun 

dışında, eserin hangi koşullarda yaratıldığı, mekan, ortam ve zaman içindeki 

konumu, sanatçının görüşü, sosyal ve kültürel çevresi, hayata bakış açısı gibi pek 

çok faktör, bir eleştiriyi oluştururken belirleyicidir.  
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Cumhuriyet’in ilanından 1950’lere Türkiye’de sanat eleştirisinin incelendiği tez 

kapsamında, tüm bu tanımlar, yorumlar dikkate alınarak ve dönemin sosyal politik 

koşulları da göz önünde tutularak, değerlendirmeler yapılmaya çalışılmıştır. Sözü 

edilen döneme ait gazete ve dergilerdeki kültür sanat haberleri incelenerek, dönemin 

güncel konuları, eleştiri mantığı, güzellik algısı, beğeni kriterleri gibi konulara 

değinilmiş; mevcut duruma ait tespitlerde bulunulmuştur. 

Yapılan incelemeye göre, dönemin gazete ve dergilerinde yer alan yazılar içerik 

olarak; sanatçıların sanatçılar hakkında yaptığı yorumlar, şair ve yazarların 

sanatçılar hakkında yaptığı yorumlar, yeni ve modern sanat üzerine tartışmalar, 

Avrupa resim sanatı hakkında yazılar, tercüme yoluyla Türkçeye kazandırılan 

yabancı sanatçılar/akımlar/sergiler hakkında yazılar, Avrupa’ya giden Türk 

sanatçılar hakkında haberler, sanatçılar ve eleştirmenler arasında yaşanan 

polemikler, dönemin güncel sanat ortamı hakkında yapılan anketler/söyleşiler, kısa 

sergi haberleri ve CHP’nin düzenlediği Yurt Gezileri’ne katılan sanatçılardan 

haberler, şeklinde özetlenebilir. 

Bu başlıkları kısaca değerlendirecek olursak, örneğin, sanatçıların sanatçılar 

hakkında yaptıkları yorumlarda çoğu zaman objektif olamadıkları söylenebilir. Bedri 

Rahmi Eyüboğlu, Nurullah Berk, Malik Aksel, Elif Naci, Turgut Zaim gibi sanatçılar 

kimi yazılarında, olumlu ve olumsuz abartılı yorumlar yapmaktan çekinmemişler; 

değerlendirme yaparken kendi sanatsal zevk ve beğenilerini dikkate almışlardır. 

Ahmet Muhip Dıranas, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar, Sabahattin 

Eyüboğlu gibi ressam olmayan sanat yazarları ise, eleştirilerinde felsefe, tarih, kültür 

bağlamında okumalar yapmaya çalışmıştır. Sanatçı ve eserine yönelik detaylı 

değerlendirmeler içermeyen bu örnekler de, eleştiriye farklı bir bakış açısı katmaları 

bakımından dikkate değerdir.  

Görülmüştür ki, eleştiri yazılarında en çok yer verilen konulardan biri modern sanat 

ve yeni oluşumlardır. Köklü bir sanat geleneğimizin olmadığı ve halkın da bu konuda 

çekingen kaldığı bir gerçektir. Dolayısıyla “yeni” olan her dönem olumlu ve olumsuz 

eleştirilerin hedefi olmuştur. Örneğin, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Zühtü Müridoğlu gibi 

modern sanatçılar yazılarında bu yeni oluşumları destekleyen fikirler sunmuşlar; 

Malik Aksel ve Turgut Zaim ise gelenekselci yapılarıyla, modern sanatı yorumlarken 

biraz daha tutucu davranmışar, milli sanat fikrini savunmuşlardır. Abidin Dino ve 

Şeref Akdik, daha çok toplumsal gerçekçi bir düşünce yapısıyla işler ve fikirler 
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üretmişler; Suut Kemal Yetkin ve Ali Sami Boyar (aynı zamanda ressam) gibi 

yazarlar ise, katı bir milli sanat anlayışını benimsemişler ve bu çizgide eleştiriler 

yapmışlardır.  

Sergi ve sanatçıları değerlendiren yazıların yanında, Ar Plastik Sanatlar Dergisi’nde 

olduğu gibi anketlere de yer verilmiştir; sanatçılara, Türkiye sanat ortamı, modern 

sanat, yeni eğilimler gibi konularda fikirleri sorulmuştur. Ayrıca, Nurullah Ataç ve 

İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun Yeni Adam Dergisi üzerinden Abidin Dino’ya yolladığı 

açık mektup örneğinde olduğu gibi, sanatçı-eleştirmen polemiklerinin de yayınlarda 

yer bulduğu görülmüştür.  

Yurt gezilerinden haberler, gazete ve dergilerde sıkça yer alan başka bir konu 

olmuştur. Hangi sanatçının nereye gittiği, ne kadar kalıp kaç eser ürettiği gibi 

detayların yanında, bazı yazılarda sanatçıların başından geçen ilginç olaylara da yer 

verilmiştir.  

Nurullah Berk, Suut Kemal Yetkin, Hilmi Ziya Ülken, Mazhar Şevket İpşiroğlu gibi 

yazarlar, ayrıca, Batı sanat akımları ve sanatçıları hakkında da yazılar yazmışlardır. 

Örneğin, Nurullah Berk ‘Modern Sanat’, Suut Kemal Yetkin ‘Sanat ve Filozofi’, Hilmi 

Ziya Ülken ‘Resim ve Cemiyet’, Mazhar Şevket İpşiroğlu ‘Rönesans Sanatı’ başlıklı 

kitapları yayınlamışlardır.  

Bazı dergilerde ise Batı sanatıyla ilgili tercümelere yer verildiği görülmüştür. Ayrıca 

güncel sanat ortamından kısa sergi haberleri ve tanıtım yazılarına hemen her 

yayında rastlanmıştır. Bu bağlamda, modern sanatı anlamaya ve tanıtmaya yönelik 

çabanın her daim var olduğu düşünülebilir. 

Tez kapsamında ele alınan örnekler; ‘dönemin olumsuz eleştirileri ve aşırı yorumları’ 

ile ‘Türk sanat eleştirisinin gelişimine katkı sağlayan örnekler’ olarak iki gruba 

ayrılarak incelenmiştir.  

Olumsuz bakış açısına sahip örneklerin çoğunun, sanatçılar ve sergiler hakkında 

yüzeysel yorumlar yapmaktan öteye geçemediği görülmüştür. ‘Tenkit’ kavramı, 

teknik bir değerlendirme olarak algılanmış; yazılarda, sanatçı hakkında biyografik 

bilgi, eserlerinin adı, fiziksel niteliği, sergide kaç adet eser yer aldığı, kimler 

tarafından yapıldığı gibi bilgiler verilmiştir.  
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Bu tür örneklerde eleştirmen, sanatçının eseri hakkında, açıkça direktiflerde 

bulunmuş; sanatçıya neyi nasıl yaparsa işinin daha güzel olacağını söylemekten 

çekinmemiş; bir sanatçı edasıyla, değerlendirdiği işi adeta yeniden inşa etmiştir. Bu 

tür eleştirilerde kişisel beğenilerin ön plana çıktığı, objektif değerlendirmeler 

yapılmadığı görülmüştür. Ayrıca, doğrudan sanatçı hakkında yazılan bazı yazılarda, 

eleştirmenler, bir nevi arkadaş kayırarak, aşırı yorumlarda bulunmuşlar, kimi 

sanatçıları yüceltip, yere göğe sığdıramamışlardır. 

Eleştirilerde ilginç olan bir durum da, sayısal değerlere sıkça yer verilmiş olmasıdır. 

Hangi sergide kaç adet eser olduğu, hangi sanatçının kaç eser ile sergiye katıldığı 

gibi bilgiler detaylıca yazılmıştır. Sanatçının çalışkanlığı ve başarısı çoğu zaman bu 

sayısal veriler üzerinden değerlendirilmiş, nitelikten çok nicelik ön planda 

tutulmuştur. 

Resimde yer alan figürler/objeler/manzaralar (neredeyse her zaman) gerçeği ile 

kıyaslanmış; gökyüzünden, ağaç yapraklarının rengine, mevsimsel özelliklere, 

figürün duruşuna kadar pek çok konuda; form, renk dengesi gibi ölçütler güzel ve 

doğru resmin temeli sayılmıştır. Gerçeğe birebir benzemeyen resimler 

beğenilmemiş, sanatçı beceriksiz ya da özensiz olarak nitelendirilmiştir. Bu tür 

eleştirilerin dili de oldukça ağırdır, hatta kimi örneklerde, sanatçıyla alay eder bir 

tavrın olduğu bile söylenebilir. 

Öte yandan, Türk sanat eleştirisinin gelişimine katkı sağlayacak örnekler, sayıları 

her ne kadar az olsa da, eleştiri pratiğinin gelişimi açısından ümit vericidir.  

Bu tür örneklere bakıldığında, daha ince kavramlar ve doğru betimlemeler 

kullanıldığı görülmüştür. Eleştirinin kavramsal niteliği göz önünde tutularak, sanatçı 

ve eseri hakkında daha sağduyulu ve objektif yorumlar yapılmıştır.  

Bu tür yazılarda, modern sanatı destekleyen bir bakış açısı hakimdir, yazarlar 

yeniliğe ve gelişime açıktır. Modern sanatı daha coşkulu ve samimi bulmuşlar, 

gerçeğine birebir benzeyen resimleri, modası geçen fotografik görseller olarak 

nitelendirmişlerdir. Kendilerini sanatçının yerine koymuş, onun iç dünyasını 

anlamaya çalışmış ve asıl özün burada olduğuna inanmışlardır. Onlara göre, 

ressam, yeni resim ile doğa kopyacılığından kurtulmuştur; vücut ve manzara da artık 

bir amaç değil, araç haline gelmiştir.  
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Ayrıca tüm örnekler için yapılabilecek genel bir yorum da, Batı’da sanatçılar 

tarafından ortaya konan sanat manifestolarıyla ilgilidir. Batı’daki sanatçılar 

yayınladıkları manifestolar ile kendi söylemlerini paylaşırken; bizde bunun yerini 

sanatçılar tarafından kaleme alınan dergi/gazete yazılarının aldığı söylenebilir. 

Ressamlar tarafından yazılan yazılar, kendi sanatsal bakış açılarını 

yansıtabilecekleri, söylemde bulunabilecekleri bir platform işlevi görmüştür.  

Kısacası, olumlu ya da olumsuz, yazılmış her bir yazı, bir şekilde sanatçı ve eseri 

hakkında düşünmeye sevk etmesi bakımından çok değerlidir. İster yenilikçi bir bakış 

açısına sahip olsun, ister gelişmeleri görmezden gelsin ve dışlayıcı bir tavır takınsın; 

tüm yazılar, Türk sanatının gelişiminin/tıkanmalarının/bocalamalarının izlenebileceği 

değerli bir süreci gözler önüne sermektedir. 

Bu bakımdan, Cumhuriyet’in ilanını takip eden yıllar Türk resim sanatı için hem 

araştırma ve toplama, hem de kendini bulma çabalarının yaşandığı bir geçiş dönemi 

olarak görülebilir. Halk ve eleştirmenler, gelenek göreneklere bağlı yapılarıyla, ‘yeni’ 

olanı kolay kabul etmemişlerdir. Resim denilince akla ilk gelenin fotoğraf etkisi 

taşıyan görseller olması, klasik anlayışta yapılan resimlerin daha çok rağbet 

görmesine, yeni yaklaşımların benimsenememesine sebep olmuştur. Yapılan 

yorumların pek çoğu da bu tür bir bakış açısını yansıtmıştır.  

Ele alınan bu dönem, yeni Cumhuriyet Türkiye’si, siyasi temsiliyet, kimlik, eşitlik, 

özgürlük gibi Batı’dan aktarılmış kavramları benimsetmeye çalışırken; geleneksel 

zihniyet ve beğeni ile çatışmıştır. Batılılaşmayı kesin olarak isteyenler ve onu 

tamamen reddedenler ile arada kalanların hepberaber var olduğu karmaşık bir 

dönem yaşanmıştır. Bu ortamda sanatı değerlendirenler de eski-yeni kavramlar ile 

çatışmak durumunda kalmışlardır. 

Batı ile karşılaştıracak olursak, orada kurumsallaşmanın çok daha önce başladığı, 

Akademi ve benzeri eğitim veren sanat kurumlarının uzun bir geçmişe dayandığı, 

köklü bir resim geleneklerinin olduğu, halkın da sanata daha yakın durduğu bir 

gerçektir. Özellikle, 15- 16. yüzyıllarda şekillenmeye başlayan Akademiler, 

Avrupa’da ciddi bir etki alanı oluşturmuşlardır. Bu durum zaman içerisinde değişse 

de (Akademi, zamanla, yeniliklere karşı olumsuz bir tutum sergilemiş ve eski 

önemini kaybetmiştir), gerek Akademi tarafından gerçekleştirilen Salon Sergileri, 

gerek Salon Sergilerine bir tepki olarak düzenlenen Reddedilenler Salonu ile; 
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aslında çok önemli bir dönüşümün habercisi ve kilit noktası olmuşlardır. Osmanlı’da 

ise, Avrupa’daki Akademilerle karşılaştırabileceğimiz, sanat eğitimi veren ilk eğitim 

kurumunun 1883 yılında açılan Sanayi-i Nefise Mektebi olduğu görülür. Dolayısıyla 

süreç bizim için çok daha ağır ilerlemiştir. Gerek devletin dine dayalı eğitim sistemi, 

gerek düşünce ve bilim alanlarında ilerlemeye olanak vermeyen yapısı ile, Osmanlı 

Batı’yı geriden takip etmek durumunda kalmıştır. Örneğin; 1863 yılında, 

Sultanahmet Meydanı’nda açılan Sergi-i Umumi-i Osmani ile, halk ilk kez sergi 

alanına (sadece güzel sanatlar ürünlerinin yer aldığı bir sergiden henüz söz 

edemesek de) dahil olmuştur. Oysa Paris’te, 1737 yılında halka açılan Salon 

Sergileri sayesinde, halk çoktan, sanatçı ve eserini yakından tanıma, inceleme ve 

tartışma ortamı bulmuştur ve bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. 

Ahmet Kamil Gören, bu gecikme durumunu 1950’li yıllardan bir örnekle açıklarken, 

“ardıl izleme” terimini kullanır: 

 

“…Türk resim sanatında soyutlama ve soyut çalışmalar 1950’li yılların başlarında 

görülmeye başladığında, batı’da ise bu tür resimlerin Vasily Kandinsky ile (1866-

1944) 1910’larda ortaya çıktığı kabul edildiğine göre, tıpkı izlenimcilikte olduğu gibi 

Türk resminde soyutlama ve soyutta da yine kırk yıllık bir gecikme ya da benim 

önerdiğim terimlei bir ‘ardıl izleme’ söz konusudur.”
238

 

 

Sanayi-i Nefise’nin düzenlediği Avrupa sınavını kazanarak yurt dışına eğitime giden 

ilk Türk sanatçılarının durumu da benzerdir. Avrupa’da Kübizm, Ekspresyonizm, 

Fovizm, Primitivizm gibi pek çok akım birarada kabul görmekte ve Van Gogh, 

Cezanne, Manet ve Monet gibi Batılı sanatçılar, dünyanın her yerinde kabul 

görmekteyken; Paris'teki I’Academie Des Beaux Arts ve benzeri okullarda yetişen 

Türk öğrencilerinin aldıkları resim eğitimi natüralist anlayışta, klasik ve katı kurallara 

dayanmıştır. Dolayısıyla, genç ressamlar yurda döndüklerinde, eskimiş denebilecek 

bir sanat akımını ülkeye yenilik olarak getirmişlerdir. Öte yandan, Sanayi-i Nefise 

Mektebi’ndeki yabancı hocaların da klasik anlayışta resim yapması, sadece yurt 

                                                      
238

 Ahmet Kamil Gören, Türk Resminin Soyutlama ve Soyut Serüveninde Âbidin 
Elderoğlu, İstanbul, Dirimart, 2018, s. 20. 
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dışında değil, yurt içinde yabancı hocalardan eğitim alan ilk öğrencilerin de klasik 

üslupta işler üretmelerine sebep olmuştur.  

Bu noktada, köklü bir resim geleneğine ve sanatsal altyapıya sahip olmayan Türk 

sanatçılarının yeniliklere yabancı kalması doğal karşılanabilir.  

Sanat eleştirisinin durumu da çok benzerdir; bu karmaşık sürecin bir parçası olan 

eleştirmen, tıpkı sanatçı gibi kendi inançları ve bireysel beğenileri doğrultusunda 

fikirler üretmiş ve savunmuştur. Eleştirinin var olabileceği dengeli bir tartışma 

ortamının olmaması, sanat hakkında yazanların da çoğunlukla ressamlar ve farklı 

disiplinlerden gelen şair, yazar ve düşünürler olması gibi pek çok faktör; eleştirinin 

kuramsallıktan uzak, öznel bir tutum oluşturmasına sebep olmuştur. 

Burada önemli olan nokta, eleştiri yaparken gözetilen estetik ve etik değerler, eseri 

tam olarak kavrayabilmek, dönemi içinde anlamlandırabilmek, esere sanatçının 

gözüyle bakabilmek ve bu doğru tespitlerin ardından kendi kişisel yorumunu 

üretebilmektir. Sonuçta, sanatçı eserini yarattıktan sonra onu insanlara iletecek, 

anlatacak olan eleştirmendir. Eleştirmen bunun farkına varamıyor, tekdüze 

yargılardan ve taraflılıktan kurtulamıyorsa, eleştirmenin sorgulanması gerekir. 

Eleştirmen herşeyden önce karşısındaki eserin önemini, değerini, içeriğini bilmeli, 

sanatçısını iyice incelemeli ve ondan sonra yazmak için kafa yormalıdır. Böylece 

daha sağlam ve nesnel bir sonuca varılabilir. O yıllarda, ülkemizde sanat 

eleştirmenliği olarak adlandırılabilecek profesyonel alan henüz oluşmadığından, bu 

ilkeleri uygulayabilmek de, söz konusu yıllar için oldukça zor olmuştur.  

Cumhuriyet ile birlikte yeni yeni gelişmekte olan Türkiye sanat ortamını 

hareketlendirecek, sanatçıyı ve izleyiciyi doğru yönlendirecek olan eleştirmenlerdir; 

fakat onlar da bir deneme-yanılma sürecinin parçası olduklarından, bu yıllarda tutarlı 

ve etkin bir söylem oluşturamamışlardır.  

Bununla birlikte, tüm aksaklıklara rağmen, Türk sanatı ve eleştirisinin 

azımsanmayacak bir yol kat ettiği de gerçektir. Gerek devlet eliyle yapılan yatırımlar 

ve destekler, gerek sanatçıların ve yazarların bireysel çabalarıyla ve 

kurumsallaşmanın getirmiş olduğu imkanlarla; bu dönem, uzun vadede, Türk 

sanatını ileriye taşıyacak bir araştırma/geliştirme dönemi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 
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