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The Central Bank of the Republic of Turkey would 
like to thank the Office of the Governor of Malatya for 
motivating us to arrange this exhibition entitled The First 
Step Towards the Malatya Modern - Selected Pieces from 
the Central Bank of the Republic of Turkey Art Collection, 
the Governor of Malatya Ali Kaban, and officials of the 
Office of the Governor of Malatya, and Malatya Provincial 
Directorate of Culture and Tourism for their unwavering 
support during the preparations of the exhibition intended 
to present our cultural assets to art enthusiasts in Malatya. 
We would also like to thank our Curator Professor Burcu 
Pelvanoğlu of the Mimar Sinan Fine Arts University, 
Department of Art History/Western and Contemporary 
Art, for her invaluable contribution in the production of this 
exhibition and accompanying catalogue.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, “Malatya Mo-
dern’e Doğru İlk Adım - Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban-
kası Sanat Koleksiyonundan Bir Seçki” sergisi münasebe-
tiyle etkinliğin düzenlenmesine öncülük eden T.C. Malatya 
Valiliğine, Bankamızın sahip olduğu kültürel değerlerin 
Malatya’da sanatseverlerle paylaşılmasına olanak sağlayan 
ve organizasyonun gerçekleştirilmesinde büyük emeği ge-
çen T.C. Malatya Valisi Sayın Ali Kaban başta olmak üzere 
tüm T.C. Malatya Valiliği görevlilerine ve Malatya İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğü yetkililerine, serginin ve kataloğun 
hazırlanmasında değerli katkılarını esirgemeyen, Sanat 
Danışmanı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sanat 
Tarihi Bölümü, Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu’na teşekkür eder.



8

Murat Çetinkaya
     Başkan 

   Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

                   Governor

                Central Bank of the Republic of Turkey
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sanat Koleksi-
yonu’nda yer alan ve sayıları 900’e ulaşan eseri, yurt içinde 
ve yurt dışında gerçekleştirdiği sergiler vasıtasıyla top-
lumla buluşturarak Türk resim sanatının tanıtımına katkı 
sağlamaktadır. 1994 yılından bu yana dünyanın pek çok 
ülkesinde ve yurt genelinde gerçekleştirdiğimiz Türk resim 
sanatının gelişme ve değişme dinamiklerini ortaya koyan bu 
tür sergiler ve yayınlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban-
kası Sanat Koleksiyonu üzerinde yapılan titiz çalışmaların 
ürünleridir. 

Sanat Koleksiyonu’nda yer alan seçkin eserlerden olu-
şan “Malatya Modern’e Doğru İlk Adım” sergisi, ülkemiz 
kültür ve sanat ortamına yapılan önemli katkılar arasında 
ayrıcalıklı yerini alacaktır. Sahip bulunduğumuz kültürel 
zenginliklerden izler taşıyan benzersiz sanat eserleri eş-
liğinde ve serginin beraberinde sunulan katalog metninin 
rehberliğinde ülkemiz sanatını tanıtmak, Bankamız için 
büyük bir mutluluk kaynağıdır.

Bu kapsamda; Malatya’da gerçekleştirilen serginin ha-
zırlanmasında emeği geçen tüm kişi ve kurumlara en içten 
teşekkürlerimi sunarım.

The Central Bank of the Republic of Turkey promotes 
Turkish painting at home and abroad with exhibitions of 
its vast art collection comprising close to 900 pieces. These 
exhibitions and publications charting the dynamics of Turk-
ish painting’s development and changes 

held in many countries of the world as well as across the 
country since 1994 are the results of painstaking work on 
the Central Bank of the Republic of Turkey art collection.  

The First Step Towards the Malatya Modern comprises 
select pieces from our art collection and as such is certain 
to take its rightful place amongst major contributions to the 
culture and arts environment of our country. It is a source of 
great happiness for our bank to be supporting our country’s 
art by means of these matchless works that bear witness to 
our rich cultural heritage, and the catalogue text accompa-
nying the exhibition. 

I would like to extend my sincere gratitude to everyone 
and every institution for their contributions to this exhibi-
tion in Malatya. 
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The First Step Towards the Malatya Modern features 
an assortment from the Central Bank of the Republic of 
Turkey art collection. I have arranged this exhibition to 
proffer a visual chart of the development of painting in 
Turkey and designed it on a variety of symbols. The section 
focusing on the intellectual development of landscape, one 
of the two main branches of process in Turkish painting, is 
entitled The Custom of Viewing and Interpreting Nature in 
Ottoman Painting. Early Republic Era paintings in the col-
lection were gathered around a common discourse rather 
than the more conventional, long-accepted groupings such 
as the Independents or Group G. The Stylistic Language of 
Modernism: Late Cubism and Art Deco of the Republic Era 
is the descriptive title of the section designed to exhibit the 
resolve of the newly formed Republic of Turkey to foster 
modernist art, a particular determination that came to be 
embodied by these two styles. Encouraged by the bursary 
winners who trained in Paris immediately after the Second 
World War and who made a name for themselves in the New 
Paris School, and in particular pioneers within that school 
such as Nejad Devrim, Turkish painting finally shook itself 
free of its earlier lack self-confidence. The Paris School and 
the Construction of the Abstract in Turkey is dedicated to this 
period of self-confidence and celebrates the success of these 
artists in Paris who helped popularise abstract art in Tur-
key. Artists who were in Paris during the May 1968 demon-
strations that would echo so widely across the world, and 
introduced Turkey to critical figurative painting, appear in 
The 1968 Generation Artists section. The profusion of media 
and subject matter that was enkindled by the 1968 Gener-
ation artists has paved the way for a radical transformation 
of Turkish arts in the 1980s. New Quests, New Trends post-
1980 is the section that aims to display the variety of exper-
iments on canvas in that particular period. The final section 
is a small selection from the three-dimensional pieces in 
the Central Bank of the Republic of Turkey art collection; 
largely featuring post-1980 pieces, it has a single example 
from the earlier periods: the 1922 Osman Kemal statue of 
Atatürk that is generally hailed as a milestone in the history 
of Turkish sculpture.

I would like to extend my gratitude to the executives 
and staff of the Central Bank of the Republic of Turkey, the 
Office of the Governor of Malatya, and Malatya Provincial 
Directorate of Culture and Tourism for their unwavering 
support during the preparations of the exhibition.

“Malatya Modern’e Doğru İlk Adım” Türkiye Cumhu-
riyet Merkez Bankası Sanat Koleksiyonu’ndan bir seçkiyi 
bir araya getiriyor. Bu serginin Türkiye’de resim sanatı ta-
rihinin gelişim seyrinin izlenmesine olanak verecek şekilde 
tasarladım ve bu nedenle sergiyi çeşitli semboller üzerinden 
kurguladım. Serginin Türk resmini geliştiren iki koldan biri 
olan manzaranın entelektüel gelişimine odaklandığı kısmı, 
“Tabiat-ı Temaşa Geleneği ve Osmanlı Resminde Doğanın 
Yorumu” olarak adlandırıldı. Koleksiyonda yer alan ve 
Erken Cumhuriyet Dönemi’ne ait resimler, yapılageldiği 
gibi Müstakiller, d Grubu sanatçıları olarak değil; ortak bir 
söylem etrafında toparlandı. Yeni kurulan Türkiye Cum-
huriyeti’nin modernist sanatı inşa etme isteğini göstermeyi 
amaçlayan bölüm, bu inşa isteğinin biçimsel karşılığı Geç 
Kübizm ve Art Déco olduğu için “Modernizmin Biçim Dili: 
Cumhuriyet Dönemi’nin Geç Kübizm ve Art Décosu olarak 
adlandırıldı. II. Dünya Savaşı’nın hemen ertesinde burslu 
olarak Paris’e giden sanatçıların Yeni Paris Ekolü içerisinde 
kendilerine önemli bir yer bulmaları ve hatta Nejad Devrim 
gibi bazı sanatçıların bu ekol içerisindeki öncü konumları 
Türk resminin özgüven eksikliğini yavaş yavaş üzerinden 
atmasına neden olur. Söz konusu sanatçıların Paris’teki 
başarıları, Türkiye’de de soyut sanatın yaygınlaşmasını sağ-
lar. Türk resminin kendine güvenini kazandığı bu döneme 
sergide ayrı bir bölüm ayrıldı ve bu bölüm, “Paris Ekolü ve 
Türkiye’de Soyutun İnşası” olarak adlandırıldı. Sergide yer 
alan “1968 Kuşağı Sanatçıları” adlı bölüm, tüm Avrupa’yı 
etkisi altına alan 1968 Mayısı’nda Paris’te yaşanan öğrenci 
olayları sırasında Paris’te eğitimde olan ve Türk resmine 
de eleştirel figüratif resmi getiren kuşağa yer vermektedir. 
1968 Kuşağı sanatçılarıyla başlayan malzeme ve konu çeşit-
liliği 1980’li yıllarda Türk sanatının temelli bir dönüşüme 
uğramasına öncülük etmiştir. Sergideki “1980 Sonrası Yeni 
Arayışlar Yeni Yönelimler” başlıklı bölüm, bu dönemde 
sanatçıların tuval üzerindeki farklı arayışlarını göstermeyi 
amaçlamaktadır. Sergide son olarak Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Sanat Koleksiyonu’nda yer alan üç boyutlu 
çalışmalardan da ufak bir seçki yapıldı. Bu seçki çoğunlukla 
1980 sonrası üretime ait olup erken döneme ait tek bir ör-
nek içeriyor. Bu örnek de Türkiye’de heykel sanatının tarihi 
açısından önem arz eden 1922 tarihli, Osman Kemal’e ait bir 
Atatürk heykeli. 

Sergiyi oluşturma sırasında desteklerini esirgemeyen 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yöneticileri ve çalı-
şanlarına, T.C. Malatya Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Mü-
dürlüğü yönetici ve çalışanlarına teşekkürü bir borç bilirim. 
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Türkiye’de sanat tarihi yazımı, en başından itibaren Batı 
ile kronolojik bir seyir izlenmemesi üzerine kurulmuş ve 
kendine model olarak Batı sanatı tarihi yazımını almıştır. 
Bunun temel nedeni, Batı-dışı uygarlıkların iki farklı pa-
radigmanın zamanını yaşıyor olmalarıdır. Bunlardan biri 
modernleşme evresindeki ulusların kendi paradigmaları, 
diğeri de büyük bilimsel devrimlerden doğan paradigma 
ya da Foucaultcu bir söylemle modern epistemedir. Bu 
sorunu problematize eden Daryush Shayegan, aslında iki 
paragidmanın çatışmasının, ontolojik, psikolojik ve estetik 
uyumsuzlukların temeli olduğu kadar, gelenekle modernliği 
karşı karşıya getiren çelişkilerin de temelini oluşturduğunu 
belirtir.1 İki paradigmanın sonunda birbirlerini karşılıklı 
olarak biçimsizleştirdiklerini öne süren Shayegan’ın şu 
satırları, Türkiye’nin modernleşme krizlerini tarif eder 
niteliktedir: “Modernlik, Gelenek tarafından doğasından 
uzaklaştırılacak, Gelenek de Modernliğin çelmelerine maruz 
kalacaktır. Tarihsel olarak bu evre ikisinin arası dönemidir, 
her tür çarpıklıkların dönemi: epistemolojik, psikolojik, es-
tetik. Düşünce art arda gelen uyumsuzluklara çarpmakta ve 
bu uyumsuzluklar, şeylerin ve varlıkların oluşumuna yan-
sımaktadır. Taşıdıkları çarpıklıkların sosyolojik zeminleri 
vardır. Üstelik hiçbir toplumsal sınıf, hiçbir toplumsal ve 
mesleki ortaklık, hiçbir ideolojik söylem bu çarpıklıkların 
elinden kurtulamamaktadır. Bu çarpıklıklar, entelektüellerin 
fikirlerinde, kalabalıkların psikolojik davranışlarında ve 
ideologların sayıklamalı fantazmalarında karşımıza çıkar.”2 
Shayegan’ın sözünü ettiği çarpık bilinç, ontolojik anlamda 
gecikme kavramına işaret eder; gecikmiş ya da geç kalmış 
bir bilinç ise hâlâ mitoslara yakın olan bir bilinç anlamını 
taşır. Gecikmiş bilinç, Türkiye’nin modernleşme ve sanat 
konusunda yaşadığı özgüven eksikliğini tarif ettiği gibi, sa-
nat tarihi yazımına da yansır.

Türkiye’de modern sanat, 1950’li yıllara kadar gruplar/
akımlar üzerinden tarif edilegelmiştir. Bu tarif ve bu tarife 
dayanan bir tarih yazımının sürreal olduğunu en baştan ka-
bul etmek gerekir. Genellikle Nurullah Berk gibi ressamlar 
tarafından yazılan bu tarih, sanatçıların kendilerini görmek 
istedikleri yerde tanımlamalarıyla ilişkilidir ve gerçeği yan-
sıtmaz. Doğru bir tarih yazımı doğru bir sergileme ve analiz-
le mümkündür. Mark Rosenthal, “Telling Stories Museum 
Style” başlıklı yazısında müzelerin öykü anlatması gerek-
tiğine değinir ve şöyle der: “Hangimiz öğrenciliğimizde bir 
sanat eseri üzerine bir yazı yazmamız gerektiğinde, objenin 
(eserin) kendine bakmak yerine, üzerine yazılan ve kronolojik 

1     Daryush Shayegan, Yaralı Bilinç Geleneksel Toplumlarda Kültürel 
Şizofreni, Çev. Haldun Bayrı, Metis Yayınları, İstanbul, 2002 (I. Baskı:1991), 
s. 59.
2     A.g.e., s. 69.

Art historiography in Turkey has from the offset steered 
clear of chronological parallels with the West, although 
western art historiography has provided the basic model. 
The main reason lies in the two specific paradigms that 
non-western civilisations operate in: one is the own para-
digms of the nations in the process of modernisation, and 
the other is born of the great scientific revolutions - or 
the modern episteme, to borrow a phrase from Foucault. 
In scrutinising this issue, Darius Shayegan states that the 
conflict of two paradigms not only constitutes the basis of 
ontological, psychological and aesthetic distortions, but also 
that of the conflicts which create a confrontation between 
tradition and modernity.1 Suggesting that the two paradigms 
can only deform one another mutually, Shayegan’s lines 
seem to define Turkey’s crises in modernisation: … moder-
nity is denatured by tradition, whilst tradition is subjected to 
the stresses of modernity. Historically, this is an interregnum 
filled with distortions of every sort: epistemological, psycho-
logical and aesthetic. Thought is circumscribed by an array 
of gaps and displacements which are reflected in the config-
uration of beings and things. The distortions they generate 
acquire their own sociological foundations; every social class, 
every socio-professional grouping, every ideological discourse 
is affected. They are found in the ideas of intellectuals, the 
psychological comportment of the mob, the delirious ravings 
of ideologues.2 The distorted consciousness he refers to 
points to the ontological notion of tardiness; such a con-
sciousness is one still close to myths. A tardy consciousness 
not only defines the lack of self-confidence in Turkey’s at-
tempts at modernisation and art, but is also reflected in its 
art historiography. 

Until the 1950s, modern art in Turkey had traditionally 
been defined through groups / movements. It is essential 
to treat this particular definition, and a historiography 
based on such a definition as surreal at best. Generally 
written by painters like Nurullah Berk, this history is more 
concerned with where the artists would like to position 
themselves rather than reflecting reality. Accurate histo-
riography is only possible through correct exhibition and 
analysis. Pointing out the need for museums to tell a story 
in his Telling Stories Museum Style, Mark Rosenthal states, 
Which one of us has not suffered the agony of reading some 
chronologically based articles on the object instead of looking 
at the object itself as students? Yet, is an exhibition not better 
than a book?3 A comprehensive art historiography of Turkey 

1     Daryush Shayegan, Yaralı Bilinç Geleneksel Toplumlarda Kültürel 
Şizofreni, tr. Haldun Bayrı, Metis, Istanbul, 2002 (First published 1991), 59.
2     op. cit., 69
3     Mark Rosenthal, ’Telling Stories Museum Style’, The Two Art Histories, 
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temele oturtulan birtakım yazıları okumanın acısını çekme-
dik? Oysa bir sergi pekâlâ bir kitabın yerine geçmez mi?” 3 
Türkiye’de modern sanatın tarihini eksiksiz yazabilmek de 
gerek figür, gerek manzara, gerek kadın üzerinden öyküler 
anlatmayı gerektirir. Modernleşmenin çeşitli sembollerinin 
olması gibi, Türkiye’de plastik sanatlar tarihi de semboller 
üzerinden ilerlemiştir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sanat Koleksi-
yonu’ndan bir seçki oluşturan bu sergiyi de bazı semboller 
üzerinden kurguladım. Serginin Türk resmini geliştiren iki 
koldan biri olan manzaranın entelektüel gelişimine odak-
landığı kısmı “Tabiat-ı Temaşa Geleneği ve Osmanlı Res-
minde Doğanın Yorumu” olarak adlandırıldı. Koleksiyonda 
yer alan ve Erken Cumhuriyet Dönemine ait resimler, yapı-
lageldiği gibi Müstakiller, d Grubu sanatçıları olarak değil; 
ortak bir söylem etrafında toparlandı. Yeni kurulan Türkiye 
Cumhuriyeti’nin modernist sanatı inşa etme isteğini göster-
meyi amaçlayan bölüm, bu inşa isteğinin biçimsel karşılığı 
Geç Kübizm ve Art Déco olduğu için “Modernizmin Biçim 
Dili: Cumhuriyet Dönemi’nin Geç Kübizm ve Art Décosu” 

3     Mark Rosenthal, “Telling Stories Museum Style”, The Two Art Histories 
The Museum and The University, Charles W. Haxthausen (Ed.), Yale Uni-
versity Press, New Haven and London, 2002, s.74-75.

similarly requires telling stories about figures, landscapes 
or women. Just as modernisation has a variety of symbols, 
the history of fine arts in Turkey has also progressed with 
symbols. 

I have arranged this exhibition to proffer a visual chart 
of the development of painting in Turkey and designed it on 
a variety of symbols. The section focusing on the intellectu-
al development of landscape, one of the two main branches 
of process in Turkish painting, is entitled The Custom of 
Viewing and Interpreting Nature in Ottoman Painting. Ear-
ly Republic Era paintings in the collection were gathered 
around a common discourse rather than the more conven-
tional, long-accepted groupings such as the Independents 
or Group G. The Stylistic Language of Modernism: Late 
Cubism and Art Deco of the Republic Era is the descriptive 
title of the section designed to exhibit the resolve of the 
newly formed Republic of Turkey to foster modernist art, a 
particular determination that came to be embodied by these 
two styles. Encouraged by the bursary winners who trained 
in Paris immediately after the Second World War and who 
made a name for themselves in the New Paris School, and 

the Museum and the University, Charles W. Haxthausen (Ed.), Yale Universi-
ty Press, New Haven and London, 2002, 74-75.

Mıgırdiç 
Civanyan
Fenerbahçe Burnu
Fenerbahçe Point
1901
Tuval üzerine yağlıboya
Oil on canvas
43 x 55 cm
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olarak adlandırıldı. II. Dünya Savaşı’nın hemen ertesinde 
burslu olarak Paris’e giden sanatçıların Yeni Paris Ekolü 
içerisinde kendilerine önemli bir yer bulmaları ve hatta Ne-
jad Devrim gibi bazı sanatçıların bu ekol içerisindeki öncü 
konumları Türk resminin özgüven eksikliğini yavaş yavaş 
üzerinden atmasına neden olur. Söz konusu sanatçıların 
Paris’teki başarıları, Türkiye’de de soyut sanatın yaygınlaş-
masını sağlar. Türk resminin kendine güvenini kazandığı bu 
döneme sergide ayrı bir bölüm ayrıldı ve bu bölüm, “Paris 
Ekolü ve Türkiye’de Soyutun İnşası” olarak adlandırıldı. 
Sergide yer alan “1968 Kuşağı Sanatçıları” adlı bölüm, tüm 
Avrupa’yı etkisi altına alan 1968 Mayısı’nda Paris’te yaşanan 
öğrenci olayları sırasında Paris’te eğitimde olan ve Türk res-
mine de eleştirel figüratif resmi getiren kuşağa yer vermek-
tedir. 1968 Kuşağı sanatçılarıyla başlayan malzeme ve konu 
çeşitliliği 1980’li yıllarda Türk sanatının temelli bir dönü-
şüme uğramasına öncülük etmiştir. Sergideki “1980 Sonrası 
Yeni Arayışlar Yeni Yönelimler” başlıklı bölüm, bu dönemde 
sanatçıların tuval üzerindeki farklı arayışlarını göstermeyi 
amaçlamaktadır. Sergide son olarak Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Sanat Koleksiyonu’nda yer alan üç boyutlu 
çalışmalardan da ufak bir seçki yapıldı. Bu seçki çoğunlukla 
1980 sonrası üretime ait olup erken döneme ait tek bir ör-
nek içeriyor. Bu örnek de Türkiye’de heykel sanatının tarihi 
açısından önem arz eden 1922 tarihli, Osman Kemal’e ait bir 
Atatürk heykeli. 

Tabiat-ı Temaşa Geleneği ve 
Osmanlı Resminde Doğanın Yorumu

Bilindiği gibi, 1699 tarihli Karlofça Antlaşması sonrasın-
da Batı’nın teknik açıdan üstünlüğünü kabul eden Osmanlı 
Devleti, 17. yüzyıl itibarıyla Batı ile ilişki kurma yoluna 
gider. Avrupa ile siyasal ve ekonomik alanda ilişkilerin 
artması, beraberinde kültürel ilişkileri de getirir ve bunun 
ilk örnekleri, Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin Fransa’ya elçi 
olarak gönderilmesi sonrasına tekabül eden Lale Devri’nde 
Fransa’nın saray, köşk ve bahçelerinin model alınıp Sada-
bad’da bunların uygulamasına geçilmesidir. 

Kuşkusuz, Osmanlı topraklarında başlangıçta azınlıklar 
sanat faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu dönemde İstan-
bul’a gelen yabancı ressamların ya da Pera ve çevresinde 
yaşayan sanatçıların sanat üretimi söz konusudur. Osmanlı 
topraklarında sanat ortamının filizlenmeye başladığı yüz-
yıl, 18. yüzyıldır. 18. yüzyılda Pera’da açılan elçiliklerde, 
dönemin teknolojisi gereği, teknik eleman olarak desi-
natör-ressamlar bulunmaktadır ve bu arada minyatür de 
varlığını korumakta, hatta Lale Devrinde Türkiye’ye gelen 
Jean-Baptiste Vanmour (1671-1737) gibi ressamları da 
etkilemektedir. 19. yüzyılda fotoğrafın ortaya çıkmasıyla 

in particular pioneers within that school such as Nejad 
Devrim, Turkish painting finally shook itself free of its ear-
lier lack self-confidence. The Paris School and the Construc-
tion of the Abstract in Turkey is dedicated to this period of 
self-confidence and celebrates the success of these artists in 
Paris who helped popularise abstract art in Turkey. Artists 
who were in Paris during the May 1968 demonstrations that 
would echo so widely across the world, and introduced Tur-
key to critical figurative painting, appear in The 1968 Gen-
eration Artists section. The profusion of media and subject 
matter that was enkindled by the 1968 Generation artists 
has paved the way for a radical transformation of Turkish 
arts in the 1980s. New Quests, New Trends post-1980 is the 
section that aims to display the variety of experiments on 
canvas in that particular period. The final section is a small 
selection from the three-dimensional pieces in the Central 
Bank of the Republic of Turkey art collection; largely fea-
turing post-1980 pieces, it has a single example from the 
earlier periods: the 1922 Osman Kemal statue of Atatürk 
that is generally hailed as a milestone in the history of Turk-
ish sculpture.

The Custom of Viewing and 
Interpreting Nature in Ottoman Painting

The 1699 Karlowitz Treaty indisputably signalled the 
Ottoman Empire’s recognition of the West’s technological 
superiority; at any rate, by the seventeenth century multi-
lateral relations had gained new impetus - especially in mat-
ters technological. This increased activity in the political 
and economic spheres naturally had an impact on culture; 
Yirmisekiz Mehmet Çelebi’s tenure as the Porte’s Ambas-
sador to France sparked the adaptation of French palace-, 
mansion- and garden designs into the Tulip Era’s fêted 
Sadabad district. 

Artistic activities were certainly in the monopoly of mi-
norities in the early years of the Ottoman Empire; this in-
cluded foreign painters visiting Istanbul and artists residing 
in and around Pera. The eighteenth century was a period of 
artistic efflorescence in the Ottoman Empire, with design-
ers and painters being commissioned by embassies opening 
in Pera; these creatives essential to the requirements of 
the technology of the period naturally influenced the long 
established tradition of miniatures as well as painters who 
arrived in Turkey in the Tulip Era, Jean-Baptiste Vanmour 
(1671-1737) being one such artist. The advent of photogra-
phy in the nineteenth century added photographers to the 
artistic contingent of these embassies and gave designer/
painters an additional task: colouring photos, at least until 
the invention of colour photography. 
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birlikte yabancı elçiliklerdeki desinatör-ressamların yanına 
bir de fotoğrafçı eklenmiştir. Ancak renkli fotoğrafın icadına 
kadar, bu desinatör ressamların bir görevi de fotoğrafları 
renklendirmektir.

Osmanlı topraklarında ve özellikle de başkent İstan-
bul’da azınlık sanatçıların ve Türkiye’ye gelen sanatçıların 
faaliyetleri sürerken, Osmanlı’da sanatın gelişmeye başla-
ması konusunda anılmaya değer bir diğer etken, orduyu mo-
dernleştirme çabaları sonucunda kurulan okullardır. 1773 
yılında kurulan Mühendishane-i Bahrî-i Hümâyun, 1795 
yılında kurulan Mühendishane-i Berrî-i Hümâyun ve 1831 
yılında kurulan Harbiye gibi okullarda resim dersleri veril-
meye başlanır.4 Ancak bu okullardaki resim dersleri, teknik 
anlamda Batılılaşmak isteyen Osmanlı’ya tam da denk dü-
şen bir öğretim programına sahiptir. Bu dönemde önemli 
olan topçuluktur ve bu da perspektif öğrenimi, perspektife 
dayalı çizimi (fenn-i menazır) gerektirmektedir. Dolayısıyla 
Osmanlı’ya resim henüz bir sanat değil; fakat teknik bir 
zorunluluk olarak girmiştir. 19. yüzyıla gelindiğinde resim 
derslerinin askeri okulların yanı sıra İstanbul’da, 1869 yılın-
da eğitime başlayan Galatasaray Mekteb-i Sultanisi ve 1873 
yılında kurulan Darüşşafaka Lisesi gibi sivil okulların prog-
ramlarına da girdiği görülür.5 

Fotoğraf, Türk resim sanatının doğuşundaki başlıca et-
kenlerden biridir. Nitekim fotoğraf, icadından kısa bir süre 
sonra Türkiye’ye girmiş ve 28 Ekim 1839 tarihli Takvim-i 
Vekayi gazetesinin 186. sayısında Avrupa’da duyurulduğu 
şekliyle gazetelerden tercüme edilerek duyurulmuştur.6 
1850’li yıllar itibarıyla da çoğu azınlıklara ait olan fotoğraf 
atölyeleri, önce İstanbul’da Pera ve Aksaray çevresinde 
birbirinin peşi sıra yayılmış; ardından başka kentlerde de 
fotoğraf atölyeleri kurulmuştur. Ancak İstanbul, başlıcaları 
Abdullah Biraderler (Abdullah Freres), Naya, Kargopoulo, 
Raif Efendi, Rabach, Sebah-Joaillier, Dumas, Andreomenos, 
Berggren, Gülmez Freres, Tarkulyan, Robertson7 gibi atöl-
yeleriyle bu dönemde Paris’i izleyen bir merkez olmuştur. 

Fotoğrafın bu denli yaygınlaşması, Türk resim sanatının 
gelişimi açısından da en önemli etkilerden biridir. Bir yan-
dan 18. yüzyıl itibarıyla Osmanlı topraklarında elçiliklerde 
görev yapan desinatör-ressamlar, bir yandan Osmanlı’nın 
teknik anlamda Batılılaşma çabaları nedeniyle askeri okul-
ların müfredatına eklediği perspektife dayalı resim dersleri 
(fenn-i menâzır) derken 19. yüzyılda İstanbul’a gelen Batılı 

4     Sezer Tansuğ, Çağdaş Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1986, 
s.51-52.
5     A.g.y., s.52-53.
6     Engin Çizgen, Türkiye’de Fotoğraf, İstanbul, 1992, s.22’den aktaran 
Ahmet Kâmil Gören, Türk Resim Sanatında Şişli Atölyesi ve Viyana Sergisi, 
İstanbul, 1997, s.36.
7     Engin Çizgen, a.g.y., s.38-61’den aktaran Ahmet Kâmil Gören, a.g.y., s.36.

Whilst minority and foreign artists plied their trade in 
Ottoman lands, and in Istanbul in particular, another factor 
in the development of Ottoman arts was the foundation of 
schools as an extension of the attempts to modernise the 
military. Art classes started in the Imperial Naval Engineer-
ing College (f. 1773), Imperial Army Engineering College (f. 
1795) and the Military College (f. 1831).4 These classes were 
perfectly suited to Ottoman aspirations towards westernisa-
tion in the technological sense. The domination by artillery 
of military branches at the time necessitated instruction in 
perspective, and training in perspective drawing. Art classes 
in this context were more of a technical necessity for Otto-
mans than art for its own sake. By the nineteenth century, 
civilian school curriculums had also begun to include art 
classes as in the Imperial Galatasaray Lycée (f. 1869) and 
the Darüşşafaka Lycée (f. 1873).5 

Photography was one of the principal factors in the 
dawn of Turkish painting, having arrived in Turkey very 
soon after its invention, and been announced in the 186th 
issue of the Takvim-i Vekayi of 28 October 1839. The 
phrasing was a direct translation of European newspaper 
announcements.6 Beginning in the 1850s, photographic 
studios - mostly owned by minorities - spread from Pera 
and Aksaray throughout Istanbul, followed by studios 
established in other cities. Istanbul, however, maintained 
its position as the direct follower of Paris with studios 
such as the Abdullah Biraderler (Abdullah Frères), Naya, 
Kargopoulo, Raif Efendi, Rabach, Sébah-Joaillier, Dumas, 
Andreomenos, Berggren, Gülmez Frères, Tarkulyan, and 
Robertson.7

The popularity of photography was a crucial factor in 
the development of Turkish painting. The popularity in the 
meanwhile of the nascent art of Turkish painting, inspired 
since the eighteenth century by the embassy designer/
painters, the perspective drawing classes introduced into 
the curriculums of military schools as part of the Ottoman 
drive to westernise in matters technological, western travel-
lers, writers, poets, and painters visiting Istanbul and Pera’s 
own minorities, was in fact to develop in parallel with the 
photography. The most revealing example is the use of the 
celebrated Istanbul studio Abdullah Frères’ photographs as 
reference material by the generation of students erroneous-
ly defined as the Turkish Primitives.8 Specifically commis-

4     Sezer Tansuğ, Çağdaş Türk Sanatı, Remzi, Istanbul, 1986, 51-52.
5     op. cit., 52-53.
6     Engin Çizgen, Türkiye’de Fotoğraf,, Istanbul, 1992, 22, cited by Ahmet 
Kâmil Gören, Türk Resim Sanatında Şişli Atölyesi ve Viyana Sergisi, Istan-
bul, 1997, 36.
7     Engin Çizgen, op. cit., 38-61, cited by Ahmet Kâmil Gören, op. cit., 36.
8     This perennially controversial topic in the history of Turkish fine arts 
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gezginler, edebiyatçılar, ressamlar ve Pera’da yaşayan azın-
lık grup sayesinde zemini oluşan Türk resim sanatında, 
fotoğrafın yaygınlaşmasıyla resmin yaygınlaşmasının ko-
şut olduğu görülür. Bunu açıklayan en iyi örnek ise, Türk 
resminde fotoğraftan yararlanmanın ilk örnekleri olarak 
bildiğimiz, resimlerinde İstanbul’un ünlü fotoğrafçılarından 
olan Abdullah Biraderler’in çektikleri fotoğrafları kullanan 
ve yanlış bir biçimde “Türk Primitifleri”8 olarak anılan 
öğrenci kuşağı olmuştur. Bu öğrenci-sanatçıların çoğu, II. 
Abdülhamid döneminde önemli kentler ve yapıların fotoğ-
raflarını çektirip bir araya toplattığı albümler ve bunların 
kopyalarından yararlanmışlardır.9 Bu dönemde fotoğraftan 

8     Aslında bu konu, Türk Plastik Sanatları Tarihi’nde tartışmalı konu-
lardan biridir. Konuya ilişkin ilk yazı, Sezer Tansuğ tarafından, yanlış bir 
adlandırmayla “Resim Sanatımızda Ortaya Çıkan Yeni Bir Gerçek: 19. Yüzyıl 
Sonu Foto- Yorumcuları” adıyla yayınlanmış (Sanat Çevresi, S.23, Eylül 
1980, s. 4-7.); bu yazıyı Adnan Çoker’in “Fotoğraftan Resim ve Darüşşafa-
kalı Ressamlar” adlı yazısı izlemiştir (Yeni Boyut, 2/9, s.4-12.). Çoker’in 
yazısının, öncesine kadar anonim olarak bilinen bu ressamların künyelerini 
de içermesi bakımından daha kapsamlı bir araştırma olduğunu düşünmek 
yanlış olmayacaktır.
9     II. Abdülhamid, fotoğrafı aslında sadece önemli kentler ve yapılarla sı-
nırlamamış; Osmanlı İmparatorluğu’nun en az bilinen ve en az belgelenmiş 
bölgelerini, ordu-eğitim ve endüstrideki gelişmeleri sergileyen fotoğrafların 
da çekilmesini istemiş ve manzaralar, önemli Bizans ve Türk eserleri ve or-
du-eğitim-endüstrideki gelişmeleri sergileyen 1819 fotoğraf ve 51 albümden 
oluşan bir koleksiyonu, 1883 yılında ailesi ile birlikte İstanbul’a gelen ve iki 
dönem kongre üyeliği ile New York Belediye Başkanlığı yapmış olan Ab-
raham S. Hewitt’e (1822-1903) bağışlamıştır. “Kulağının delikliği” ile ünlü 
olan II. Abdülhamid’in bu bağlamda fotoğrafı bir propaganda aracı olarak 

sioned photographs of major cities and landmark buildings 
were compiled into albums during the Abdülhamid II era, 
and copied by these student artists into paintings.9 Blow-
ups were used to trace from as photography essentially 
served as a transitional stage in painting. Similarly, painters 
attended photography studios at this time when no art gal-
lery as yet existed in Istanbul; they displayed and sold their 
paintings at the entrances to these studios. ‘Resemblance’ 
was the main concern of the age, which explains this inter-
locking relationship between photography and painting, 
and resemblance was demanded with equal emphasis in 

was first covered in what turned out to be a misnomer by Sezer Tansuğ 
in ’Resim Sanatımızda Ortaya Çıkan Yeni Bir Gerçek: 19. Yüzyıl Sonu 
Foto-Yorumcuları’, Sanat Çevresi, Issue 23, September 1980, 4-7; it was 
followed by Adnan Çoker’s ’Fotoğraftan Resim ve Darüşşafakalı Ressamlar’, 
(Yeni Boyut, 2/9, 4-12. Çoker’s article can justifiably be considered as a more 
comprehensive study, given the inclusion of the names of the artists that had 
hitherto remained unknown. 
9     Instead of restricting the subject matter to big cities and iconic buildings, 
Abdülhamid II demanded the depiction of lesser known or least document-
ed regions of the Ottoman Empire and advancements in the military, edu-
cational and industrial fields. The resulting collection of 1,819 photographs 
and fifty-one albums featuring landscapes, major Byzantine and Turkish 
monuments and military, educational and industrial developments was 
presented to Abram S. Hewitt (1822-1903), a former Mayor of New York 
and two-term Congressman who arrived in Istanbul with his family in 1883. 
Famous for his political acumen, Abdülhamid II evidently regarded photog-
raphy as a propaganda tool. For more information on the album in question, 
please see: William Allen, Abdülhamit II Koleksiyonu, tr. Vasıf Kortun, Tarih 
ve Toplum, Issue 25, January 1986, 16-19.
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portraiture, still lifes and landscapes. Generals and other 
high-ranking officials posed for photographic portraits 
which were later transformed into oil paintings. 

The majority of the paintings created by the student/
artists known as the Turkish Primitives depicting the 
Yıldız Palace, its gardens and pavilions might well be the 
first naive interpretations of nature in Turkish painting. 

This period of painting by diplomatic and Levantine art-
ists of Pera and copying from the Abdülhamid album by the 
student/artists known as the Turkish Primitives also wit-
nessed the creative output of artists like Şeker Ahmet Paşa, 
Hüseyin Zekai Paşa, Süleyman Seyyid and Osman Hamdi. It 
was again in this period when the question of artistic train-
ing came to the agenda. Ottomans determined to benefit 
from western technology during this drive to modernise had 
already introduced art classes into the curriculums of mil-
itary schools founded precisely to serve that purpose; they 
then took a further step by sending a selection of students to 
train in Europe. Under the auspices of the 1835 programme, 
twelve students were sent to Vienna, Berlin, Paris and Lon-
don in a two-year period.10 That was when Ferik Tevfik Paşa, 
a Military College graduate, had gone to Paris. The despatch 
in 1838 of seven students to Vienna and three to Paris,11 in 
1849 of Hüsnü Yusuf Bey to Paris12 and later still, the foun-
dation in Paris of the Mekteb-i Osmani (Ottoman School) 
which in the 1860-1861 academic year boasted of close to 
sixty students13 might be regarded as an indication of the 
continuity of the programme. 

Osman Hamdi Bey (1842-1910), who was sent to Paris in 
1860 to read Law, chose to train in art instead, as did a cou-
ple of his contemporaries: military school graduates Süley-
man Seyyid (1842-1913) and Şeker Ahmet Paşa (1841-1906). 
The outbreak of the Franco-Prussian war and the ensuing 
closure of the Ottoman School14 in Paris forced these three 
painters to return to Istanbul in 1870.  

The arts environment in France was for many years 
defined by the Académie des Beaux-Arts and the L’École 
des Beaux-Arts, both founded in 1648. The academy was 
closed down in 1793, prior to a new structure within the 
new Institut Nationale des Sciences et des Arts (f. 1795), 
which meant a break with the school it had partnered up 

10     Sezer Tansuğ, op. cit., 54.
11     Mustafa Cezar, Sanatta Batıya Açılış and Osman Hamdi, 326-330.
12     F. Gönül Akgerman, 1850-1950 Arasında Türk Ressamların Paris’te 
Çalıştıkları Atölyeler and Hocaları, 35.
13     Mustafa Cezar, op. cit., 360.
14     Sezer Tansuğ on the closure of the school in op. cit., 55: ’The principal 
reason the school was closed down in 1874 was the forced isolation of the 
students from French society. Complaints about the consequent impossibil-
ity of learning the language led to their punishment by being recalled.’

büyütme suretiyle resimler yapılmakta ve fotoğraf, resme 
geçiş öğesi olarak hizmet vermektedir. Benzeri bir biçimde, 
henüz bir sanat galerisinin olmadığı İstanbul’da, Pera’daki 
fotoğraf stüdyolarında ressamlar da bulunmakta, bu stüd-
yoların girişinde resimler sergilenmekte ve satılmaktadır. 
Dönemin talebinin “benzerlik” oluşu, fotoğraf ve resmin bu 
dönemde iç içe geçmesinin başlıca nedenlerindendir. Ben-
zerlik isteği gerek portrede gerek natürmortta ve gerekse 
manzarada aynı ölçüde kendini gösterir. Bu dönemde paşa-
ların da fotoğraf çektirme eğilimleri giderek artar ve çekilen 
fotoğraflar da yağlıboya tablolara dönüştürülür.

“Türk Primitifleri” olarak anılan öğrenci-ressamların 
resimlerinde konuların çoğunu Yıldız Sarayı, bahçesi ve 
içindeki köşklerin oluşturduğu görülür. Bunlar Türk res-
mindeki ilk naif doğa yorumları olarak değerlendirilebilir. 

Pera çevresindeki elçiliklerde resim faaliyetlerinin oldu-
ğu, bu bölgede yaşayan levantenler tarafından resim üretil-
diği ve “Türk Primitifleri” olarak anılan öğrenci-sanatçıların 
Abdülhamid albümünden kopyalar yapmak suretiyle resim-
ler yaptığı bilinen bu dönem, Şeker Ahmet Paşa, Hüseyin 
Zekai Paşa, Süleyman Seyyid ve Osman Hamdi’nin de resim 
üretiminde bulunduğu bir dönemdir ve yine bu dönemde 
sanat eğitimi de gündeme gelecektir. Batılılaşma dönemi 
itibarıyla Batı’nın teknolojisinden yararlanmak isteyen 
Osmanlı, bu amaçla açtığı askeri okulların müfredatlarına 
resim dersleri koymuş ve ilk kez bu okulun öğrencilerini 
Batı’ya eğitime göndermiştir. 1835 yılındaki program gere-
ğince Viyana, Berlin, Paris ve Londra’ya iki yıl içinde on iki 
kişi gönderilmiş10; Harbiye mezunu Ferik Tevfik Paşa bu 
dönemde Paris’e gitmiştir. 1838’de Viyana’ya yedi, Paris’e üç 
öğrenci gönderilmesi11; 1849’da Hüsnü Yusuf Bey’in Paris’e 
gönderilmesi12 ve daha sonra Paris’te Mekteb-i Osmani’nin 
kurulup, 1860-1’de de altmışa yakın öğrencisinin olduğunun 
bilinmesi13 uygulamanın sürekliliğinin bir göstergesi olarak 
yorumlanabilir. 

1860 yılında hukuk eğitimi için Paris’e gönderilen Os-
man Hamdi Bey (1842-1910), sanat eğitiminde karar kılmış; 
askeri okul çıkışlı olan Süleyman Seyyid (1842-1913) ve 
Şeker Ahmet Paşa (1841-1906) da aynı dönemde Paris’te re-
sim eğitimi almışlardır. Bu üç sanatçı, Fransa- Prusya Sava-
şı’nın patlak vermesi, buna bağlı olarak Paris’teki Mekteb-i 

kullandığı anlaşılır. Konuyla ve söz konusu albümle ilgili ayrıntılı bilgi için 
bkz. William Allen, “Abdülhamit II Koleksiyonu”, Çev. Vasıf Kortun, Tarih 
ve Toplum, S.25, Ocak 1986, s.16-19.
10    Sezer Tansuğ, a.g.e., s.54.
11     Mustafa Cezar, Sanatta Batıya Açılış ve Osman Hamdi, s.326-330.
12    F. Gönül Akgerman, 1850-1950 Arasında Türk Ressamların Paris’te Ça-
lıştıkları Atölyeler ve Hocaları, s.35.
13     Mustafa Cezar, a.g.e., s.360.
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Osmani’nin de kapanması üzerine14 1870 yılında İstanbul’a 
dönmüştür. 

Fransa’da sanat ortamını uzun yıllar, 1648 yılında kuru-
lan Académie des Beaux-Arts (Güzel Sanatlar Akademisi) 
ve aynı yıl kurulan L’École des Beaux-Arts (Güzel Sanatlar 
Okulu) belirlemiştir. 1793 yılında Akademi kapatılarak 
1795’te Institut Nationale des Sciences et des Arts (Ulusal 
Sanatlar ve Bilimler Enstitüsü) kurulmuş ve Akademi de 
bu bütünlük içinde yer alarak o tarihe dek birlikte olduğu 
Okul’dan ayrılmıştır. Akademi, son biçimini 1819 yılında 
almış ve 1863’te yapılan yenileştirme hareketi ile de Ensti-
tü’nün Okul üzerindeki etkisi azaltılmıştır.15 Güzel Sanatlar 
Okulu’nun yanı sıra, ona rakip düzeyde özel akademiler ve 
atölyeler de bulunmaktadır. 1868’de Rudolphe Julian tara-
fından kurulan Académie Julian, bir yandan gelenekselliğin 
önemini vurgularken öte yandan 20. yüzyıl başında biçim-
lenen akımları da desteklediğinden yıllar boyu öğrencilerin 
tercih sebebi olacaktır.16 Julian, bu akademiyi kurduğunda 

14     Sezer Tansuğ, a.g.e., s.55’te okulun kapanmasını şöyle açıklar: “Okulun 
1874’te kapatılma nedeni, öğrencilerin sıkı disiplin altında Fransız toplumun-
dan tecrit edilmeleri zorunluluğudur. Öğrencilerin yabancı dil öğrenememe-
leri, bundan şikâyetleri sonucunda yurda geri çağrılarak cezalandırılmaları 
başlıca sorun olmuştur.”
15     Ahmet Kâmil Gören, “L’École des Beaux-Arts”, s.93-95.
16     Ahmet Kâmil Gören, “Académie Julian ve Diğer Özel Atölyeler”, s.92.

to that date. The academy’s present structure dates from 
1819, and the renovations of 1863 alleviated some of the 
earlier influence of the institute on the school.15 Private 
academies and studios rivalled L’École des Beaux Arts. 
Académie Julian, founded in 1868 by Rudolph Julian, 
emphasised the value of tradition on the one hand, and 
supported the movements that emerged in the early 20th 
century on the other, thereby attracting new students for 
quite a while.16 L’École des Beaux-Arts and L’Académie 
des Beaux-Arts were facing serious criticism at the time 
Julian founded his establishment. In 1863, the rejection 
of the three quarters of the paintings by the Salon jury 
caused a backlash that led to the Salon des Refusés17 and 
ultimately to the questioning of L’École itself; as a con-
sequence, new training establishments emerged as al-
ternatives to rigid academicism. It is noteworthy, in this 
context, that Rodolphe Julian, the founder of Académie 
Julian, was one of the artists exhibiting at the 1863 Salon 
des Refusés.18

15     Ahmet Kâmil Gören, ’L’École des Beaux-Arts’, 93-95.
16     Ahmet Kâmil Gören, ’Académie Julian and Diğer Özel Atölyeler’, 92.
17     Zeynep İnankur, 19. Yüzyıl Avrupasında Heykel and Resim Sanatı, 
65-66.
18     Ahmet Kâmil Gören, ’Académie Julian ve Diğer Özel Atölyeler’, 93.
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In the meanwhile, the greatest single success for 
foreign artists coming to Paris between 1860 and 1914 
remained acceptance into the studios of the L’École des 
Beaux-Arts. The first groups of Turkish artists sent to 
Paris, being of a military school background, attended tu-
tors known as ’academic’, whilst later students preferred 
more liberal tutors open to the twentieth century’s newest 
trends. 

Şeker Ahmet Paşa and Osman Hamdi, two of the artists 
sent to France in the nineteenth century, were trained by 
Gérôme and Boulanger, whilst Süleyman Seyyid went to 
A. Cabanel; Halil Paşa, who was in Paris between 1880 and 
1888, trained under Gérôme and Courtois. During their so-
journ in France these artists were in all likelihood amongst 
the ’independent students’ of tutors running studios in 
the L’École des Beaux Arts in Paris; they might well have 
received an ’academic’ training dominated by historical or 
mythological subjects and Ingres’ drawing style, shirking 
the burgeoning Impressionism of the period. Gérôme’s 
accusation of ’eclecticism’ prompted by a concern at the 
impressionist approach to composition might have played 
a part here. Yet a suggestion that they rejected all modern 
trends as they undertook academic training would be in-
appropriate. And as a matter of fact, Şeker Ahmet Paşa’s 
landscapes clearly influenced by the Barbican School19 
ought to disabuse anyone of the notion of complete im-
mersion in academic training; these paintings were highly 
influential in the development of landscapes, which was a 
major branch of Turkish painting. 

19     The romantic French landscape school near the Fontainebleau Forest, 
led by Theodore Rousseau (1812-1867), Jules Dupré (1811-1889), Charles 
Daubigny (1817-1878) and Narcisse Diaz de lá Pena (1808-1876). They took 
their topics from the forest and surroundings, and by painting directly en 
plein air, pioneered the impressionists.

Okul ve akademik sanat ciddi bir biçimde sorgulanmaktadır. 
1863 yılında Salon jürisinin, sergiye katılan resimlerin dört-
te üçünü geri çevirmesi ve bunun tepki çekmesi nedeniyle 
reddedilen resimler Salon des Refusés’de (Reddedilenler 
Salonu) sergilenmiş17 ve bundan sonra sorgulanması günde-
me gelen Okul’a ve katı akademik anlayışa alternatif eğitim 
kurumları olan özel akademiler açılmıştır. Académie Juli-
an’ın kurucusu Rudolphe Julian’in de 1863 Reddedilenler 
Salonu’na katılmış olması bu anlamda dikkat çekicidir.18

Durum Paris için yukarıda anlatıldığı gibiyken 1860 
ile 1914 yılları arasında Paris’e giden yabancı sanatçıların 
gözünde en üstün başarı, Güzel Sanatlar Okulu’nun atöl-
yelerine kabul edilmek olmuştur. Türk sanatçılarından da 
başlangıçta Paris’e gönderilenler, belki biraz da askeri okul 
çıkışlı olmalarının etkisiyle, “akademik” tabir edilen hocala-
rın öğrencileri olmuşlar; daha sonraki dönemlerde gidenler 
ise 20. yüzyıl akımlarına açık, serbest görüşlü hocaları be-
nimsemişlerdir. 

19. yüzyılda Fransa’ya gönderilen sanatçılardan Şeker 
Ahmet Paşa ve Osman Hamdi, Gérôme ve Boulanger’nin; 
Süleyman Seyyid, A. Cabanel’in ve 1880-1888 yılları ara-
sında Paris’te olan Halil Paşa da Gérôme ve Courtois’nın 
öğrencisi olmuşlardır. Bu sanatçılar Fransa’da bulundukları 
dönemde, Paris Güzel Sanatlar Okulu’nda atölye sahibi olan 
hocaların muhtemelen “serbest öğrenci”lerinden olmuş; o 
dönemde tohumları atılmakta olan İzlenimci sanat ile pek 
ilgilenmemiş; genellikle tarihi ya da mitolojik konuların 
tercih edildiği ve Ingres’in desen anlayışının hâkim olduğu 
“akademik” bir eğitim almışlardır. Bunda Gérôme’un, İz-
lenimcilerin kompozisyon anlayışlarını tehlikeli görerek 
onları “parçacılık”la suçlamasının da etkili olduğu düşünü-
lebilir. Ancak onların akademik bir eğitim almakla birlikte, 
modern eğilimlere kendilerini tümüyle kapattıklarını 
söylemek yanlış olacaktır. Nitekim Şeker Ahmet Paşa’nın, 
Barbizon Okulu19 etkilerinin açık bir biçimde görüldüğü 
manzaraları onların tümüyle akademik eğitime kapıldıkları 
görüşünü tersine çevirecek nitelikte olduğu gibi, Türk res-
minin çok önemli bir kolu olan manzara resminin gelişimi-
ne de neden olmuştur. 

17     Zeynep İnankur, 19. Yüzyıl Avrupasında Heykel ve Resim Sanatı, s.65-66.
18     Ahmet Kâmil Gören, “Académie Julian ve Diğer Özel Atölyeler”, s.93.
19     Fransa’da, Fontainebleau Ormanları yakınındaki romantik manzara 
okulu. Başlıca üyeleri Theodore Rousseau (1812-1867), Jul Dupre (1811-
1889), Charles Daubigny (1817-1878) ve Narcisse Diaz de lá Pena’nın 
(1808-1876) olan gurup, konularını orman ve çevresinden almış; doğrudan 
açık havada çalışma alışkanlığını başlatarak İzlenimcilere öncülük etmiş-
lerdir.
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Sanat Eğitiminin Kurumsallaşması, 
Sanayi-i Nefise-i Mekteb-i Âlisi ve 
Osman Hamdi Bey

Osmanlı resmi biri figür, biri manzara olmak üzere iki 
koldan gelişir. Dönemin sanatçıları manzara resmine tabiatı 
temaşa geleneğinden kaynaklanan ve Romantik manzara 
resminin uzantısı olan bir yorum getirir. Özellikle 1914 
Kuşağı sanatçılarının izlenimci estetiği, yalnız ışık-renk 
varyasyonları ile birleşen duygusal anlatım tarzı olarak 
benimsemeleri sanatta öznelliği öne çıkarır. Sanatta öz-
nelliğin savunucusu olan Rıza Tevfik (1869-1949), sanatta 
subjektivizmi şöyle tanımlar: “Mutlaka hariçteki tasvir ve 
tarif etmek hünerini en yüksek gaye addetmeyip ancak hariç-
te gördüğümüz şeylerin, manzaraların, hadiselerin, hariçteki 
tesirlerin vicdanımıza ne suretle ne de şiddetle tesir ettiğini 
en yüksek maksat addederek ancak o tesiratı tasvir, tarif ve 
hikâye etmektir (vicdanımızda duyduğumuz gibi).” Rıza 
Tevfik, Batı İzlenimciliği için de şu yorumu yapar: “Resim, 
desen vesair şerâite tamamiyle riayet edilmeyip de yalnız ziya 
ve oyunlarında maharet ibraz etmek için yapılan tabloların 
impressionisme’i beni etkiledi (…) Mesela, akşam güneşinin 
muhtazır (can çekişen) eş’ia-nigâhı ( bakışı) durgun sular 
üzerinde, sazların arasında ne garib ne fevkalâde cilveler 
gösterir!” 20

Sanatta öznellik, II. Meşrutiyet’in ilanının akabinde 
kurulan Osmanlı Ressamlar Cemiyeti üyelerince de be-
nimsenmiştir. Bu cemiyetin yayın organı niteliğindeki Os-
manlı Ressamlar Cemiyeti Gazetesi ile “sanatçı hamiliği” 
gündeme gelir. Ne denli olduğu kesin olarak bilinmemekle 
birlikte Halife Abdülmecid’in desteğiyle yola çıkan cemiyet, 
dönemin kültür-sanat hayatına damgasını vurur. Halife 
Abdülmecid ile başladığı düşünülen sanatçı hamiliği yine 
onunla biter. Zira bir süre sonra sanat hamiliğini, resmin bir 
propaganda amacı olabileceğini düşünen İttihat ve Terakki 
Cemiyeti üstlenir. Bu düşünce, oradan genç Türkiye Cum-
huriyeti’ne kayacak ve böylelikle bundan böyle hami birey 
değil; devlet olacaktır. 

1908-1910 yılları arasında Paris’e giderek Férnand 
Cormon (1845-1924) Atölyesi’nde çalışan ve 1914 yılında 
I. Dünya Savaşı’nın patlak vermesi üzerine İstanbul’a dö-
nen 1914 Kuşağı sanatçıları, Paris’te akademik bir eğitim 
almış olmakla birlikte, orada son demlerini yaşamakta olan 
İzlenimci bir anlayış ile İstanbul’a dönerler. Nazmi Ziya 
(1881-1937), popülerliği nedeniyle bu kuşağa adını da veren 
İbrahim Çallı (1882-1960), Hikmet Onat (1882-1977), Hü-

20     Nilüfer Öndin, a.g.e., s. 93-94.

The Institutionalisation of Art Training, 
the Imperial College of Fine Arts and 
Osman Hamdi Bey

Ottoman painting developed along two main branches: 
figure and landscape. Artists of the period interpreted land-
scapes as an extension of romanticism, one derived from the 
custom of viewing nature. The espousal of the impressionist 
aesthetic as an emotional style of expression blended only 
with variations in light and colour by the 1914 Generation 
artists, in particular, emphasising subjectivity in art. Rıza 
Tevfik (1869-1949) defines that subjectivity which he so 
avidly advocated: ‘Instead of extolling the skill in depicting 
and describing the external, it regards as the ultimate pur-
pose the depiction, description and narration of the quality 
and strength of the effect those objects, landscapes, events 
and external influences have on our conscience ( just as we 
experience them on our conscience).’ His interpretation 
of western Impressionism is as follows: ’I was especially 
moved by the Impressionism of paintings created purely 
to demonstrate mastery of light and the way it plays rather 
than conform completely to the rules of painting, drawing 
etc. (…) The moribund gaze of the evening sun, for instance, 
displays such weird and wonderful tricks on the still waters 
and amongst the reeds!’20

Subjectivity in art was also embraced by the members 
of the Ottoman Painters Association, founded immediate-
ly after the start of the Second Constitutional Monarchy. 
Their official mouthpiece, the Ottoman Painters Associa-
tion Journal brought ‘patronage’ to the agenda. Launched 
ostensibly under the auspices of Caliph Abdülmecid, the as-
sociation stamped a mark on the cultural and artistic life of 
the era. Patronage that was attributed to Caliph Abdülmecid 
would end with him however: convinced of the usefulness 
of painting as a tool of propaganda, the Committee of Union 
and Progress soon seized that particular role. The same 
mantle would later be assumed by the young Republic of 
Turkey; the patron would thereafter be the state, not an 
individual. 

The artists of the 1914 Generation who had trained in 
Paris between 1908 and 1910 and returned to Istanbul at the 
outbreak of war in 1914 all subscribed to Impressionism, 
which was already on the wane - despite the academic in-
struction they had received under Fernand Cormon (1845-
1924): Nazmi Ziya (1881-1937), İbrahim Çallı (1882-1960) 
whose repute named this generation, Hikmet Onat (1882-

20     Nilüfer Öndin, op. cit., 93-94.
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1977), Hüseyin Avni Lifij (1885-1927), Feyhaman Duran 
(1886-1970), Namık İsmail (1890-1935), Mehmet Ruhi Arel 
(1880-1931), and Sami Yetik (1878-1945). Academic as their 
instruction at the Cormon Studio was, they were all influ-
enced by Impressionism whose affinity with the tradition 
of painting outdoors that had been introduced to Turkish 
painting by Hoca Ali Rıza. En plein air - outdoors - painting 
was popularised by this generation in Turkey; even Halil 
Paşa fell in with this custom in later life. This generation 
consequently eschewed the ‘painting from photographs’ 
method so prevalent in the nineteenth century, and just like 
Impressionism’s defiance of Academism in nineteenth cen-
tury Paris, turned it all upside down, by introducing what 
might be called a ’photo-realistic picture’ concept painted 
in a variety of spots around Istanbul, and at various times 
of day or in different seasons. Their sojourn in Paris coin-
cides with the relatively liberal environment of the Second 
Constitutional Monarchy Era (1908 onwards), which, in 
light of the lifting of the ban on working with live models, 
also ushered in a disdain of working from photographs as a 

seyin Avni Lifij (1885-1927), Feyhaman Duran (1886-1970), 
Namık İsmail (1890-1935), Mehmet Ruhi Arel (1880-1931), 
Sami Yetik (1878-1945) bu kuşağın sanatçılarındandır. Bu 
kuşak sanatçıları, Paris’te Cormon Atölyesi’nde akademik 
eğitim almış olmakla birlikte, Türk resminde Hoca Ali 
Rıza’nın başlattığı açık hava resimleri geleneğine yakın 
buldukları İzlenimcilik’ten etkilenmişlerdir. Bu kuşakla 
birlikte Türkiye’de açık hava ressamlığı yaygınlaşmış; hatta 
yaşamının son yıllarında Halil Paşa da onlara uyarak bu 
geleneğin peşinden gitmiştir. Dolayısıyla bu kuşağın 19. 
yüzyılda olduğu gibi fotoğraftan yararlanarak resim yapma-
sı değil; tıpkı 19. Yüzyıl Parisi’nde, Akademizm’e Empresyo-
nizm’in karşı gelmesi gibi, bu olguyu tam tersine çevirerek 
İstanbul’un çeşitli yerlerinden, günün, mevsimin farklı sa-
atlerinde kaydettikleri görüntülerle deyiş yerindeyse, “fo-
toğraf gibi resim” anlayışını gündeme getirmesi söz konusu 
olur. Kuşkusuz onların Paris’e gönderildikleri ve Paris’ten 
döndükleri dönem, II. Meşrutiyet (1908) sonrasına denk 
düşer ve II. Meşrutiyet’in nispeten özgürlükçü ortamında 
modelden çalışma yasağı kalktığından ötürü, fotoğraftan 
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resim yapma da demode bir tavır olarak algılanır.21

Turan Erol, Meşrutiyet Kuşağı’na mensup genç res-
samların estirdikleri havanın, nesneye izlenimci yöntem 
ile Akademik yaklaşım biçimi arasında gidip gelmekte 
olsalar da Türkiye’deki resim sanatına epeyce “popularité” 
kazandırdığını ve bu genç kuşağın ortaya çıkışıyla insan-
ların resim anlayışında bir değişikliğin meydana geldiğini, 
Fransızcadaki “peinture” sözcüğünün Türkçede bol boya ile 
özgür fırça vuruşlarıyla yapılmış resim anlamına gelmeye 
başladığını belirtir. Gerçekten de Sanayi-i Nefise Mekte-
bi’nde aldıkları akademik eğitimi, 1910-1914 yılları arasında 
Paris’te pekiştiren 1914 Kuşağı sanatçılarının, Paris dönüşü 
beraberlerinde getirdikleri İzlenimci sanat anlayışı, resim 
sanatının eski teknik ve anlatım biçimlerine son vermiş; 
resim sanatının terminolojisini değiştirmiştir.

1914 Kuşağı’ndan önce, Paris’ten 1888 yılında Türkiye’ye 
dönen Halil Paşa İzlenimciliğe yakın çalışmaları ile çağdaş-
larında görülmeyen bir sanatsal etkileşimi gerçekleştirmiş 
ancak, Halil Paşa’nın renk ve ışık duyarlılığı zamanında bir 
yeniliğin öncüsü olarak görülmemiştir. Aynı şekilde Hoca 

21     Bu konuda ayrıntılı bilgi için Bkz. Burcu Pelvanoğlu, Pek Kronolojik 
Olmayan Hayatımız Türkiye’de Modernleşme ve Sanat, Corpus Yayınları, 
İstanbul, 2017, s. 71-81.

passé method.21

Turan Erol remarks on the enthusiasm of the young 
painters of the Constitutional Monarchy generation that 
popularised painting in Turkey to a considerable degree, 
their vacillation between the impressionist method and the 
academic approaches to the object notwithstanding, and 
explains how their rise altered the general consensus of 
opinion on painting to the extent that the French word pein-
ture came to describe liberal use of paint applied by unin-
hibited brushstrokes. Their earlier academic training from 
the Imperial College of Fine Arts having been reinforced in 
Paris between 1910 and 1914, the 1914 Generation brought 
back an impressionist approach to art that indeed swept 
away old techniques and expressions in painting, and even 
overhauled its terminology. 

Halil Paşa, whose 1888 return from Paris predated the 
1914 Generation, achieved a first amongst his contempo-
raries with his impressionist-like paintings, although his 
pioneering sense of colour and light failed to receive the rec-
ognition it deserved. Hoca Ali Rıza’s use of colour and light 
were also quite distinctive; however, his focus on drawing 

21     For more detail please see Burcu Pelvanoğlu, Pek Kronolojik Olmayan 
Hayatımız Türkiye’de Modernleşme ve Sanat, Corpus, Istanbul, 2017, 71-81.
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might have prevented his innovative attitude to colour and 
light from launching a new phase in the art of painting. That 
was the reason why the 1914 Generation are accredited with 
the innovative impressionist approach that was to have such 
an impact on the Turkish art environment. 

Ottoman Impressionism lacked the positivist philoso-
phy that was the foundation of western Impressionism;22 
without this corresponding philosophical content, it was 
instead more of a technical phenomenon, an extension of 
the tradition of oriental colourism that stemmed from a 
love of nature. The 1914 Generation’s espousal of Impres-
sionism as harmonies created by contrasting colours and 

22     Influenced by positivist innovations in thought, Impressionism adopt-
ed a sense of painting that reflects the sensations evoked by an impression. 
According to Ernst Mach, sensations are elements that inform humans 
who live in the real world of the external world, in line with the conditions 
outside the body and those demanded by the body. Since reality consists 
of elements called sensations related to senses internal and external, the 
object is a complex of the sensations. For humans who live in a world of 
objects, the object consists of sensations and each object is a set of sensa-
tions; the external world is a sum total of sensations. An object dependent 
on internal and external conditions is in a constant state of change and 
existence. This world of appearances is not a rational one that exists per 
se; rather, it is a totally subjectivist world. Impressionist painting, being 
founded on a subjectivist interpretation of the object, states that each work 
of art articulates the connection between the subject (the artist) and the 
object. Please see: İsmail Tunalı, Felsefenin Işığında Modern Resim, Remzi, 
Istanbul, 1989, 17-35.

Ali Rıza da meslektaşlarından farklı bir şekilde renk ve ışığı 
kullanmıştır. Anlatım biçiminde deseni ihmal etmediği için, 
renk ve ışık konusundaki yenilikçi tutumu resim sanatında 
yeni bir aşamayı yaratamamıştır. Bu nedenle izlenimci sa-
nat anlayışının bir yenilik olarak görülmesi 1914 Kuşağı ile 
söz konusu olmuş ve Türk sanat ortamını etkilemiştir. 

Batı İzlenimciliğin kökleri pozitivist bir felsefeye da-
yanırken22, Osmanlı İzlenimciliği, benzer felsefi bir içeriğe 
sahip olma özelliğinden yoksun olup, doğa sevgisinden 
kaynaklanan Doğulu renkçilik geleneğinin bir devamı şek-
lindeki teknik bir olgu olarak kalmıştır. 1914 Kuşağı’nın 
İzlenimciliği, felsefi temelinden uzak olarak, yalnızca renk 
karşıtlıklarının oluşturduğu uyum ve duyusal anlatım tarzı 

22     Pozitivizm’in düşünce alanına getirdiği yeniliklerden etkilenen 
İzlenimcilik, bir izlenimin uyandırdığı duyumların yansıtıldığı bir resim an-
layışına sahiptir. E. Mach’a göre duyumlar hem bedenin dışındaki koşullara 
hem de bedenin koşullarına bağlı olarak, gerçeklikler dünyasında yaşayan 
insana dış dünyayı bildiren elemanlardır. Gerçek, iç ve dış duyularla ilgili 
duyum denen elemanlardan meydana geldiğinden, madde (obje) duyum-
ların bir kompleksidir. Nesneler dünyası içinde yaşayan insan için obje 
duyumlardan meydana gelir ve her obje bir duyumlar grubudur, dış dünya 
da duyumların toplamından ibarettir. İç ve dış koşullarına bağlı olan obje 
sürekli bir değişme ve oluş içindedir. Bu görünüş dünyası kendi başına olan, 
rasyonel bir dünya olmayıp, tamamen subjektivist bir dünyadır. Subjektivist 
obje yorumuna dayanan İzlenimci resimde de her sanat yapıtı sanatçı (suje) 
ile obje arasındaki bağı dile getirir. Bkz. İsmail Tunalı, Felsefenin Işığında 
Modern Resim, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1989, s.17-35.
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ile benimsemelerinde, içlerindeki gelenekçi öz ve sanat 
kültürü açısından yeterli bilgi ve deneyime sahip olmamala-
rı etken olur. Aynı zamanda kuşağın yüzyıl başındaki diğer 
modern sanat akımları (Fovizm, Dışavurumculuk, Kübizm, 
Soyut Sanat gibi) ile ilgilenmemeleri de aynı etkenlere 
bağlanır. 1914 Kuşağı İzlenimciliği felsefi içeriği ile değil de 
daha yüzeysel ele almış olsalar da özgür yorumları ile resme 
yeni bir görüş ve anlatım zenginliği katmışlardır. Türk res-
mi, 1914 Kuşağı ile asker ressamlar tekelinden kurtularak, 
sivilleşme yoluna girer. Sivilleşmeye başlayan resim sanatı, 
yeni bir anlatım biçimine kavuşurken, halkın kültürel de-
ğerlerinden hareket ederek, halka yeni yaşam görüşünü 
ulaştırma kaygısını da taşır. Bu kaygı, Ziya Gökalp’in yeni 
düşünceleri benimsetmek için şiirlerinde halkın anlayabi-
leceği bir dil kullanma çabası ile denk düşer. 1914 Kuşağı 
sanatçıları arasında yer alan Nazmi Ziya da benzer bir 
temelden hareketle, sanatın asıl alımlayıcısı olarak halkı 
gördüğü için, halka ulaşmak amacıyla sanatçıları göreve 
çağırır ve 1914 Kuşağı sanatçıları halkın seveceği ada pey-
zajlarını, çamlıkları, koyları ve cami avlularını ele alırlar. Bu 
nedenle Hilmi Ziya Ülken, 1914 Kuşağının eserlerini Fecr-i 
Ati dönemi edebiyatına benzeterek, “Fecr-i Atinin edebiyat-
ta aradıkları şeyi onlar da resimde buldular: Ada plajları, 
Çamlıklar, Kalamış koyunda sabah, Cami avluları” ifadesini 
kullanmıştır.23

Sergide doğa yorumlarını izlemeye Mıgırdiç Civanyan’ın 
(1848-1906), 1901 tarihli “Fenerbahçe Burnu” resmiyle 
başlıyoruz. Osmanlı modernizminin ilk bohemlerinden 
olan Civanyan, 1894 yılında ailesiyle birlikte Rusya’ya göç 
etmek zorunda kalmış ve yaklaşık 11 yıl Rusya’da yaşamış-
tır. Ermeni asıllı Rus ressam Ayvazovski’nin (1817-1900) 
resimlerinden etkilenen Civanyan, Ayvazovski etkili deniz 
manzaralarıyla bilinmektedir. Resimlerini genellikle duvar 
dibine açtığı tezgahlarda sergileyen ve düşük meblağlara 
satan Civanyan, döneminde Beyoğlu’nun tanınan bir ressa-
mı haline gelmiştir. 

Sergide Halil Paşa (1857-1939), 1908 tarihli “Değirmen-
dere” manzarasıyla yer alırken, Halil Paşa’nın oğlu olan Ali 
Halil Sözel (1904-1974), “Beylerbeyi” ve “Yörük Ali Plajı” 
adlı resimleriyle 1914 Kuşağı sanatçılarının resimlediği de-
niz kenarları, ada sahilleri gibi Fecr-i Ati edebiyatı etkili bir 
doğa yorumunu tercih etmektedir. Ali Rıza Bayezıt (1883-
1963) de aynı şekilde, “Heybeliada” manzarasıyla doğaya 
yalın ve öznel bir yorum getirmektedir. Sergide 1914 Kuşağı 
sanatçılarından Hikmet Onat, 1939 tarihli “Heybeliada” ve 
1952 tarihli “Balıkçı Motorları” adlı resimleriyle yer almak-

23     Hilmi Ziya Ülken, Resim ve Cemiyet, Üniversite Kitabevi, İstanbul, 
1942, s.32-33.

an emotional style was due to their inherent traditionalism 
and inadequate knowledge or experience; there was no 
philosophical foundation as such. The same factors are 
believed to have played a part in that generation’s lack of 
interest in the other modern art movements of the turn of 
the century - Fauvism, Expressionism, Cubism and abstract 
art, for instance. All the same, despite this relatively super-
ficial approach to Impressionism - rather than one based 
on philosophical content - the 1914 Generation successfully 
breathed new life into painting with their liberal interpre-
tation, bringing a new viewpoint and wealth of expression. It 
was they who liberated Turkish painting from the monopoly 
of soldier-painters. Thus demilitarised, painting now had a 
new style, and more: popular cultural values would be tasked 
with conveying a new philosophy of life. This concern corre-
sponds to Ziya Gökalp’s endeavour to compose his poems in a 
more accessible style in order to promote new thinking. Sim-
ilarly, mobilised by Nazmi Ziya to reach the people, whom 
he regarded as the principal audience for art, his fellow 1914 
Generation artists focused on island panoramas, pine groves, 
bays and mosque courtyards. That is why Hilmi Ziya Ülken 
likened the works of the 1914 Generation to the literature 
of the Fecr-i Ati period and said, ‘What Fecr-i Ati sought in 
literature, they found in painting: Island beaches, pine groves, 
morning in Kalamış Cove and mosque courtyards.’ 23

Interpretations of nature in the exhibition start with 
Mıgırdıç Civanyan’s (1848-1906) 1901 Fenerbahçe Point. 
One of the earliest Bohemians of Ottoman modernism, 
Civanyan and his family had to emigrate to Russia in 1894, 
where he would live for nearly eleven years. Influenced by 
the Russian-Armenian painter Aivazovsky (1817-1900), 
and famed for his Aivazovsky-esque seascapes, Civanyan 
was a familiar face in Beyoğlu who displayed his extremely 
modestly priced paintings on street stands.

Halil Paşa (1857-1939) appears in the exhibition with his 
1908 Değirmendere, whilst his son Ali Halil Sözel’s (1904-
1974) Beylerbeyi and Yörük Ali Beach opt for a Fecr-i Ati 
literature-influenced interpretation of nature. Similarly, Ali 
Rıza Bayezıt’s (1883-1963) Heybeliada landscape offers an 
uncluttered and subjective interpretation. Hikmet Onat of 
the 1914 Generation appears with his 1939 Heybeliada and 
1952 Fishing Boats. The paintings selected for the exhibi-
tion testify to the convergence of both military and civilian 
artists on the context of positivism and which utilised a sys-
tematic foundation for their outdoor/nature paintings. The 
1914 Generation, also known as the Turkish Impressionists, 

23     Hilmi Ziya Ülken, Resim ve Cemiyet, Üniversite Kitabevi, Istanbul, 
1942, 32-33.
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tadır. Sergideki seçki, özellikle II. Meşrutiyet sonrasında 
gerek asker kökenli sanatçıların gerek akademi kökenli 
sanatçıların, pozitivizm bağlamında birleştiklerini ve açık 
hava resimlerinde doğayı bilimsel bir temele oturttuklarını 
göstermektedir. Bilindiği gibi, 1914 Kuşağı sanatçıları Türk 
Empresyonistleri olarak adlandırılır ve empresyonizmi 
otuz yıl geriden takip ettikleri için de kıyasıya eleştirilirler. 
Halbuki, mesele pozitivizm bağlamında ele alındığında bu 
kuşakla birlikte doğanın bilimsel bir yorumlama temeline 
oturtulduğu açık bir biçimde görülecektir. Empresyonizmi 
otuz yıl geriden takip ettiği varsayılarak eleştirilen bu kuşak, 
resim sanatına pozitivizm bağlamında öznelliği ve sivilliği 
getirmiştir. Sanata öznelliğin ve sivilliğin girmesi ise, Aydın-
lanma düşüncesinin asıl bu kuşak tarafından özümsenebil-
diğinin kanıtı niteliğindedir.24

Modernizmin Biçim Dili: Cumhuriyet 
Dönemi’nin Geç Kübizm ve Art Décosu

Osmanlı’dan Erken Cumhuriyet Dönemi’ne uzanan mo-
dernleşme sürecinde bakılması gereken önemli bir kaynak, 
dönemin sanat başkenti olan Paris’tir. 19. yüzyılda sarayda 
ve İstanbul’un seçkin tabakasında Batılılaşma ile Fransız 
kültürü neredeyse iç içe geçmiş durumdadır. Batılılaşma 
Dönemi itibarıyla, Fransa’nın model alınması ve sanatçı 
adaylarının eğitimlerinin devamı için Paris’e gönderilmeleri 
kabaca 1960’lara dek sürmüş ve özellikle iki dünya savaşı 
arasında yaşanan yoğun kültürel alışveriş sanat ortamını 
da biçimlendirmiştir. Bu bağlamda özellikle 1920-30’larda 
Paris’te egemen olan Art Déco ile sentezlenmiş geç kübizm 
modasının Türk resmi üzerindeki etkilerine odaklanmak 
gerekmektedir. Zira izlenimcilik gibi kübizm de Türkiye 
sanat tarihi yazımında yanlış değerlendirilmiş bir akımdır. 
Türkiye’de özellikle Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar 
Birliği ve d Grubu sanatçılarını etkileyen geç kübizm, çoğu 
yazar tarafından kübizm olarak algılanmış ve söz konusu 
sanatçılar da kübizmi 20 yıl sonra anlamakla suçlanmıştır. 
Oysa bu dönemde üretilen resimler incelendiğinde Art 
Déco sentezli geç kübizmin Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi 
modern sanatını inşa etmekte bilinçli olarak tercih edildiği 
görülecektir. Bundan ötürü Türkiye’de 1929-1950 yılları 
arası üretimi Art Déco olarak adlandırmak aslında hiç de 
yanlış olmayacaktır.

Erken Cumhuriyet Dönemi sanatçıları Avrupa konku-
ruyla Paris’e gönderildiklerinde iki dünya savaşı arasında 
özellikle Paris’in Montparnasse semtinde gelişen Paris 

24     Burcu Pelvanoğlu, a.g.e., s. 16-17.

attract censure far and wide for being three decades behind 
Impressionism. Yet viewed in the context of positivism, 
this generation clearly established a basis of methodical 
interpretation for the portrayal of nature. The generation 
criticised for being thirty years too late in following Impres-
sionism actually succeeded in the context of positivism, 
having brought subjectivity and demilitarisation to the art 
of painting. These two features evidence that the ideas of 
the Enlightenment were assimilated by this generation.24

The Style of Modernism: The Late Cubism 
and Art Déco of the Republic Era 

An important resource in the study of the modernisa-
tion process from the Ottoman through to the Republic Era 
was Paris, the artistic capital of the time. Westernisation 
and French culture are almost inextricably entwined in 
nineteenth century court circles and Istanbul’s elite. France 
remained the role model from the start of the westerni-
sation period through to the 1960s as Paris was the desti-
nation of choice for further training for future artists; the 
intense cultural exchanges between the wars, in particular, 
shaped the artistic environment to a large degree. It is nec-
essary to focus on the effects on Turkish painting of Late 
Cubism blended with the Art Déco specifically of the 1920s 
and 1930s that dominated Paris, since Cubism was no less 
misrepresented in Turkish art historiography than Impres-
sionism. Late Cubism that had such an influence on the 
Independent Painters and Sculptors Association and Group 
d was perceived to mean Cubism by many writers, and the 
artists in question faced accusations of taking twenty years 
to come to terms with Cubism. Yet a scrutiny of paintings 
from this period will show that Late Cubism blended with 
Art Déco was a deliberate choice in constructing the mod-
ern art of the Republic Era in Turkey, which is why the out-
put of the period between 1929 and 1950 could justifiably be 
defined as Art Déco.

Early Republic Era winners of the European bursary 
contest were mostly influenced by the Paris School that 
flourished in Montparnasse between the wars. Twentieth 
century Paris retained its central position it had held since 
the nineteenth century, a focal point for artists from all 
corners of the globe. The stereotype of the bohemian artist, 
a legacy of the impressionists spread and claimed Mont-
parnasse as its capital. Paris appears to have also gathered 
artists who belonged to none of the movements thriving 

24     Burcu Pelvanoğlu, op. cit., 16-17.
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at the time, thereby creating a distinctive French art.25 In 
his Naissance d’un art nouveau, Michel Ragon claims that 
France went through its most mediocre period between the 
wars,26 which he attributed to the emergence of Expression-
ism in Germany, Futurism in Italy, and the Modern Style 
that arose in Belgium, the United Kingdom and Austria. 
Late Cubism blended with Art Déco was popular in France 
in the meanwhile; this was the style that would have such a 
profound influence on Turkish painting. 

Mechanisation and industrialisation, virtually uninter-
rupted warfare and countless transformations from earlier 
centuries characterise the twentieth century, all of which 
can be justifiably seen in various tendencies in the field of 
arts. Their one common point was defiance of the academic 
monopoly, a phenomenon that was a link in the chain that 
had begun with the impressionists; France, which was a 
centre in the nineteenth century was still the centre during 
the time of open repudiation of academies. This is the only 
explanation for the presence in Paris at the same time of 
the Italian pioneer of metaphysical art Giorgio de Chirico 
(1888-1978), the Dutch Piet Mondrian (1872-1944), the 
Romanian Constantin Brancusi (1876-1957), the Italian 
Amedeo Modigliani (1884-1920), and the Russian Chaïm 
Soutine (1893-1943). With the sole exception of de Chirico, 
none of these artists could be pigeon holed into any move-
ment whatsoever. They all developed their individual ap-
proach to art and formed the Paris School.27

The one single element that gathered the majority of 
Paris School artists was the late cubist style, which soon 
exerted its influence on Turkish painting through the work 
of the Independent Painters and Sculptors Association. 
The first name that pops into mind on the subject of Late 
Cubism was André Lhote, tutor to Group d artists as well 
Hale Asaf from the Independent Painters and Sculptors 
Association.  

Apprenticed at the age of thirteen to a furniture work-
shop to train in wood sculpture, André Lhote later devoted 
himself to painting. He studied Delacroix’s journals and 
Baudelaire’s writings and took up painting under Gauguin’s 
influence. He held his first exhibition at the Galerie Druet 
in 1910, exhibited at the 1912 Section d’Or and the 1913 
New York Armory Shows, and joined the Synthetic Cubism 
movement in 1917. That was also the year he began con-
tributing to La Nouvelle Revue Française, where he would 
continue to work as an art critic until 1940. In 1922, Lhote 

25     Edward-Lucie Smith, Lives of the Great 20th Century Artists, Thames 
and Hudson, London, 1999, 88.
26     Michel Ragon, Modern Sanat, Cem, Istanbul, 1977, 11.
27     Edward-Lucie Smith, op. cit., 88-106.

Okulu sanatçılarından etkilenirler. Paris, 19. yüzyılda ol-
duğu gibi, 20. yüzyılda da “merkez” konumunu sürdürmüş 
ve yine dünyanın dört bir köşesinden gelen sanatçıları 
bünyesinde barındırmıştır. Bu dönemde izlenimciler ile 
ortaya çıkan “bohem” sanatçı tipi de gitgide yaygınlaşmış ve 
Paris’in Montparnasse semti bohem sanatçıların merkezi 
haline gelmiştir. 20. yüzyıl sanatında eşzamanlı akımla-
rın bulunduğu göz önüne alınacak olunduğunda, Paris’in 
var olan akımların hiçbirine dahil olmayan sanatçıları da 
bünyesinde toplayarak25; bu akımlardan farklı bir Fransız 
sanatı oluşturduğu görülür. Michel Ragon, Modern Sanat 
adlı kitabında, Fransa’nın iki savaş arası dönemde en vasat 
dönemini yaşadığını söylemektedir.26 Ragon’a göre bunun 
nedeni, Almanya’da ekspresyonizm, İtalya’da fütürizm, 
Belçika’da, İngiltere’de ve Avusturya’da öne çıkan “modern 
stil” oluşumlarıdır. Fransa’da ise bu yıllarda Art Déco’yla 
sentezlenmiş bir geç kübizm modası yaygındır ve bu Art 
Déco ile geç kübizm biçim dili, Türk resmi üzerinde de yo-
ğun etki yapmıştır.

20. yüzyılın makineleşme ve endüstrileşmenin görül-
düğü, savaşların ardı arkasının kesilmediği bir yüzyıl oldu-
ğu, kendinden önceki yüzyıllara oranla birçok dönüşümü 
barındırdığı göz önüne alınacak olunduğunda, tüm bu 
gelişmelerin sanat alanına akımlaşmalar olarak yansıdığı 
söylenebilir. Bu akımların ortak bir noktası ise, akademi-
lerin tekeline karşı çıkıştır. Bu durum, izlenimciler ile baş-
layan bir zincirin halkası olarak görülmelidir ve 19. yüzyıl 
itibarıyla merkez olan Fransa, akademilere karşı çıkışların 
yaşandığı dönemde de merkez olma özelliğini kaybetmez. 
Metafizik resmin öncüsü İtalyan ressam Giorgio de Chi-
rico’nun (1888-1978), Hollandalı Piet Mondrian’ın (1872-
1944), Romanyalı Constantin Brancusi’nin (1876-1957), 
İtalyan Amedeo Modigliani’nin (1884-1920), Rus Chaïm 
Soutine’nin (1893-1943) Paris’teki etkinliği de ancak bu 
şekilde açıklanabilir. Bu sanatçılar arasından Chirico dışın-
dakileri herhangi bir akıma dahil etmek mümkün değildir. 
Hepsi birer birey olarak sanat anlayışlarını geliştirmiş ve 
Paris Okulu’nu oluşturmuşlardır.27

Paris Okulu sanatçılarının büyük çoğunluğunu bir araya 
getiren unsur, geç kübizm biçim dili olmuş ve geç kübizm 
biçim dili Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği ile 
birlikte Türk resim sanatını da etkilemeye başlamıştır. Geç 
kübizm söz konusu olduğunda, Fransa’da akla gelen isimle-
rin başında da Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birli-
ği’nden Hale Asaf’ın ve d Grubu sanatçılarının hocası olan 

25     Edward-Lucie Smith, Lives of the Great 20th Century Artists, Thames 
and Hudson, London, 1999, s. 88.
26     Michel Ragon, Modern Sanat, Cem Yayınevi, İstanbul, 1977, s. 11.
27     Edward-Lucie Smith, a.g.e., s. 88-106.
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André Lhote gelmektedir. 
André Lhote, on üç yaşındayken ahşap heykeller yapmak 

için bir mobilya fabrikasına girmiş ve daha sonra bütünüyle 
resim sanatına yönelmiştir. Delacroix’nın jurnallerini, Ba-
udelaire’in yazılarını incelemiş ve Gauguin’den etkilenerek 
resme başlamıştır. 1910 yılında, Druet Galerisi’nde ilk ser-
gisini açmış; 1912 yılında Section d’Or, 1913’te New York 
Armory Show sergilerine ve 1917 yılında da sentetik kübizm 
akımına katılmıştır. Aynı yıl, 1940’a kadar sanat eleştirmeni 
olarak çalışacağı La Nouvelle Revue Française’de yazmaya 
başlamıştır. 1922 yılında Montparnasse’da, Odessa Sokağı, 
No:18’deki akademisini açan Lhote, burada birçok Türk 
ressamını yetiştirmiştir. Hale Asaf’ın yanı sıra, Bedri Rah-
mi ve Eren Eyüboğlu, Cemal Tollu, Nurullah Berk, Hamit 
Görele, Eşref Üren ve Zeki Faik İzer gibi ressamların hocası 
olan Lhote’un sanatın kuramsal yönüne ilişkin yazılar yaz-
dığı bilinmektedir. Hatta öğrencilerinden biri olan Nurullah 
Berk, onun hocalığı ve yazarlığının ressamlığını gölgeleye-
cek güçte olduğunu söylemiştir.28 

Lhote, geç kübizmi benimserken bunu Cézanne kay-
naklı kuramsal bir temele oturtmayı amaçlamıştır. Bilindiği 
gibi, kübizm, 20. yüzyıl sanatına fovizmden sonraki şoku 
getirmiş; sanat yapıtında nesnel görüntüleri arayan izleyi-
cinin zihninin bulanmasına neden olmuş ve mimesis kura-
mını kökünden reddetmiştir. André Lhote’un da temsilcisi 
olduğu geç kübizm ise, sanat yapıtı ile izleyici arasındaki 
gerilimi nispeten yumuşatma eğilimindedir. Geç kübizmde 
de mimesisin reddi söz konusudur ancak asıl odak noktası, 
nesnenin ve onun mekân içerisindeki konumudur. Karşıt 
renkleri kullandığı resimlerinde, kompozisyonunun ana ya-
pısını geometri ve en önemli öğesini ritim olarak belirleyen 
André Lhote’un, uygulamakta olduğu her şeyi, kuramsal bir 
temele oturttuğu, plastik değerler üzerine geliştirmiş oldu-
ğu kuramlarını gerek yazmış olduğu makalelerle gerekse 
düzenlenen konferans dizileriyle sanat dünyasına tanıttığı 
bilinmektedir. 

Lhote, kübizme renk öğesini eklediği gibi, sanat öğreti-
sinin form, hacim, plan, boşluk gibi değerleri de kapsadığını 
belirtmektedir. Ona göre, tuval üzerinde bulunan her öğe, 
ne olduğu ayırt edilmeksizin plastik değerleri ön plana 
çıkarmalıdır; nesnenin kavramı önemlidir ve bu nesnenin 
kapalı ya da açık boşluklarla çevrelenip mekân içerisinde 
kurgulanması esastır.29

Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği sanatçıla-
rının bir bölümü ve ardından d Grubu sanatçıları tarafından 

28     Nurullah Berk, Ustalarla Konuşmalar, Ankara Sanat Yayınları, Ankara, 
1971, s. 47.
29     A.g.e., s. 7.

opened his academy at Odessa Street, Number 18 in Mont-
parnasse, where he would train many a Turkish painter such 
as Hale Asaf, Bedri Rahmi and Eren Eyüboğlu, Cemal Tollu, 
Nurullah Berk, Hamit Görele, Eşref Üren and Zeki Faik 
İzer. He is known to have written on the theoretical side of 
art, to the extent that his instruction and writing were de-
fined as powerful enough to overshadow his art by Nurullah 
Berk, one of his students.28 

Lhote intended to establish his adoption of Late Cubism 
on an intellectual foundation stemming from Cézanne. 
Cubism is accepted to have shocked anew twentieth cen-
tury’s art on the heels of Fauvism, confused art lovers who 
sought objective images and utterly repudiated the theory 
of mimesis. Late Cubism, on the other hand - represented 
also by André Lhote - tends to relax this tension between 
the work of art and the viewer. Mimesis is no less absolutely 
rejected by Late Cubism, but the main focus is the object, and 
its position in space. Lhote, who defines the main structure of 
the composition of his paintings featuring contrasting col-
ours as geometry, and rhythm as its vital element, is known to 
have anchored everything he did on a conceptual foundation, 
and presented his theories on the fine arts to the world of art 
in both his writing and a series of conferences. 

As well as adding the element of colour to Cubism, 
Lhote points out that his art teaching includes values like 
form, volume, plan and empty space. Every single element 
on the canvas, he insists, has to accentuate aesthetic values 
regardless of its nature; the concept of object is important, 
and it is essential to position this object inside the space by 
framing it with positive or negative space.29

Certain members of the Independent Painters and 
Sculptors Association and later, of Group d, evidence the 
influence of the André Lhote Studio in their work. What 
sets them apart from Lhote, however, is a peculiarity that 
dominates Turkish painting. In Lhote’s pictures, the human 
element is treated in an objective approach; there is no 
room for emotion, and figures are little more than elements 
forming the composition. Art in Turkey, on the other hand, 
uses the late cubist style to picture the values and the foun-
dation stones of the modernisation drive of the young Re-
public, but these subjects (women, and reforms in education 
and clothing, for instance) are treated from an emotional 
point of view. The first circle to picture these new values of 
the Republic were the artists of the 1914 Generation. Avni 
Lifij’s Self-portrait with Pipe is an exemplar of this approach: 
pipe in mouth, wearing a hat, and holding a tumbler, Lifij 

28     Nurullah Berk, Ustalarla Konuşmalar, Ankara Sanat, Ankara, 1971, 47.
29     Nurullah Berk, op. cit., 7.
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gerçekleştirilen yapıtlarda da, André Lhote Atölyesi’nin 
etkileri görülmektedir. Ancak bunların, Lhote’un yapıt-
larından ayrılan ve Türk resmine egemen olan bir farkı 
bulunmaktadır. Lhote’un resimlerinde, insan öğesi nesnel 
bir anlayışla değerlendirilmektedir; duygulara yer yoktur 
ve figürler kompozisyonu oluşturan birer eleman olmaktan 
öteye gitmezler. Türkiye’de ise sanat, henüz kurulmuş olan 
Cumhuriyet’in değerlerini, Cumhuriyet modernleşmesinin 
temelini teşkil eden kadın, eğitim, kılık kıyafet devrimi gibi 
konuları geç kübizm biçim dilini kullanarak ama duygusal 
bir bakış açısıyla ele alır. Cumhuriyet’in yeni değerlerini 
görselleştiren ilk grup, 1914 Kuşağı sanatçıları olmuştur. 
Avni Lifij’in Pipolu Otoportre’si, bu anlamda verilebilecek 

portrays both a bohemian artist and the clothing reform at 
the same time. His contemporary İbrahim Çallı’s Portrait 
of a Woman depicts a modern woman in European dress. 
Namık İsmail’s 1927 Standing Woman is conspicuous by her 
upright posture and elegance. Modern women are present-
ed as active females in elegant, fashionable outfits either 
outdoors or indoors.  

Artists who used the late cubist style to tackle topics 
that lay at the base of the Republic’s modernisation - such as 
women, and reforms in education and clothing - belonged 
to the Independent Painters and Sculptors Association 
and Group d. Examples of this period include Hale Asaf’s 
Portrait of a Woman in a Blue Dress, Zeki Kocamemi’s Por-
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yetkin bir örnektir. Lifij, burada şapka giymiş, elinde kadehi 
ve piposuyla bir yandan bohem sanatçı tipini, bir yandan da 
kılık kıyafet devrimini görselleştirir. Aynı kuşaktan İbrahim 
Çallı’nın Kadın Portresi de, Batılı giysiler içerisinde modern 
bir kadını betimlemektedir. Namık İsmail’in 1927 tarihli 
Ayakta Duran Kadın adlı yapıtında da kadın dik duruşu ve 
zarafeti ile dikkat çeker. Modern kadını betimleyen yapıt-
larda kadın, ya açık alanda şık ve modern giysiler içerisinde 
ya da iç mekânlarda eylem hâlinde gösterilmektedir. 

Cumhuriyet modernleşmesinin temelini teşkil eden 
kadın, eğitim, kılık kıyafet devrimi gibi konuları geç kübizm 
biçim dilini kullanarak ele alan sanatçılar ise Müstakil 
Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği ile d Grubu sanatçıları 
olmuştur. Hale Asaf’ın, Mavi Elbiseli Kadın Portresi, Zeki 
Kocamemi’nin İsmail Hakkı Oygar Portresi, Şeref Akdik’in 
Afgan Tazılı Kadın’ı bu dönem örnekleri arasındadır. 
Lhote’da olduğu gibi, konu bu sanatçılar için de bir araçtır 
fakat duygudan yalıtılmış değildir. Bu sanatçılarda, tuvale 
yansıtılan kişinin ya da konunun seçiminde öznellik bulun-
makta ve öznelliğe, tuvale nasıl yansıtılacağı, planların nasıl 
bölümleneceği, hangi renklerin kullanılacağı gibi, plastik 

trait of İsmail Hakkı Oygar, and Şeref Akdik’s Woman with 
Afghan Hound. Just like Lhote, the subject matter is merely 
a means for these artists, albeit still connected to emotions. 
Subjectivity plays a part in their choice of model or topic, 
and this subjectivity is combined with aesthetic concerns 
such as how to reflect them on canvas, how to section the 
plans, and which colours to use. 

Both portraits and still lifes of this period display a 
crowded space effect: the background is usually bisected 
into light and dark sections in a manner closely affiliated 
to Late Cubism and Lhote’s teaching. Having pondered 
the issue of how to position the object within space, Lhote 
advised starting from the back in order to surpass the con-
ventional concept of perspective, thereby enabling relation-
ships between every single element in the composition, the 
background and other elements.30 This doctrine reflected 
in Hale Asaf’s Still Life with Vase, Ali Çelebi’s Still Life, Zeki 

30     André Lhote, Sanatta Değişmeyen Plastik Değerler, tr.  Kaya Özsezgin, 
İmge, Istanbul, 2000, 50.
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öğelere ilişkin sorunlar eklenmektedir.
Bu dönemde sanatçıların gerçekleştirmiş olduğu port-

relerde de natürmortlarda da sıkıştırılmış mekân etkisi 
görülmektedir. Genellikle, tablonun arka planı, ikiye bölü-
nür ve bölünmüş olan kısım, biri daha açık biri daha koyu 
olmak üzere renklendirilir. Bu durum, geç kübizm ile ve 
Lhote öğretisiyle yakından ilişkilidir. Nesnenin mekânda 
nasıl konumlanabileceği üzerine uzun uzun düşünen Lhote, 
geleneksel perspektif anlayışının dışına çıkmak için resme 
arkadan başlamayı öğütlemektedir. Böylelikle kompozis-
yonda yer alacak olan her bir öğenin konumu, arka planla ve 
diğer öğelerle ilişkilendirilebilecektir.30 Bu öğretinin yan-
sımaları, yukarıdaki örneklerde olduğu gibi, Hale Asaf’ın 
Saksılı Natürmort’unda, Ali Çelebi’nin Natürmort’unda, 
Zeki Kocamemi’nin Natürmort’unda, Bedri Rahmi Eyüboğ-
lu’nun Atölye’sinde görmek mümkündür. Bu durum, Lho-
te’un, “Büyük ressamlarda, kompozisyonların arka planı, her 
zaman açık ve koyu renk değerlerinin yer aldığı ara renklerle 
donatılmıştır” 31 ifadesiyle de örtüşmektedir.

Bu dönemde yapılan resimlerde görülen sıkıştırılmış 
mekân etkisi ya da mekânın kapalı boşluklarla çevrelenme-
si, onların etkilendiği Matisse’de de bulunmaktadır ve aynı 
konuya Lhote tarafından da bir açıklama getirilmiştir: “Seh-
pa resmini, duvarın bir örtüsü hâline getiren bu süslemeci 
karakter, tuvalin yüzeyi üzerinde görünümü tersyüz etmeyi 
amaçlayan, neredeyse gizemsel bir işlemden kaynaklanır. 
Göze yansıyan ya da imgelemsel olarak sunulan bu görünü-
mün gözden en uzakta kalan bölümleri, ilk plandakiler kadar 
net çizgilerle, kompozisyonun en dikkat çeken yerine yerleşti-
rilir.”32 

İki dünya savaşı arasında üretim yapan sanatçılar, 
1940’ların ortalarına kadar hocaları Lhote’un etkisinde 
kalacaktır. Ancak bu, taklit anlamında bir etkilenme olma-
yacak; sanatçılar, Lhote’un kuramlarını uygulama yoluna 
giderken; Art Déco resmiyle de paralellikler sergileyecek 
ve tüm bunlardan yararlanarak kendilerine has, içten, yalın 
ve kıvrımlı desenlerin egemen olduğu bir sanat anlayışı 
geliştireceklerdir. Paris Okulu sanatçılarıyla benzer tarzda 
eserlerinin bulunması, onların Fransız Art Déco sanatını 
takip ettiğini göstermektedir. Hale Asaf gibi André Lhote’un 
öğrencisi olan Tamara de Lempicka’nın (1898-1980) ve de 
Amedeo Modigliani’nin Hale Asaf’ın portreleri üzerinde 
etkilerinin olduğu görülmektedir. Lempicka’nın 1928 tarihli 
Bir Adam Portresi / Tadeusz Portresi ile Hale Asaf ’ın İsmail 
Hakkı Oygar Portresi ve Burhan Ümit (Toprak) Portresi; 

30     André Lhote, Sanatta Değişmeyen Plastik Değerler, Çev. Kaya Özsez-
gin, İmge Kitabevi, İstanbul, 2000, s. 50.
31     A.g.e., s. 134-135.
32     A.g.e., s. 111.

Kocamemi’s Still Life, and Bedri Rahmi Eyüboğlu’s Studio 
tallies with Lhote’s statement, ‘The backgrounds in the 
works of great painters have always been emblazoned with 
secondary colours of light and dark values.’31

The crowded space effect and space framed by closed 
voids of this period also appear in the work of Matisse, 
who was a great influence on these artists; Lhote explains 
this point as follows: ‘This decorative feature that makes 
wall-paper out of a picture of a table stems from a virtual-
ly mystical process that aims to reverse the image on the 
canvas. The sections furthest from the eye in this scene re-
flected on the eye or presented as an image are placed in the 
most prominent focal point of the composition in lines as 
well defined as those on the foreground.’32 

Artists working between the wars would remain under 
their teacher Lhote’s influence well into the mid-1940s. 
This was no blind imitation, however; whilst they applied 
his theories, they also demonstrated certain parallels with 
Art Déco painting, thereby developing an original and ear-
nest approach to art dominated by neat and curling figures. 
The similarities with the works of Paris School artists ver-
ifies their espousal of French Art Déco. The influences on 
Hale Asaf of Tamara de Lempicka (1898-1980) and Amedeo 
Modigliani, both of whom had also trained under Lhote, are 
evident in Asaf’s portraits. These influences are clearly per-
ceived in comparisons of Lempicka’s 1928 The Unfinished 
Man and Hale Asaf’s Portrait of İsmail Hakkı Oygar and 
Portrait of Burhan Ümit (Toprak); Modigliani’s Portrait of 
Jeanne Héabuterne and Hale Asaf’s 1928 Self-portrait, 1929 
Portrait of Girl with Cat and 1931 Portrait of a Woman in 
a Blue Dress. Similarly, the approach of reducing forms to 
silhouettes seen in a Hale Asaf landscape exhibited in Paris 
can be compared to Kees Van Dongen’s (1877-1968) silhou-
ettes and painting entitled Fellaheen. Portraits of Marie 
Laurencin (1883-1956) and Frumet Tektaş (1912-1961) also 
fall into this category.  

Early Republic Era art is defined stylistically as Art 
Déco and is tasked with promoting the Republic’s ideology 
on the contextual side. In her The Republic’s Culture Policy 
and Art 1923-1950 (in Turkish) Nilüfer Öndin remarks that, 
given the revolution’s aim was to shatter the traditional in 
order to make ‘the new’ more accessible and thus to install 
a different world view, the desire to make radical changes in 
social life also formed the framework of its ideology. Then 
and only then would be secured the survival of the liberty 

31     op. cit., 134-135.
32     op. cit., 111.
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Modigliani’nin Jeanne Héabuterne Portresi ile Hale Asaf’ın 
1928 tarihli Otoportresi, 1929 tarihli Kedili Kız Portresi ve 
1931 tarihli Mavi Elbiseli Kadın Portresi karşılaştırıldığında 
bu etkiler anlaşılabilmektedir. Bunlar gibi, Hale Asaf’ın 
Paris’te sergilemiş olduğu bir manzarasında görülen, biçim-
lerin silüetlere indirgenmesi anlayışı Kees Van Dongen’in 
(1877-1968) silüetlere indirgediği figürleriyle ve Fellahlar 
adlı resmiyle karşılaştırılabilir. Bu açıdan Marie Laurencin 
(1883-1956) ile Frumet Tektaş’ın (1912-1961) portreleri de 
birlikte değerlendirilebilir. 

Erken Cumhuriyet Dönemi Sanatı, biçimsel olarak Art 
Déco sanatı olarak tanımlanırken içerik olarak Cumhuriyet 
ideolojisini yayma işlevini de taşır. Cumhuriyet’in Kültür 
Politikası ve Sanat 1923-1950 başlıklı çalışmasında Nilüfer 
Öndin, devrimin, toplum bilincinde “yeni”nin kavranması 
oranında gelenekseli parçalayarak, farklı bir dünya görü-
şü kazandırmayı hedeflemek olarak ele alınması hâlinde, 
Kurtuluş Savaşı’nda kazanılan özgürlüğün sürekli kılına-
bilmesi bağlamında, toplumsal hayatta köklü değişiklikler 
yapılması isteminin de devrim ideolojisinin çerçevesini 
oluşturduğunu belirtir.33 Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin ku-
rulmasıyla birlikte, çoğunluğu devlet kurumlarında görevli 
olan (Akademi hocalığı, ortaokul ve liselerde öğretmenlik 
gibi) sanatçıların yapıtlarının da devrim ideolojisi doğrul-
tusunda biçimlendiği görülür. Burada, modern toplumun 
oluşumu için gerekli olan kurumların sanatçılar tarafından 
onaylanması kadar, devletin sanatçıya destek olmasının da 
payı bulunmaktadır. Öndin, Sanayi-i Nefise Müdürlüğünün 
amacının, sanatsal etkinliklerin, ulusal ülküye uygun olarak 
yürütülmesi ve yayılmasını sağlamak olduğunu aktarır ve 
bu bağlamda da meseninin talebini dikkate alan sanatçının 
seçeceği içeriğin de devrim ideolojisi doğrultusunda belire-
ceğinin açık olduğunu dile getirir.34

Erken Cumhuriyet Dönemi’nde topluma yeni bir form 
vermeyi hedefleyen devrim ideolojisi sanata da özel bir 
misyon yükler ve yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti bu 
bağlamda sanatın ve sanatçının hamisi olur. Cumhuriyet’in 
kuruluşu sonrasında gerçekleştirilen devrimler, özellikle 
Cumhuriyet’in genç kuşak sanatçılarının yapıtlarında işle-
nir hâle gelir. Bu dönemde sanat; modern kadın imgesi, Harf 
İnkılabı, Kılık Kıyafet Devrimi gibi yeniliklerin görselleş-
tirildiği bir aygıt hâline gelir. Sanat halka ulusal değerleri 
özümsetmenin bir aracı olur ve bu da millî sanat kavramının 
doğmasını sağlar. 

Modernleşme kapsamında yeni bir toplum yaratma 

33  Nilüfer Öndin, Cumhuriyet’in Kültür Politikası ve Sanat 1923-1950, 
İnsancıl Yayınları, İstanbul, 2003, s. 194.
34     A.g.e., s. 195.

won in the War of Liberation.33 In the immediate wake of 
the foundation of the new Republic of Turkey, artists largely 
employed by the state (tutors at the academy or teachers 
at junior and senior schools) shaped their work along these 
revolutionary lines. This was due both to artists’ appro-
bation of the institutions essential to the formation of a 
modern society and to the support given by the state. Öndin 
explains that the mission of the Directorate of Fine Arts 
covered the conduct and promotion of artistic activities in 
line with the national ideals; the artist obliged to note the 
demands of the patron would clearly pick a subject matter 
in line with the revolutionary ideology.34

This ideology that aimed to reform society in the Early 
Republic Era specifically commissioned art, thereby making 
the Republic of Turkey the patron of the arts and artists. 
The reforms that followed the proclamation of the Republic 
found their way into the works of the young generation’s 
artists in particular. Art became an instrument that illus-
trated innovations such as the image of modern women, 

33     Nilüfer Öndin, Cumhuriyet’in Kültür Politikası ve Sanat 1923-1950, 
İnsancıl, Istanbul, 2003, 194.
34     op. cit., 195.
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hedefinde olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kültür politikaları-
nın sınırlarını milliyetçilik ve halkçılık ilkeleri oluşturmuş; 
bu ilkeler doğrultusunda Türk kimliğinin kökenleri aranmış 
ve Cumhuriyet’in resmî ideolojisi köycü söylemde ortaya 
konmuştur. Köycü söylemin hegemonik kılınması görevini 
de devletin ideolojik aygıtları üstlenmiştir. Örneğin, Hal-
kevleri’nin açılması, Köy Enstitüleri’nin kurulması ve Yurt 
Gezileri, Cumhuriyet’in resmî ideolojisi olan köycü söylem-
le ilişkilidir. 

Cumhuriyet’in resmî ideolojisi olan köycü söylemi 
yaygınlaştırma bağlamındaki en önemli etkinliklerden 
biri, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 1938-1943 yılları 
arasında düzenlenen ve 48 ressamın yaz aylarında Anadolu 
illerinde görevlendirilmesi esasına dayanan “Yurt Gezile-
ri”dir. Bu etkinliğe ilişkin olarak, 27 Temmuz 1938 tarihli 
Cumhuriyet Halk Partisi toplantısında alınan kararlar, 28 
Temmuz 1938 tarihli gazetelere şöyle yansır: “CHP Yönetim 
Kurulu, dün öğleden önce toplanarak bazı kararlar vermiştir. 
Bu arada memleket sanat hayatını alakadar eden mühim 
mevzular, müsbet kararlara varılmıştır.”35 Söz konusu “mü-

35     Anonim, “CHP Genel Yönetim Kurul Toplantısında Sanat Hayatımız 
İçin Müsbet Kararlar Alındı.”, Ulus, 28 Temmuz 1938.

alphabet and clothing reform at this time. Art was an instru-
ment in fostering the acceptance of national values, which 
led to the birth of the concept of national art. 

The cultural policies of the Republic of Turkey intent on 
creating a new society were bound by the principles of na-
tionalism and populism; the roots of Turkish identity were 
sought along these principles and the Republic’s official 
ideology was announced as ‘peasantism’. The ideological 
instruments of the state were appointed to establish the he-
gemony of the peasantist discourse that was associated with 
the Community Centres, Village Institutes and the Travels 
Around the Country programme.

One of the key activities carried out to promote the 
Republic’s official ideology, that is, the peasantist discourse 
was a series of tours organised by the Republican People’s 
Party (CHP) between 1938 and 1943 that despatched for-
ty-eight painters to Anatolian towns in the summer months. 
The 27 July 1938 CHP meeting’s recommendations were 
published in the following day’s papers as follows: ‘Yester-
day morning, the Board of the CHP’s convention came to 
some conclusions. Important issues concerning the coun-
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him mevzu” ve “müsbet kararlar”, Yurt Gezileri’ni işaretle-
mektedir. 27 Temmuz 1938 günlü toplantıda “yurt içinde 
sanat tetkik seyahati tertiplenmesi” kararı alınmış ve bu 
etkinliğin amacı da “partimiz yurdun güzelliklerini yerinde 
tespit ettirmek ve sanatkârlarımızın memleket mevzuları 
üzerinde çalışmalarını kolaylaştırmak”36 ifadesiyle belirlen-
miştir. 

“Millî sanat” tartışmalarının ve CHP’nin “halka doğru” 
hareketin bir uzantısı olan Yurt Gezileri’nde, 48 ressam 
kura ile belirlenerek, yaz aylarında Anadolu illerinde görev-
lendirilmiştir.37 Yurt Gezileri etkinliğine katılan sanatçıların 
büyük çoğunluğu, kendilerine salt resim yapabilme olanağı 
tanındığı için mutludurlar. Örneğin Eşref Üren, bu memnu-
niyetini şu ifadelerle dile getirmiştir: “Partinin bu mutlu ve 
kutlu teşebbüsü tamamıyla değilse bile kısmen bizleri Fran-
sızların (Peinture du dimanche) dedikleri Pazar günü res-
samlığından kurtarmıştır. Bu suretle ressamlara hiç olmazsa 
tatillerde resim yapma imkânı verilmiştir. Buna ressamın 
Anadolu ile tanışması gibi büyük bir olayı eklersek, Partinin 
bu büyük teşebbüsünün önemi kendiliğinden belirir.”38 

Sergide Erken Cumhuriyet Dönemi Sanatı, dokuz re-
simle temsil ediliyor. Malik Aksel’in (1903-1987) “Atölyede 
Çalışanlar” resmi, bunlardan ilki. 1918’de İstanbul Erkek 
Öğretmen Okulu’nda Şevket Dağ ile karşılaşan Malik Aksel, 
1928 yılında girdiği Avrupa konkuru ile Almanya’ya gön-
derilmiş ve burada sanat pedagojisi ile iş eğitimi öğrenimi 
görmüştür. Grossman’ın atölyesinde yağlıboya ve gravür 
eğitimi de alan Aksel, Türkiye’ye döndüğünde önce Anka-
ra’da yeni açılan Resim Öğretmen Okulu’nda görev yapmış; 
1932 yılında bu okulun bağlandığı Gazi Eğitim Enstitüsü 
Resim-İş Bölümü’nde eğitim vermeye başlamıştır. Güzel 
Sanatlar Akademisi’nden farklı olarak resim öğretmeni 

36     A.g.m.
37     Yurt Gezileri’nin 1-30 Eylül 1938 tarihleri arasında düzenlenen ilkine 
Feyhaman Duran, Hikmet Onat, Cemal Tollu, Zeki Kocamemi, Ali Avni 
Çelebi, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Mahmut Cûda, Hamit Görele, Saim Özeren, 
Sami Yetik; 15 Ağustos-30 Eylül 1939 arasına tarihlenen ikincisine Aye-
tullah Sümer, Seyfi Toray, Zeki Faik İzer, Cevat Dereli, Malik Aksel, Refik 
Epikman, Sabiha Bozcalı, Ali Karsan, Abidin Dino ve Turgut Zaim; 15 Ağus-
tos- 30 Eylül 1940 tarihleri arasında düzenlenen üçüncüsüne Edip Hakkı 
Köseoğlu, Nurullah Berk, Eşref Üren, Şeref Akdik, Saip Tuna, Halil Dikmen, 
Elif Naci, Arif Kaptan, Melahat Ekinci, Nurettin Ergüven; 1 Temmuz- 30 
Eylül 1941 tarihleri arasında düzenlenen dördüncüsüne Salih Urallı, Hakkı 
Anlı, Fahrettin Arkunlar, Kemal Zeren, Nusret Karaca, Ali Rıza Beyazıt, 
Refia Erden (Çıray), Sadık Göktuna, Sami Lim, Selim Turan; 1 Temmuz-30 
Eylül arasına tarihlenen beşincisine İbrahim Çallı, Ali Avni Çelebi, Cemal 
Tollu, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Cevat Dereli, Şefik Bursalı, Refik Epikman, 
Malik Aksel, Celal Uzer, İlhami Demirci, Abidin Elderoğlu, Hamit Görele, 
Turgut Zaim, Avni Arbaş ve 1 Temmuz-30 Eylül 1943 arasına tarihlenen 
altıncısına Nurullah Berk, Eşref Üren, Şeref Akdik, Saim Özeren, Saip Tuna, 
Cemal Bingöl, Halil Dikmen, Mahmut Cûda, Hulusi Mercan, Arif Kaptan, 
Melahat Ekinci gönderilmiştir. 
38     Anonim, “Yakında Açılacak Olan Yurt Resimleri Sergisi Hakkında 
Ressamlar Neler Diyorlar?”, Yurt Gezileri ve Yurt Resimleri (1938-1943), 
Millî Reasürans Sanat Galerisi Yayınları, İstanbul, 1998, s. 193. 

try’s art led to constructive decisions.’35 The ‘important 
issues’ and constructive decisions’ in question point to the 
Travels Around the Country programme. The 27 July 1938 
meeting had resolved to ‘organise an arts inspection tour in 
the country,’ a resolution expressed as an intention by the 
party to ‘record the beauties of the land in situ and facilitat-
ing our artists’ work on national matters.’36

The Travels Around the Country programme was essen-
tially an extension of the ‘national art’ debate and CHP’s 
‘populist’ movement. The forty-eight artists sent to Ana-
tolian towns in the summer were chosen by a draw,37 and 
majority were delighted at this opportunity to paint freely. 
Eşref Üren, for instance, expresses his delight: ‘This fortu-
nate and auspicious drive of the party has at least partly de-
livered us from being Sunday painters, Peinture du dimanche 
as the French call it. This will enable artists to paint during 
their holiday. Add to this the great opportunity to get to know 
Anatolia, and the enormity of the party’s momentous enter-
prise speaks for itself ’38 

Nine paintings exemplify the art of the Early Republic 
Era in the exhibition. Malik Aksel’s (1903-1987) Artists in 
the Studio is the first. In 1918 Aksel met Şevket Dağ at the 
Men’s Teacher College, and later, in 1928, won a European 
bursary to train in art pedagogy and management in Germa-
ny. Having also attended Grossman’s studio for oil painting 
and engraving, Aksel first served in the newly opened Art 
Teacher College in Ankara upon his return to Turkey, and 
moved to the Fine Arts and Crafts Department of the Gazi 
Training Institute when the college was annexed in 1932. 
Unlike the Academy of Fine Arts, this college intended to 
train art teachers was the first educational institution in 
Turkey in the Bauhaus model, and Aksel’s contribution was 

35     Unattributed, ‘CHP Genel Yönetim Kurul Toplantısında Sanat Ha-
yatımız İçin Müsbet Kararlar Alındı’, Ulus, 28 July 1938.
36     op. cit.
37     Feyhaman Duran, Hikmet Onat, Cemal Tollu, Zeki Kocamemi, Ali 
Avni Çelebi, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Mahmut Cûda, Hamit Görele, Saim 
Özeren, and Sami Yetik were the artists who went on the first tour of 1-30 
September 1938. Ayetullah Sümer, Seyfi Toray, Zeki Faik İzer, Cevat Dereli, 
Malik Aksel, Refik Epikman, Sabiha Bozcalı, Ali Karsan, Abidin Dino and 
Turgut Zaim went on the second, 15 August-30 September 1939.  Edip 
Hakkı Köseoğlu, Nurullah Berk, Eşref Üren, Şeref Akdik, Saip Tuna, Halil 
Dikmen, Elif Naci, Arif Kaptan, Melahat Ekinci, and Nurettin Ergüven went 
on the third, 5 August-30 September 1940. Salih Urallı, Hakkı Anlı, Fahret-
tin Arkunlar, Kemal Zeren, Nusret Karaca, Ali Rıza Beyazıt, Refia Erden 
(Çıray), Sadık Göktuna, Sami Lim, and Selim Turan took the fourth between 
1 July-30 September 1941. İbrahim Çallı, Ali Avni Çelebi, Cemal Tollu, Bed-
ri Rahmi Eyüboğlu, Cevat Dereli, Şefik Bursalı, Refik Epikman, Malik Aksel, 
Celal Uzer, İlhami Demirci, Abidin Elderoğlu, Hamit Görele, Turgut Zaim, 
and Avni Arbaş went on the fifth, 1 July-30 September 1942, and finally, the 
sixth took place between 1 July-30 September 1943 and appointed Nurullah 
Berk, Eşref Üren, Şeref Akdik, Saim Özeren, Saip Tuna, Cemal Bingöl, Halil 
Dikmen, Mahmut Cûda, Hulusi Mercan, Arif Kaptan, and Melahat Ekinci. 
38     Unattributed, ’Yakında Açılacak Olan Yurt Resimleri Sergisi Hakkında 
Ressamlar Neler Diyorlar?’, Yurt Gezileri and Yurt Resimleri (1938-1943), 
Millî Reasürans Sanat Galerisi, Istanbul, 1998, 193. 
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yetiştirmeyi amaçlayan bu okul, Türkiye’de Bauhaus mo-
delinde kurulan ilk eğitim kurumudur ve Malik Aksel’in 
de kuruma katkısı büyüktür. Genellikle Anadolu insanını 
resimlerine konu edinen Aksel’in “Atölyede Çalışanlar” adlı 
resmi, Erken Cumhuriyet Dönemi’nde sanat eğitimini bel-
gelemesi açısından değerlidir. 

Arif Bedii Kaptan’ın (1906-1979) “Ev İçinde Oturan Ka-
dın” resmi, sergide Erken Cumhuriyet Dönemi’nde modern 
kadın imgesini görselleştiren bir resim olarak yer alıyor. Os-
manlı’dan Cumhuriyet’e uzanan süreçte kadının süregelen 
konumu, modernleşmenin gereksinimlerini karşılamadı-

considerable. His paintings generally depicted Anatolians. 
Aksel’s Artists in the Studio provides a valuable visual docu-
ment of art training in the Early Republic Era.

Arif Bedii Kaptan’s (1906-1979) Seated Woman Indoors 
illustrates the Early Republic Era’s image of the modern 
woman. Women’s standing in society had lagged well be-
hind the requirements of modernisation from the Ottoman 
period through to the Republic, therefore deliberate steps 
were needed to address the issue and which were naturally 
mirrored in painting. Women stood at the heart of the mod-
ernisation drive of the Republic, a fact which transformed 
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ğından kadının modernleşmesi yolunda adımlar atılması ge-
rekmiş ve tüm bunlar resim sanatına da yansımıştır. Kadın, 
Cumhuriyet modernleşmesinin temelinde yer almış ve mo-
dernleşme kadının özel alandaki tasvirini de değiştirmiştir. 
Bu dönemde modern kadını betimleyen resimlerde kadın ya 
açık alanda şık ve modern giysiler içerisinde ya da iç mekân-
larda eylem halinde gösterilmeye başlamıştır. Modern ka-
dını ele alan resim ve heykel örneklerinde kadın, genellikle 
kısa saçlı ya da saçları toplanmış halde, ağırbaşlı giysilerle 
ele alınırken cinsiyetsizliği de vurgulanmış olur. Bu dönem-
de, yıllardır uzun saç, sürme ve beyaz tenlilikle öne çıkartı-
lan dişilik faktörü üzerine kurulu Doğu tipi kadının yerini, 
enerjik ama ağırbaşlı kadın tipi almış ve güzellik, zarafet ve 
incelikle desteklenerek dişilik ikinci plana atılmıştır.39 Kadı-
nın bu yeni sunuluş biçimi, Fransa’daki Art Déco modasıyla 
da örtüşmektedir ve bu dönemde hem portrelerde hem 
büstlerde hem de iç mekân resimlerinde yeni kadın imgesi 
sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Arif Kaptan’ın resminde bir 

39     Nilüfer Göle, Modern Mahrem Medeniyet ve Örtünme, Metis Yayınla-
rı, İstanbul, 1991, s.58’den aktaran Nilüfer Öndin, a.g.e., s.211.

the depiction of women in the private sphere. This was a 
time when modern women were portrayed as active females 
in elegant, fashionable outfits either outdoors or indoors. 
Paintings and sculptures of modern women show bobbed 
hair, or an up-do; the sombre outfits play down any inti-
mations of sexuality. The oriental stereotype of woman, so 
long characterised with pale skin and luxuriant tresses, eyes 
heavily lined with kohl, has given way to the energetic, yet 
dignified type. Beauty is buttressed by elegance and refine-
ment as femininity retreats into the background.39 This new 
representation of women coincides with the Art Déco trend 
in France; this is a period when this new image of women 
frequently appears in portraits, busts and interior scenes. 
Arif Kaptan’s paintings shows a woman seated at a table 
indoors, possibly reading a book. Her hand down, her head 
slightly bowed, she is clearly focusing on the task, a pose 
that corresponds to the Early Republic Era’s desire to create 
educated, elegant and dignified women. 

39     Nilüfer Göle, Modern Mahrem Medeniyet ve Örtünme, Metis, Istanbul, 
1991, 58 cited by Nilüfer Öndin, op. cit., 211.
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iç mekânda masa başında oturmuş, muhtemelen kitap oku-
yan bir kadın tasvir edilmiştir. Kadının elinin alnında, başı-
nın da hafif öne eğik duruşu yaptığı işe konsantre olduğunu 
göstermektedir ki, kadını yaptığı işe konsantre olmuş biçim-
de göstermek, Erken Cumhuriyet Dönemi’nin eğitimli, şık 
ve vakur bir kadın tipi yaratma isteğiyle de örtüşür. 

Sergide Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975), “Ankara 
Manzarası” ve “Hayat Ağacı” adlı iki resmiyle yer alıyor. 
Görele Kaymakamı Rahmi Bey’in oğlu Bedri Rahmi ya da 
asıl adıyla Ali Bedrettin’in, babasının memuriyeti nedeniyle 
gezdikleri Anadolu, küçük yaşlardan başlayarak belleğinde 
önemli bir yer oluşturur ve ileriki yıllarda sanatına da yan-
sır. Kuşkusuz Rahmi Bey’in okumayı seven kişiliği de. Nite-
kim Bedri Rahmi, Batı edebiyatını ilk kez babası aracılığıyla 
tanıdığını, annesi Lütfiye Hanım’dan da Yunus’u ve Kara-
caoğlan’ı öğrendiğini dile getirir. 40 Anadolu, Bedri Rah-
mi’nin sanatının adeta mayasını oluşturur. Akademi’deki 
öğrencilik yıllarında bir yandan Ahmet Haşim’in peşinden 
koşup ona şiirlerini gösteren Bedri Rahmi, diğer yandan da 
Nazmi Ziya’dan “doğayı usta olarak kabul etmeyi”, Çallı’dan 
ise “kilim”i öğrenir. “Türk kilimlerinde sanat kudretime ilk 
defa gözümü açan hocam Çallı İbrahim’dir. Güzeli, nerede 
belirirse belirsin sezen Çallı’nın hususi atölyesine ilk girdiğim 
zaman, duvardaki resimlerin arasında bir de kilim parçası 
görmüştüm. Çallı, bir Avşar kiliminden eline geçirdiği son 
bir parçayı özene bezene kesmiş, çerçevelemiş ve duvarına 
asmıştı. Bu kilim parçasının yanında zamanımızın en meşhur 
ressamlarının renkli baskıları sıralanmıştı. Bu resimler ta-
mamıyla tezyini sanatlardan mülhem mevzulardı. Renkler en 
ufak bir ışık-gölge oyununa girmeden, en ufak bir kabartma 
endişesinden, “menazır” bağlamından uzak, saf bir şekilde 
yan yana sıralanmışlardı. Türk dokumacılık sanatında sık 
sık rastlanan kalın ve berrak çizgiler bu resimlerdeki renkleri 
kıskıvrak çeviriyor, birbirine bağlıyordu.”41 

Bedri Rahmi, Akademi’de iki yıl eğitim gördükten sonra 
ağabeyi Sabahattin Eyüboğlu’nun bursunu paylaşarak önce 
Lyon’a, ardından da Paris’e gider ve Paris’te André Lhote’un 
atölyesinde daha sonra eşi olacak olan Eren Eyüboğlu (Er-
nestine) ile tanışır. Bedri Rahmi’nin Paris’te Lhote Atöl-
yesi’nde çalıştığı yıl, Cemal Tollu’nun (1869-1968) ve Eren 
Hanım’ın dışında Nurullah Berk (1906-1982), Salih Urallı 
(1908-1984) ve bir süre önce Paris’e yerleşmiş bulunan Hale 
Asaf (1905-1938) da oradadırlar. Nurullah Berk, bu günleri 
şöyle anlatır: “Antonio Aniante, Montparnasse’ta küçük bir 

40     Turan Erol, Günümüz Türk Resminin Oluşum Sürecinde Bedri Rahmi 
Eyüboğlu Yetişme Koşulları, Sanatçı Kişiliği, Cem Yayınevi, İstanbul, 1984, 
s.15-17.
41     Bedri Rahmi Eyüboğlu, “Türk Kilimleri”, Resim Yaparken, s. 225.

Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975) takes his place in 
the exhibition with two paintings, Ankara Scene and Tree 
of Life. Son of Rahmi Bey, the District Governor of Görele, 
Bedri Rahmi (or Ali Bedrettin as he was actually named) 
was profoundly moved by Anatolia from a young age on-
wards, having travelled up and down the land due to his 
father’s job. This influence would later be reflected in his 
work. As did, undoubtedly, his father’s love of reading. Bedri 
Rahmi firmly accredits his father with introducing him 
to western literature, whereas his mother Lütfiye Hanım 
taught him about Yunus Emre and Karacaoğlan.40 Anatolia 
would later provide the yeast to the dough of his art; as a 
student at the academy, he ran after Ahmet Haşim to show 
him his poems on the one hand, learnt to ‘bow to the mas-
tery of nature’ from Nazmi Ziya and was introduced to rugs 
by İbrahim Çallı. ‘It was my tutor Çallı İbrahim who first 
opened my eyes to the power of the art of Turkish rugs. He 
could sense beauty out no matter where it appeared. The first 
time I entered his studio, I spotted a piece of a rug amongst 
the pictures on the wall. Çallı had painstakingly trimmed 
the edges of a scrap of an Avşar rug, framed and mounted 
it. Alongside it ranged colour prints of works by the most 
celebrated painters of the time. Each and every one covered 
a subject inspired by decorative arts. Colours were arranged 
side by side, quite innocent of any derivative intent, slightest 
play of light and shadow, or hint of modelling. The thick and 
neat outlines so prevalent in Turkish weaving arts surround-
ed and laced the colours in these paintings.’41 

After studying for two years at the Academy of Fine 
Arts, Bedri Rahmi shared his brother Sabahattin Eyüboğ-
lu’s bursary to go to Lyon first, and later to Paris where he 
met his future wife Ernestine (later Eren Eyüboğlu) at 
André Lhote’s studio. His fellow students during his year 
at the Lhote Studio (other than Ernestine) were Cemal 
Tollu (1869-1968), Nurullah Berk (1906-1982), Salih Urallı 
(1908-1984) and Hale Asaf (1905-1938) who had recently 
settled in Paris. Nurullah Berk reminisces: 

‘Antonio Aniante and opened a small art gallery in Mont-
parnasse, the Jeime Turope42. Hale was the clerk and admin-
istrator there. I, along with Bedri Rahmi and his wife Eren 
had showed a considerable number of works there. Together 
with Hale, we also sent paintings to independent artist exhi-
bitions.’43

Hale Asaf arranged numerous exhibitions for young 

40     Turan Erol, Günümüz Türk Resminin Oluşum Sürecinde Bedri Rahmi 
Eyüboğlu Yetişme Koşulları, Sanatçı Kişiliği, Cem, Istanbul, 1984, 15-17.
41      Bedri Rahmi Eyüboğlu, ‘Türk Kilimleri’, Resim Yaparken, 225.
42     The correct spelling is Jeune Europe.
43     Nurullah Berk, ‘Hale Asaf’, Güzel Sanatlar, Issue 4, June 1942, 99.
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resim galerisi açmıştı: «Jeime Turope» 42galerisi. Hale orada 
kâtip ve idare memuru idi. Ben, Bedri Rahmi, karısı Eren 
bu küçük galeride hayli eser teşhir etmiştik. Hale ile birlikte 
müstakil ressamlar sergilerine de tablolar yolluyorduk.”43

Hale Asaf, Paris’e yerleştiği ilk yıl, sevgilisi İtalyan ede-
biyatçı Antonio Aniante’nin (1900-1983) galerisinde genç 
ressamlara pek çok sergi düzenler.44 Bedri Rahmi de bu 
sergilere katılmıştır. Bedri Rahmi’nin Paris’ten hocası İbra-
him Çallı’ya yazdığı mektubu okumak, onun sanat anlayışını 
ve resme coşkuyla yaklaşımını anlamamız açısından önem-
lidir. Fikret Adil, söz konusu mektubu 17 Mart 1933 tarihli 
Vakit gazetesinde yer alan köşesinde yayımlamıştır: 

“Paris’te hemen hemen tamamiyle değişen san’at telak-
kilerimi size anlatmak istiyorum. Fransa’ya geldiğim zaman 
başımda (Gromer)li (Hofman)lı bir resim havası esiyordu. 
Mecmuaların içinde bana en çok onlar cesaret ve heyecan 
vermişlerdi. Burada primitifleri ve bugünün en kabadayı 
ressamları ile onların arasındaki kuvvetli alâkayı gördükten 
sonra iş tamamile değişti. Daha sonra “Maalesef İstanbul’da 
tanıyıp sevemediğim” şark minyatürüne karşı içimde deli-
cesine bir sevgi, bir ihtirastır uyandı. Gün oldu ki, hocam 
mevcudiyetine ihtimal veremeyeceğim bir Türk san’atkârının 
“hamam” atlı minyatürünü (Matis)leri “Pikasu”ları değiş-
mez oldum. Bu resim “Armenak Bey Saksıyan” imzalı bir 
makaleyi süslüyordu. Resmin makaleyi yazan adamın kolek-
siyonunda olmasına içim yandı.

Pikassonun icat ettiğine iman ettiğim “teinteplat”yi ve 
yalnız Matisin başının ve odasının duvarları süslediğini san-
dığım organtasyonu, siyah ve beyaz lekeleri, minyatürlerde 
fazlasıyla bulunca dünyaları keşfetmiş kadar sevindim. 

Böylelikle hocam günlerimi Matise, Pikasuya, minyatür-
lere peşkeş çekerken, bir gün aklıma “Yavuzlu, Gülcemalli, 
Gülnihalli” bir kompozisyon yapmak geldi. Bu resimde bir 
zaman için “Matisse” ve “Picasso”ları bir tarafa bırakıp 
yalnız garp (primitiflerile) şark minyatürlerini örnek almak 
istedim. Beni böyle bir resim yapmaya iten en büyük âmil de: 
Yavuzun direkleri altındandır altından şarkısı oldu. Ve bütün 
çalışma müddeti zarfında bu şarkı bana tempo tutuyordu. 
Bir aralık hocam, içimde bütün halk şarkılarımızı boyamak 
için bir heves uyandı. Bu heves beni etrafımdan ayıracak ve 
bir masa başına hapsedecek raddeye gelince korktum. Çünkü 
hocam etrafımdan, tabiattan daha çok az şey almıştım.” 

Yukarıdaki satırlarda Bedri Rahmi’nin gözlerini bir anda 
minyatürlerden yana çevirdiği yılların Paris yılları olduğu, 
Matisse ve Picasso’ya olan tutkusunun yine burada başladı-

42     Galerinin adı Jeune Europe olmalıydı.
43     Nurullah Berk, “Hale Asaf”, Güzel Sanatlar, S.4, Haziran 1942, s. 99.
44     Bu konuda ayrıntılı bilgi için Bkz. Burcu Pelvanoğlu, Hale Asaf Türk Resim 
Sanatında Bir Dönüm Noktası, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2018.

painters at the gallery of her lover, the Italian writer Anto-
nio Aniante (1900-1983),44 exhibitions that Bedri Rahmi 
also participated in. A letter he sent from Paris to his tutor 
İbrahim Çallı gives important clues to his approach to art 
and enthusiastic approach to painting. This letter was pub-
lished in the Vakit of 17 March 1933 by the columnist Fikret 
Adil:

‘I would like to relate the almost total transformation 
of my appreciation of art in Paris. When I first arrived in 
France, my head was full of Gromer and Hoffmann; they were 
the two who had most encouraged and excited me. Having 
seen the primitives here, and the powerful connection between 
them and the most braggadocio-filled painters of our time, I 
can state categorically that it’s all changed. Later yet, I was 
overwhelmed by an insane passion for oriental miniatures 
that I had regretfully never got to know or love in Istanbul. 
There would be days, Sir, when I wouldn’t exchange the ‘bath 
house’ miniature of some Turkish artists whose existence I 
had never ever imagined for a Matisse or Pikasu [sic]. This 
particular picture illustrated an article signed Armenak Bey 
Saksıyan. It cut me to the quick that the picture was in the 
collection of the writer.

I rejoiced at discovering in a profusion of ’teinteplat’ I had 
attributed to Pikasso, [sic] the organtation I thought would 
only adorn Matis’s [sic] head and walls, and black and white 
surfaces. 

Thus did I, Sir, as I praised Matis, Pikasu [sic] and min-
iatures day in, day out, it occurred to me to create a composi-
tion with Yavuz, Gülcemal and Gülnihal. I wanted to eschew 
Matisse and Picassos temporarily and turn instead to the 
occidental primitives and oriental miniatures. The greatest 
single factor here was the song, ‘The masts of Yavuz are of 
gold, of gold’. All through my work, this song kept time with 
me. To the extent that at one point, I was overwhelmed with 
a desire to paint all our folk songs, Sir. It was only when this 
desire isolated me from my surroundings and chained me to a 
desk that I was afraid. Because, Sir, I had taken too little from 
my environment or nature.’

These lines not only reveal that it was in Paris where 
Bedri Rahmi’s attention was suddenly drawn to miniatures 
and his passion for Matisse and Picasso was enkindled, but 
also point to the start of his assimilation process at what was 
a relatively early stage in his artistic career, as well as bear 
testimony to the breadth of his vocabulary. Bedri Rahmi 
and Even Eyüboğlu’s pictures at the exhibition deserve to 
be seen as a synthesis of the traditional and the modern; his 

44     For more detail please see: Burcu Pelvanoğlu, Hale Asaf Türk Resim 
Sanatında Bir Dönüm Noktası, Yapı Kredi, Istanbul, 2018.
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ğı ve özümseme sürecine, onun sanat yaşamı düşünülecek 
olunduğunda çok erken kabul edilebilecek bir zamanda gir-
diği görüldüğü gibi, sanatçının dağarcığının ne denli geniş 
olduğu da rahatlıkla anlaşılabilmektedir. Bedri Rahmi’nin 
ve hem yaşamını hem de sanat görüşünü paylaştığı Eren 
Eyüboğlu’nun sergide yer alan resimleri gelenek ve modern 
sentezi bağlamında değerlendirilmelidir. Hem geleneksel 
el sanatlarının hem de Bizans sanatının dağarcığından ya-
rarlanan ve bu dağarcığı taklit etmek yerine özümseyerek 
oradan yeni bir dil oluşturan Bedri Rahmi ve Eren Eyüboğ-
lu’nun bu özellikleri, Bedri Rahmi öğrencilerini de etkilemiş 
ve bu sentez fikri, 1950’li ve 1960’lı yıllara damgasını vur-
muştur. Bedri Rahmi’nin konuya bakışı şu şekildedir: “Türk 
tezyini sanat dehasıyla ancak garp resminin temeli üzerinde 
esaslı bir şekilde durduktan sonra temasa geldiler. Tezyini 
sanatlarımızı âbâd eden, icat fikrini, biçimde, renkte, istifte 
son haddine ermiş, vuzuhu benimsemeğe başladılar. Bu be-
nimsemede bir gün bir Fransız, bir İspanyol, bir Alman res-
samından öteye gideceklerine eminim. Çünkü benimsemeğe 
çalıştıkları vuzuh babalarının dedelerinin malıdır.” 

Serginin Erken Cumhuriyet Dönemi’ni temsil eden bu 
bölümünde Ercüment Kalmık (1909-1971) da “Kompo-

wife shared his life and his approach to art. So accomplished 
were their assimilation of the vocabularies of traditional 
handcrafts and Byzantine arts into a new language instead 
of creating a pastiche that Bedri Rahmi’s students were 
enormously inspired; this idea of synthesis stamped its 
mark on the 1950s and 1960s. Bedri Rahmi’s interpretation 
is as follows: ‘They were only introduced to the artistic genius 
of Turkish decorative arts after having studied the founda-
tions of western art at some length. They began to espouse the 
notion of invention, the clarity that found its apogee in form, 
colour and patterns that enriched our decorative arts. I am 
convinced that in time they will thus surpass a French, Span-
ish or German painter. Because the clarity they are attempt-
ing to espouse is their own heritage.’

Ercüment Kalmık (1909-1971) appears with his Compo-
sition in the Early Republic Era section of the exhibition. He 
entered the Academy of Fine Arts in 1929, where he trained 
initially under Nazmi Ziya, and subsequently İbrahim Çallı, 
went to Paris in 1939 to the André Lhote Studio but had to re-
turn in the following year when the Nazis invaded the city. He 
started teaching in 1942, was appointed to the Istanbul Tech-
nical University Faculty of Architecture in 1947, which gave 
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zisyon”uyla yer alıyor. 1929 yılında girdiği Güzel Sanatlar 
Akademisi’nde önce Nazmi Ziya’nın sonra İbrahim Çallı’nın 
öğrencisi olan Kalmık, 1939 yılında Paris’e giderek André 
Lhote Atölyesi’nde çalışacak ancak ertesi yıl, Almanların 
kenti işgal etmesi üzerine Türkiye’ye dönmek zorunda 
kalacaktır. 1942 yılında eğitimciliğe başlayan sanatçı, 1947 
yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne 
atanacak ve onun eğitimcilik deneyimi 1969 yılında Akade-

him the grounding to contribute to the Academy of Fine Arts 
Department of Basic Design in Art in 1969. Kalmık wrote 
on the theoretical aspect of Turkish painting; his two books, 
Harmony Systems of Colours and Texture in Nature and Art 
(both in Turkish) deserve a mention at this point. 

Just as Bedri Rahmi and Eren Eyüboğlu’s paintings were 
founded on the idea of synthesis, so does a distinctive idea 
of synthesis manifest itself in Ercüment Kalmık’s work. 
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mi bünyesinde kurulan Temel Sanat Eğitimi Kürsüsü’nün 
de temelini oluşturacaktır. Türk resminin kuramsal yönü 
üzerine yazıları bulunan Kalmık’ın, Renklerin Armoni Sis-
temleri ve Tabiatta ve Sanatta Doku adlı iki kitabı bu bağ-
lamda anılmalıdır. 

Bedri Rahmi ve Eren Eyüboğlu’nun resimleri nasıl 
bir sentez düşüncesi üzerinde temelleniyorsa Ercüment 
Kalmık’ın resminde de farklı bir sentez düşüncesi kendini 
göstermektedir. Bu sentez, biçimsel olmak yerine ideolojik 
bir sentezdir ve “Türk hümanizması” ile paralellik gösterir. 
Cumhuriyet modernleşmesi ile birlikte ortaya çıkan ya 
da giderek bir söylem olarak da kendini hissettiren ulusal 
kültürün, kurucu bir öğe olarak belirdiği ve devletin de ulu-
sal kültürü, yapılandırabilmek için odak noktasına aldığı 
bilinmektedir. Partha Chatterjee’nin Milliyetçi Düşünce 
ve Sömürge Dünyası adlı kitabında belirttiği, Doğu tipi 
milliyetçiliklerin Batı Avrupalı “evrensel ilerleme” ölçüt-
leriyle sorunlu bir ilişkilerinin olması ve Doğu’da var olan 
kültürlerin “Batılılaşma” üst başlığı altında toplanan ve 
çağı yakalama/çağdaşlaşma ya da ilerleme olarak adlan-
dırılan bu ölçütleri yakalayabilmek için kendilerini yeterli 
görmemeleriyle doğru orantılı olarak, Doğu tipi milliyet-
çiliği ulusu dönüştürmek için yeniden yaratma yönünde 
bir çaba sarf etmeleri45, Türk modernleşmesinde “kendini 
yeterli görmemek” adına “Türk hümanizması”na gidişi açık-
lar niteliktedir. Kaldı ki, “kendini yeterli görmemek” ya da 
başka bir deyişle, “evrensel”i nasıl yakalayacağını aramak, 
Cumhuriyet Dönemi’nin entelektüel tarihinde sadece Türk 
hümanizması ile sınırlı kalmayacak; uygarlıkların beşiğini 
ya da Batılılaşma döneminden bu yana model alınan Avrupa 
uygarlığının -ancak hangi Avrupa ya da hangi Batı sorularını 
yanıtlayamadan- temeli olarak görülen Yunan uygarlığını ve 
tarihsel öneme sahip diğer büyük uygarlıkların merkezinin 
Anadolu olduğunu vurgulayarak “Anadolu Kültür Mozaiği” 
kavramının yerleşmesini sağlayacak olan “Mavi Anadolu” 
akımını da doğuracaktır.

Türk hümanizmasının nüvelerini, aslında Namık İsma-
il’in müdürlüğü dönemindeki Akademi eğitiminde (1927-
1935) ve de Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği’nin 
sergileri ve bu sergilere getirilen eleştirilerde aramak müm-
kün görünmektedir. Nitekim, Namık İsmail, Ali Sami Bo-
yar’ın, Akademi eğitimi ile ilgili eleştirisine vermiş olduğu 
bir cevapta Akademi’deki eğitim sistemi hakkında ipuçları 
vermektedir: “...Cézanne veya Matisse gibi ressam yetiştir-
mek bizim idealimizdir. Ve bunu yapabilmek içindir ki tale-
bemize akademik değil hakiki klasik bir tahsil vermeye çalı-

45     Partha Chatterjee, Milliyetçi Düşünce ve Sömürge Dünyası, İletişim 
Yayınevi, İstanbul, 1996, s. 195.

Corresponding as it does to Turkish humanism, it is more 
ideological than stylistic in nature. National culture that 
arose at the same time as Republic’s modernisation drive, or 
at the very least, increasingly made itself felt as a definitive 
discourse, was known to be a founding element - one that 
the state placed at the focus of their endeavours. 

Oriental nationalism’s troubled relations with the west-
ern European ‘standards of universal progress’, and the 
desire of existing oriental cultures to catch up with the age / 
to modernise or to develop - all under the heading of ‘west-
ernisation’, a task they regard themselves as inadequate are 
all directly related, according to Partha Chatterjee’s Nation-
alist Thought and the Colonial World, to the efforts of that 
oriental nationalism to transform the nation,45 might offer 
an explanation into how that sense of inadequacy in Turkish 
modernisation led to Turkish humanism. At any rate, that 
sense of inadequacy, or, in other words, the quest to attain 
the ‘universal’ would not be limited to Turkish humanism 
throughout the intellectual history of the Republic Era; the 
emphasis on Anatolia as the cradle of civilisations or Euro-
pean civilisation - that had been the model since the start 
of the westernisation period, without necessarily answer-
ing the questions ‘Which Europe, or which West?’ - would 
establish the concept of the ‘Anatolian cultural mosaic’, 
Anatolia being the site of the Greek and other historically 
significant civilisations; this concept would be fostered by 
the ‘Blue Anatolia’ movement. 

It would not be unreasonable to seek the nucleus of 
Turkish humanism in the Academy of Fine Arts during 
Namık İsmail’s direction (1927-1935) and the exhibitions 
of the Independent Painters and Sculptors Association as 
well as the critiques those shows attracted. Namık İsmail’s 
response, at any rate, to a particular criticism by Ali Sami 
Boyar of the academy’s system offers clues to that system: 
‘… Our ideal is to raise painters like Cézanne or Matisse. 
And in order to do so, we endeavour to furnish our students 
with a genuinely classical education, not an academic one.’ 
46 The reference to ‘a genuinely classical education, not an 
academic one’ might well be regarded as the harbinger of 
the pursuit of classicism. The starting point of the group 
of artists who returned from Paris in 1928 and founded 
the Independent Painters and Sculptors Association the 
following year is little different from Namık İsmail’s. It 
might make sense to recall statements made prior to the 
actual formation of the association starting with Nurullah 

45     Partha Chatterjee, Milliyetçi Düşünce ve Sömürge Dünyası, İletişim, 
Istanbul, 1996, 195.
46     Namık İsmail, ‘Akademi ve Ressamlık Münakaşası’, Cumhuriyet, 23 
February 1932, 4.
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şırız.” 46 Bu satırlarda geçen “akademik değil; hakiki klasik 
bir eğitim” sözcükleri “klasisizm” arayışına gidişin öncüsü 
kabul edilebilir. 1928 yılında Paris’ten dönen ve 1929 yılında 
Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği’ni kuran bir 
grup sanatçının çıkış noktası da Namık İsmail’inkinden 
farklı değildir. Nurullah Cemal’in (Berk), birliğin kuruluşu 
öncesindeki ideallerini açıklayan yazısında belirttiği, “...
Memlekete dönünce kuvvetli bir birlik kurmak, sergiler aça-
rak halka temiz, hakikî bir san’at göstermek. Yaşıyan, müs-
takil bir sanatın uğruna miskin, mahlût san’atla mücadele 
etmek! Sağlam bilgilere, tam bir tekniğe istinat ederek beşerî 
bir manası olan san’atın memlekette kurulması için lazım 
gelen imanı taşıyorduk.”47 ifadesine ya da birliğin resmî ku-
ruluş öncesinde, 15 Nisan 1929 tarihinde, Ankara Etnograf-
ya Müzesi’nde düzenledikleri serginin kataloğunda yer alan 
ve amaçlarını belirten yazılarına bakmak yerinde olacaktır: 
“Bu sergi ve bunu takip edecek olan diğer sergilerden mak-
sat yeni doğan Türk resminin inkişaf ve terakkisine yardım 
etmek, fikir ve teknik sahasında daha kuvvetli eserlerle millî 
nefis san’atlara emin esaslar dahilinde bir istikamet vererek 
onu lâyık olduğu mevkiye eriştirmektir.”48 “Yeni doğan Türk 
resmi”, “fikir ve teknik saha” gibi anahtar sözcüklerle amaç-
larını ortaya koyan Müstakiller’in çıkışı bazı eleştirmenler-
ce hoş karşılanmaz. Bunların başında da son sergilerinde 
onlara katılarak derhâl tutumunu değiştiren Elif Naci gelir; 
Müstakiller’i Batı’yı kopyalamakla suçlayan Elif Naci’nin 
ünlü “Vatandaş, Türkçe konuş!” cümlesiyle biten eleştirisi49 
ve benzeri eleştiriler sanatçıları bir tür “klasisizm” arayışına 
sürüklemiş gibi görünmektedir.

Aynı şekilde, Zühtü Müridoğlu’nun 1932 Eylül’ünde, 
henüz d Grubu kurulmadan önce Topkapı Sarayı Alay Köş-
kü’nde açmış olduğu ilk kişisel sergisinde klasik etütlere yer 
vermesi de Türk sanatında bir “klasisizm” arayışının belirti-
leri olarak görülebilir.50 Bu “klasisizm” arayışı, d Grubu’nun 
1933 Ekim’inde Narmanlı Han’da açtığı ilk sergisinde daha 
belirgin bir biçimde kendini gösterir. Zira “geç kübizm”in 
savunucuları olarak görülen d Grubu’nun bu ilk sergisi, bir 
desen sergisidir ve tahmin edilebileceği gibi, bunlar “klasik 
etütler”dir. Yine d Grubu sanatçılarından Zühtü Müridoğ-
lu’nun, Akademi’nin Estetik hocası Ahmet Hamdi Tanpınar 
ile Henri Lechat’nın Yunan Heykeli51 adlı kitabının çeviri-

46     Namık İsmail, “Akademi ve Ressamlık Münakaşası”, Cumhuriyet, 23 
Şubat 1932, s. 4.
47     Nurullah Cemal (Berk), “Türkiye’de Müstakiller”, Artist, 5:15 Teşri-
nievvel 1931, s. 4.
48     Anonim, I. Genç Ressamlar ve Heykeltraşlar Sergisi, Ankara, 1929 (Ser-
gi Kataloğu).
49     Elif Naci, “Müstakillerin Sergisi”, Milliyet, 27 Şubat 1931, s. 4.
50     Anonim, “Zühtü Müridoğlu Sergisi”, Cumhuriyet, 13 Eylül 1932, s. 2.
51    Henri Lechat, Yunan Heykeli, Çev. Zühtü Müridoğlu, Ahmet Hamdi 
Tanpınar, Güzel Sanatlar Akademisi Neşriyatı, İstanbul, 1944.

Cemal’s (Berk) explanation of his ideals: ‘…Founding a 
powerful association upon our return home, and showing the 
populace a clear, genuine form of art through exhibitions. 
Fighting against an indolent, impure art for the sake or a 
living, independent art! We carried in ourselves the belief that 
was essential to establish in the land a form of art that meant 
something to humankind as we relied upon solid knowledge 
and flawless technique…’ 47 Another is the association’s an-
nouncement in the catalogue of the exhibition arranged 
at the Ethnographic Museum in Ankara that opened on 15 
April 1929: ‘The purpose of this and subsequent exhibitions 
is to assist the evolution and progress of the newly born Turk-
ish painting and raise it to the level it deserves through the 
creation of much more solid works in both intellectual and 
technical areas, and do so by guiding national fine arts along 
secure principles.’ 48 This declaration of intent and especially 
terms such as ‘newly born Turkish painting’ and ‘intellec-
tual and technical areas’ attracted censure from certain 
quarters. Leading the charge was Elif Naci, who had joined 
the Independents at their latest exhibition and immediately 
changed his tune; accusing them of imitating the West, he 
ended his famous critique with the nationalist admonition, 
‘Citizen, speak Turkish!’49 This was just one attack alleging 
these artists were seeking a type of classicism. 

Similarly, the classical studies in Zühtü Müridoğlu’s one-
man show held in the Parade Pavilion of Topkapı Palace in 
September 1932, which therefore predates the formation 
of Group d, could also be interpreted as indications of the 
pursuit of classicism,50 a pursuit much more evident in the 
Group d exhibition that opened in Narmanlı Han in October 
1933. This inaugural exhibition of Group d - regarded as the 
advocates of Late Cubism - was actually a show of drawings, 
and predictably of classical studies. The collaboration of 
Group d artist Zühtü Müridoğlu with Ahmet Hamdi Tanpı-
nar, lecturer in aesthetics at the academy, in the translation 
of  Henri Lechat’s La Sculpture Grec51 is another indication 
of this classicist approach. Müridoğlu and Tanpınar state in 
their foreword: ‘The principal merit of this book that defines 
the history of Greek sculpture in broad outline is the ascrip-
tion to technical advancement of the development in styles, 
always bearing in mind that art is a social product. Conse-

47      Nurullah Cemal (Berk), ‘Türkiye’de Müstakiller’, Artist, Issue 5, 15 
October 1931, 4.
48     Unidentified, I. Genç Ressamlar ve Heykeltraşlar Sergisi, Ankara, 1929 
(Exhibition catalogue).
49     Elif Naci, ‘Müstakillerin Sergisi’, Milliyet, 27 February 1931, 4.
50     Unattributed, ‘Zühtü Müridoğlu Sergisi’, Cumhuriyet, 13 September 
1932, 2.
51      Henri Lechat, Yunan Heykeli, tr.  Zühtü Müridoğlu, Ahmet Hamdi 
Tanpınar, Güzel Sanatlar Akademisi, Istanbul, 1944.
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sini yapması da bu “klasisizm” anlayışının göstergesidir. 
Müridoğlu ve Tanpınar, kitap için yazdıkları önsözde şöyle 
demektedirler: “Yunan heykeltıraşlığının tarihini umumî 
çizgileriyle tesbit eden bu kitabın başlıca meziyeti, sanatın 
içtimaî bir mahsul olduğunu daima göz önünde tutmak şar-
tıyle nevilerin inkişafındaki seyri bizzat teknik tekâmülile 
izah etmesidir. Bu itibarla kitap, Yunan sanatı için ötedenberi 
kabul edilmiş olan kronolojik tasnifi hiç bozmadan sadece 
elde mevcut eserlere dayanarak –binaenaleyh isabetli de olsa 
faraziyelerden sakınmak şartıyle- heykeltıraşlık sanatının 
muhtelif tekâmül safhalarını, teknik terakkiler, kazançlar ve 
muhtelif sanatlarla olan münasebetler bakımından ayrı ayrı 
mütalâa ediyor, bütün bunu yaparken de heyeti umumiyesine 
hâkim olan terkibî görüşten hiçbir zaman ayrılmıyor. Bina-
enaleyh okuyucu bu kitapta Yunan Heykeltraşlık dehasının 
anî infilâkını, bu sanatın tekniğile seyrini muhafaza etmekte 
ısrar eden insan vücudu arasındaki mücadeleyi ve nihayet 
birbirinin mesaisini tamamlıyan sanatkâr nesillerini adım 
adım kazandıkları zaferler sayesinde bu sırrın çözülmesini ve 
heykeltraşlığın insan vücuduna hâkim oluşunu görecektir.”52

d Grubu sergilerinde özellikle kendini hissettiren “klasi-
sizm” arayışı, dönemin yazar/eleştirmenlerinin de dikkatini 
çeker. Bunlardan Ahmet Muhip Dıranas, d Grubu’nun 1939 
yılında açtığı 7. sergisi için yazdığı yazıda, “D Grubu’nun 
yedinci sergisini her şeyden evvel “yeni bir klasizmaya doğru” 
veya “bir Türk resmine doğru” diye alkışlamak lâzımdır”53 
ifadeleriyle bu görüşünü dile getirmiş; 1940 yılında, Birinci 
Devlet Resim ve Heykel Sergisi’nin ardından Güzel Sanatlar 
dergisinde kaleme aldığı Resimde Ümanizma adlı yazısına 
ise, “Devlet Resim ve Heykel sergisini, oraya toplanan her 
nesilden bütün Türk ressamlarının ve heykeltıraşlarının eser-
leriyle birlikte, sanat tarihimizde bir ümanizma davası ola-
rak kabul ederken aldanmıyorum”54 ifadeleriyle başlamıştır. 
Bu yazısında öncelikle “İptidaîler”i, yani Türk Primitifleri 
olarak da anılan askeri okul kökenli öğrenci-ressamlara 
değinen Ahmet Muhip, bunları “…her ne kadar tekniği farklı 
ise de hemen tamamen fıtrî kabiliyetlerin eserleriyle aydınla-
nan o devre şuurlu bir sanat devresi olmaktan uzak”55 diyerek 
eleştirmiş; ardından “Üç Kuşak” başlığı altında Hüseyin Ze-
kai Paşa, Şeker Ahmed Paşa ve Süleyman Seyyid’e değinerek 
bunlarda farklı bir bakış açısı olduğunu belirtmiş ve “Osman 
Hamdi Bey ve Arkadaşları” başlığı altında da, “Hamdi Bey 
akademik bir çehre ile görünüyor ve heyhat peşinden uzunca 

52     A.g.e., s .3.
53     Ahmet Muhip Dıranas, “Yedinci D Grubu Sergisi”, Cumhuriyet, 6 Şubat 
1939, s. 7.
54     Ahmet Muhip Dıranas, “Resimde Ümanizma”, Güzel Sanatlar, S.2, 
Mayıs 1940, s. 131.
55     A.g.m., s. 131.

quently, it deliberates on each of the stages in the development 
of the art of sculpture from the aspects of technical advances, 
gains and relations with a variety of arts without disrupting 
the conventional chronological classification for Greek art; it 
does so on the basis of examples available now - nevertheless 
avoiding assumption, even if appropriate - and without devi-
ation from the composite view that dominates the whole. The 
reader will therefore find in this book the sudden explosion of 
the genius of Greek sculpture, the struggle between its tech-
nique and the human body insistent of maintaining its course, 
and finally the generations of artists who complemented one 
another’s work; their victories won step by step solved this 
mystery and sculpture conquered the human body.’52

The quest for classicism that permeated Group d ex-
hibitions in particular attracted the attention of writers 
and critics of the time, such as Ahmet Muhip Dıranas: in 
his review of the seventh Group d exhibition of 1937, he 
stated, ‘The seventh exhibition of Group d deserves plau-
dits for turning “towards a new classicism” or “towards 
a Turkish painting style”.‘53 The opening sentence to his 
article entitled ‘Humanism in Painting’ in the Fine Arts 
magazine (in Turkish) on the inaugural State Painting 
and Sculpture Exhibition of 1940 was, ‘I would not be 
mistaken in regarding the State Painting and Sculpture 
Exhibition, with the array of works by Turkish painters 
and sculptors of every generation, as a matter for human-
ism in the history of our art.’54 Mentioning the ‘primitives’, 
that is, the student-painters from the military schools, 
he criticised that period as ‘… a time far removed from 
being a conscious period of art only illuminated by nat-
ural talent despite the differences in technique.’55 In his 
‘Three Generations’, Ahmed Muhip mentioned Hüseyin 
Zekai Paşa, Şeker Ahmed Paşa and Süleyman Seyyid and 
remarked on their distinctive viewpoint. In Osman Hamdi 
Bey and Colleagues’ he not only criticised Osman Hamdi 
Bey and his generation, (‘Hamdi Bey appears to be quite 
academic, rather unfortunately leaving a longish wakes 
of decadence,’)56 but also intimated that Turkish modern-
isation was a dual reflection in Turkish art and Turkish 
canvas painting. Touching also on the Çallı Generation 
in the same article, he focused on the Independents and 
Group d he called ‘The Latest Generation’; he explained 
the sub-heading ‘What the Main Issue Was’ as, … To revive 

52     op. cit., 3.
53     Ahmet Muhip Dıranas, ’Yedinci D Grubu Sergisi’, Cumhuriyet, 6 
February 1939, 7.
54     Ahmet Muhip Dıranas, ’Resimde Ümanizma’, Güzel Sanatlar, Issue 2, 
May 1940, 131.
55     op. cit., 131.
56     op. cit., 132.
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bir dekadans sürüklüyor”56 ifadeleriyle Osman Hamdi Bey 
ve kuşağını eleştirdiği gibi, aslında üstü örtük bir biçimde 
de olsa, Türk modernleşmesinin Türk sanatına, Türk tuval 
resmine iki yönlü bir yansıması olduğunu dile getirmiştir. 
Söz konusu yazısında Çallı Kuşağı’na da yer veren Ahmet 
Muhip, asıl olarak “Son Nesil” adını verdiği Müstakiller ve 
d Grubu sanatçıları üzerinde durmuş ve yazının “Dava Ne 
İdi” bölümünde, “Akademizmaya düşmüş, büyük formunu 
kaybetmiş resim sanatını yeniden diriltmek, insan vücudunu 
yepyeni bir plastik nizam içinde, yeni bir şekil ahenginde, taze 
ışıklara, taze renklere bürünmüş olarak daha muazzam bir 
bütüne ve yeni bir kemale kavuşturmak. Tabiatı ve objeyi, 
alışılmamış bir güzellikte yeniden keşfetmek. Bu tahlil ve 
tahripten bambaşka bir terkip ve inşa doğacaktı. Yalnız anla-
yışta bir sakat taraf işi geciktirdi”57 şeklinde görüşlerini dile 
getiren Dıranas, ona sakat görünen bu tarafı ise şöyle açık-
lamıştır: “Bu hareketin mana ve gayesini anlamaktan âciz 
olanlar ve bu sahada kraldan ziyade kral tarafı kesilenler, 
aslında bir ıstırap, yalnız bir ihtiraslı araştırma veya hakikî 
yaratmıya bir hazırlık olan davayı sanatın, hattâ büyük sa-
natın kendisi zannederek veya öyle kabul ettirmekle menfaat 
göstererek tereddiye doğru götürmüşlerdir. Bir ictimaî ve 
beşerî idrak ve ihtiyaç mihrakını teşkil eden büyük sanat ara-
yıcılarını da yersiz bir itham altına sokmuşlardır. Avrupa’dan 
dönem gençlerimiz dahi, valizlerinde, bu ihtilâli İstanbul 
rıhtımlarına bir sanat davası olarak değil, bizzat sanat diye 
çıkarmışlardır. Fakat neticede, geç de olsa muzaffer olması 
lâzım gelen muzaffer oldu. Avrupa’da resim sanatı, bütün o 
hayvanlığını ve deliliğini atarak; akademik kalıp işi ve elbise-
lerini de yakarak taze bir hayatiyet içinde büyük forma doğru 
yürüdü: «Neoclasisisme». Şimdi Avrupa bundadır. Bizde ise 
dava çok geniş bir mesele olarak ortaya çıktı. Resimde Üma-
nizma…”58 

Ahmet Muhip’in yukarıdaki satırlarda, Avrupa’nın 
neoklasisizmde olduğunu belirtmesinin, 1940’lı yıllar için 
son derece muğlak ve de tartışmaya açık bir konu olduğunu 
eklemek gerekir. Ahmet Muhip, Avrupa’da kastettiği neok-
lasisizm ile “bizde bir dava” olarak ifade ettiği hümanizmayı 
şöyle ilişkilendirmektedir: “Yukarıda söylediğimiz davanın 
havarileri olarak Avrupa’dan memlekete dönmüş bütün o 
gençler Rönesansı ve alemşumul resim dünyasını ceplerinde 
taşımalarına ve hattâ ekseriyetle bunun gafili olmalarına 
rağmen davayı o kadar güzel güttüler ve başardılar ki, Türk 
resmini bir hamlede dünya resminin davasına ortak ederek 
onun bu günkü şayanı hayret inkişafını temin ettiler. İşte bu 

56     A.g.m., s. 132.
57     A.g.m., s. 140.
58     A.g.m., s. 140-141.

the art of painting that had fallen into academism and lost its 
grand form, to embody the human figure with a much more 
magnificent entirety and new perfection within a totally new 
aesthetic order and harmony of form, wrapped in fresh light 
and colours. To rediscover nature and the object in an unex-
pected new beauty. A completely different combination and 
construction would emerge from this analysis and overthrow. 
It was only a misapprehension that delayed matters…’ 57  He 
elucidated on this ‘misapprehension’: ‘Anyone incapable of 
recognising the meaning and purpose of this movement, and 
others more royalist than the king himself dragged art to-
wards hesitation in their attempt to establish this issue of ag-
ony, a passionate quest or preparation to create reality as art, 
and great art at that, seeing some profit to themselves. They 
have thus cast aspersions on the pursuers of great art that 
comprises a social and individual focus for comprehension 
and need. Even our youngsters returning from Europe have 
landed this revolution in their suitcases on the piers of Istan-
bul not as an issue of art, but as art itself. Victory ultimately 
belonged to the deserving. Painting in Europe flung away all 
its bestial wildness and set fire to its academic templates and 
outfits and with a new lease of life, strode towards great form: 
‘Neoclassicism.’ That is where Europe is now. Here, on the 
other hand, this issue emerged as a much broader issue. Hu-
manism in painting…’58 

It does need pointing out here that Ahmet Muhip’s claim 
that Europe had embraced Neoclassicism remained a highly 
controversial matter in the 1940s. Associating with human-
ism that Neoclassicism he attributed to Europe, he defines 
the ‘issue here’ as follows: ‘All those youngsters who returned 
home from Europe as disciples of the above mentioned issue 
did such a fine job of it - despite carrying the Renaissance and 
the entirety of world painting in their pockets unawares even 
- that by connecting Turkish painting to the issues of world 
painting in a single move, thereby ensuring its astonishing 
progress of today. That is how Turkish painting attained its 
present level in the course of this rapid progress it was forced 
to undertake. It was only natural for our painting, which 
follows modern art movements very closely and retains close 
connections with European art trends, to fall in step with the 
latest tendency of the West and turn towards a new classicism 
together with the West. The seventh exhibition of paintings 
and sculpture held in the halls of the Academy of Fine Arts 
by Group D, arguably the most progressive collective repre-
sentative of the current of modernism in Turkey, appeared 
to have long repudiated individual tendencies. What was on 

57     op. cit., 140.
58      op. cit., 140-141.
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suretle, Türk resim sanatı, tabiî zaruretler neticesi yaptığı bu 
süratli inkişafın seyri içinde bir merhaleye varmış oldu. Mo-
dern sanat hareketlerini çok yakından takibeden ve Avrupa-
nın sanat temayülleriyle sıkı bir temas halinde bulunan res-
mimizin, şüphesiz garbın en son temayülüne ayak uydurarak, 
garpla beraber, yeni bir klasizmaya döneceği tabiîydi. Türki-
ye’de modernizma cereyanının, toplu bir teşekkül olarak, en 
ileri mümessili görünen D Grupunun 1939 martında Güzel 
Sanatlar Akademisi salonlarında açtığı 7inci resim ve heykel 
sergisi, müfrit temayülleri çoktan bırakmış görünüyordu. 
Şekilleri ve renkleri cabadan israf eden tahripkâr bir «şekil-
bozma» mantığı yerine bu sergide her şeye tercih edilmiş bir 
tabiat aşkı, bir klasizma iştiyakı, ehemmiyeti yeni kavranmış 
bir ciddiyet, çok bariz olmamasına rağmen bir müşkil-pe-
sentlik teşhir ediliyordu. O zaman ‘Cumhuriyet’ gazetesinde 
çıkan bir yazımda D grubunun 7inci sergisini, her şeyden 
evvel bir yeni klasizmaya doğru veya bir Türk resmine doğru 
diye alkışlamak lâzım geldiğini söylemiştim. (9 Şubat 1939) 
D gurubuna mensup olmayan diğer bazı ressamlarda, daha 
da evvelden görülen, fakat bugüne kadar tam bir şuur haline 
gelip barizleşmemiş olan bu klâsizma temayülü, o zamandan, 
resimde gidilecek yolun aydınlanmıya başladığını gösterir.”59 

Ahmet Muhip, bu yazısında, ayrıca kaynaklara gitme 
gereğinden bahsetmiş ve bu kaynakların da bir anlamda 
metot bilgisi anlamına geldiğini de ekleyerek Yunan sanatı, 
Roma sanatı, Rönesans sanatı ve sonraki klasikler olduğu-
nu ifade etmiştir.60 Klasik sanata yakınlığı dolayısıyla 1936 
yılında Akademi Resim Bölümü Başkanlığı’na getirilen 
Léopold Lévy’ye övgüler yağdıran Dıranas, Bedri Rahmi’nin 
hümanizmaya resimden ziyade şiirde ve yazıda vardığını; 
Sabri Berkel’in (Sabri Berkel, Floransa’da eğitim görmüş bir 
sanatçıdır) Rönesans’a birçok ressamdan daha bağlı oldu-
ğunu belirtmiştir. Yine Dıranas’a göre, hümanizma davası 
nedeniyle millî karakterin yansımalarının ve halkta resim 
kültürünün geliştirilmesi, olmazsa olmaz bir koşuldur.61 
1941 tarihli Ülke ve Yurt Bütünlüğü adlı yazısında ise Ahmet 
Muhip Dıranas, Yunan uygarlığı ve millîleşme arasında bir 
ilişki kurmakta ve bunu şöyle dile getirmektedir: “Sanki 
tarih Yunan misaliyle bize sanatın ancak millî bir birliğe ve 
politik bir istiklale bağlı olduğunu açıkça göstermektedir.”62 
Dıranas, aynı yazısında Türk sanatının mutlak suretle bir 
Rönesans idrak edeceğine olan inancını da belirtmektedir.

Anlaşılan odur ki, Ahmet Muhip Dıranas, Türk plastik 
sanatlar tarihinin, kendi tabiriyle “inşası” için, öncelikle bir 

59     A.g.m., s. 141.
60     A.g.m., s. 145.
61     A.g.m., s. 146-153.
62     Ahmet Muhip Dıranas, “Sanat ve Yurt Bütünlüğü”, Ülkü, Yeni Seri No: 4, 
II. Teşrin (Kasım) 1941, s. 19-20.

display was far from the notion of destructive ‘distortion’ of 
profligate scattering of form and colour; instead, a passion 
for nature above all, a fervour for classicism, a newly recog-
nised gravity and a barely discernible exactingness. In an 
article that appeared in the Cumhuriyet at the time, I had 
said that the seventh exhibition of Group d deserved plaudits 
as aiming ‘towards a new classicism’ or ‘towards a Turkish 
painting style’. (9 February 1939) This tendency towards the 
classicism long since evident in some painters outside Group 
d without ever becoming a deliberate, conscious stance, shows 
that the path painting has to take was illuminated from that 
point onwards’59 

Ahmet Muhip Dıranas additionally mentioned the need 
to refer to the sources he named as the Greek, Roman, and 
Renaissance arts and later classics which served as a meth-
odology of sorts.60 Waxing lyrical over Léopold Lévy’s classi-
cal art credentials when the latter was appointed to head the 
Department of Painting at the academy in 1936, he asserts 
that Bedri Rahmi’s humanism was more evident in his po-
ems and writing rather than his art, and that Sabri Berkel 
(who had trained in Florence) was much closer to the Re-
naissance than many other artists. In his view, reflections of 
the national character and the promotion of an appreciation 
of painting to the people were sine qua nons of humanism.61 
In his 1941 essay, Unity of the Nation and Country, Dıranas 
associated Greek civilisation with nationalisation (‘It is as 
if history clearly demonstrates through the Greek example 
that art is totally dependent upon national unity and a polit-
ical future,’)62 and added his unshakeable confidence in the 
certainty that Turkish art would also attain its Renaissance.  
Ahmet Muhip Dıranas appears to regard classicism as a 
sine qua non stage for the ‘construction’ as he puts it, of the 
history of Turkish fine arts, a thought he repeated in several 
articles as well as the book entitled Amateur Painting and 
Photography Exhibitions at Community Centres that starts 
with the following paragraph: ‘Centuries that fail leave be-
hind works of art are forgotten by history. Groups of people 
to qualify as nations must possess a national body of art that 
would appeal to the entire world.63 Creating Turkish art is 
now an issue and a struggle. Born of the union of the race’s 
aptitude for art, the energy and spirit of the reforms, and the 
constructive attitude of the leaders thanks to their recognition 
of the importance of art in the body of the nation and civilisa-

59     op. cit., 141.
60     op. cit., 145.
61     op. cit., 146-153.
62     Ahmet Muhip Dıranas, ‘Sanat ve Yurt Bütünlüğü’, Ülkü, Yeni Seri, 
Issue 4, II. November 1941, 19-20.
63     Ahmet Muhip Dıranas, Halkevleri Amatör Resim ve Fotoğraf Sergileri, 
CHP, Ankara, 1941, 5.
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tion, this struggle charts its own course as a whole. Painting, 
in particular, has made great strides in recent years.’ 64

The idea of synthesis that accompanied Turkish human-
ism manifests itself in the pursuit of classicism in Ercüment 
Kalmık’s Composition.65 Just as in classical art, justice is 
symbolised by a female figure holding a pair of scales in the 
centre. The modern city symbolised by developed industry 
in the top left is in the cubist style, associated with the trend 
that shaped the Republic. The same style is used to depict 
agriculture, animal husbandry, fishing and labour. Taken 
as a whole, the painting includes all the symbols essential 
to a modern city, and does use using the idea of synthesis 
in Turkish humanism. Classical symbols therefore stand 
alongside cubist style. 

The Early Republic Era artist Nuri İyem (1915-2005) 
is represented by a fairly early painting: the 1938 Off to the 
Army was produced when he was still an academy student un-
der Léopold Lévy. Nuri İyem later came to even more prom-
inence with his drive to found Attic Painters, a group that 
would reject this synthesis notion of Turkish humanism. 

To do justice to the position of Attic Painters necessi-
tates remembering the events in Turkey’s artistic milieux 
between 1940 and 1955. The Newcomers opened an exhi-

64     op. cit., 6-7. 
65     For more information on Turkish humanism please see: Burcu Pel-
vanoğlu, Pek Kronolojik Olmayan Hayatımız: Türkiye’de Modernleşme ve 
Sanat, Corpus, Istanbul, 2017, 233-245.

klasisizmden geçilmesi gerektiğini olmazsa olmaz bir şart 
olarak görmektedir. Bunu, yukarıda alıntılanan çeşitli ya-
zılarında olduğu gibi, “Arkasında sanat eserleri bırakmamış 
asırları tarih unutur. İnsan topluluklarının Millet vasfına 
liyakat kazanabilmeleri için, bütün dünyayı alâkadar edebi-
lecek milli bir sanata malik olmaları şarttır”63 paragrafıyla 
başlayan Halkevleri Amatör Resim ve Fotoğraf Sergileri adlı 
kitabında da belirtmiştir. Dıranas’a göre, “Türk sanatını 
yaratmak, bir mesele ve bir dava haline geldi. Irkın sanat 
kabiliyetile inkılâbın enerjisi ve ruhu, şeflerin de sanatın 
millet ve medeniyet bünyesindeki ehemmiyetini müdrik yapı-
cılıklarının birleşmesinden doğan bu dava, bir bütün halinde 
kendine mahsus bir inkişaf seyri takip ediyor. Bilhassa resim 
son senelerde mes’ut bir inkişaf gösterdi.”64

Türk hümanizması ile birlikte gelen sentez fikri, Ercü-
ment Kalmık’ın “Kompozisyon”unda da kendini klasisizm 
arayışıyla göstermektedir.65 Kalmık’ın resminde, merkezde 
yer alan ve adaleti simgeleyens figürü, klasik sanatta olduğu 
gibi, kadınla ve kadının elindeki terazi ile simgelenmiştir. 
Resmin sol üst köşesinde gelişmiş sanayisiyle simgelenen 
modern kent, Cumhuriyet’i inşa eden biçim olarak görülen 

63     Ahmet Muhip Dıranas, Halkevleri Amatör Resim ve Fotoğraf Sergileri, 
Cumhuriyet Halk Partisi Neşriyatı, Ankara, 1941, s. 5.
64     A.g.e., s. 6-7. 
65     Türk Hamnizması ile igili daha fazla bilgi için Bkz. Burcu Pelvanoğlu, 
Pek Kronolojik Olmayan Hayatımız Türkiye’de Modernleşme ve Sanat, 
Corpus Yayın, İstanbul, 2017, s. 233-245.
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kübik biçimdedir. Resimde tarımı, hayvancılığı, balıkçılığı 
ve işçiyi simgeleyen figür grupları da aynı biçim dilini pay-
laşırlar. Resim topyekün değerlendirildiğinde modern bir 
kenti kurması gereken tüm sembollere yer vermiş biçimsel 
olarak da Türk hümanizmasındaki sentez fikrini kullan-
mıştır. Klasik semboller ve kübist biçem bu nedenle yan 
yanadır. 

Sergide Erken Cumhuriyet Dönemi sanatçılarından 
Nuri İyem (1915-2005), oldukça erken tarihli bir resmiyle 
temsil ediliyor. 1938 tarihli “Askere Giderken” resmi, Nuri 
İyem’in Akademi’de Léopold Lévy’nin öğrencisi olduğu 
döneme tekabül ediyor. Nuri İyem, Türk resminde Türk 
hümanizmasının sentez fikrine karşı duruşu başlatacak olan 
“Tavanarası Ressamları”nın kurucusu olmasıyla önemlidir. 

Tavanarası Ressamları’nın Türkiye sanat ortamındaki 
ayrıcalıklı yerini anlayabilmek için Türkiye’de 1940-1955 
yılları arasında sanat ortamında neler olduğunu hatırlamak 
gerekir. 16 Ocak 1940 tarihinde Akademi salonunda Yeniler 
Grubu’nun öğrenci sergisi açılır. 10 Mayıs 1941’de ise grup 
Beyoğlu Matbuat Birliği salonunda “Liman Şehri İstanbul” 
adlı sergisinin açılışını yapar. Kemal Sönmezler, Haşmet 
Akal, Turgut Atalay, Nuri İyem, Nejad Melih Devrim, Faruk 
Morel, Agop Arad, Selim Turan, Avni Arbaş, Mümtaz Ye-
ner, Abidin Dino ve Yusuf Karaçay’ın katıldığı bu serginin 
açılışını bir balıkçı yapar. Toplumsal sorunlardan hareketle 
sanat üretimi gerçekleştirmeyi hedefleyen grubun bu sergi-
lerinin afişini Yusuf Karaçay tasarlamıştır.

15 Mart 1945 tarihinde Türkiye bir özel galeri ile tanışır. 
Seramik sanatçısı İsmail Hakkı Oygar, Beyoğlu Karlman 
Pasajı’nda yer alan atölyesinin bir bölümünü galeriye çevirir 
ve bu mekân 1947 yılına kadar çeşitli sergilere ev sahipliği 
yapar. 

13 Mayıs 1947’de Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesi öğren-
cilerinden oluşan On’lar Grubu Akademi’nin yemekhane-
sinde ilk sergilerini açarlar. 1952’ye kadar sergi açan ve bir 
öğrenci birliği gibi değerlendirilmesi gereken grup, Mustafa 
Esirkuş, Nedim Günsür, Leyla Gamsız Sartürk, Hulusi Sarp-
türk, Fahrünnisa Sönmez, İvy Strangali, Turan Erol, Orhan 
Peker, Mehmet Pesen ve Fikret Otyam’dan oluşur.

1948 yılı, Akademi tarihinde büyük değişikliklere gebe 
olacak bir yıldır. 1 Nisan 1948’de Akademi’de büyük bir 
yangın meydana gelir. Hatta Bedri Rahmi’nin ev-atölyesi 
Fındıklı tarafındadır ve komşuları kapısını çalıp Akademi 
yanıyor diye haber verirler. O sırada evde masa kurulmuştur 
ve çini sobanın üzerinde ringa balığı kızarmaktadır. Bedri 
Rahmi, komşularının ona “1 Nisan şakası” yaptığını sanarak 
sazan balığı olmadığını söyler. Ancak olay gerçektir. Akade-
mi, iki yıl kadar Yıldız Sarayı içerisindeki binalardan birine 
taşınır. Mekân oldukça yetersizdir. Bu durumda bazı hoca-
lar bir kısmı yeniden burs alarak, bir kısmı kendi imkânla-

bition at the Academy of Fine Arts hall on 16 January 1940, 
and the same group held the Harbour City: Istanbul exhibi-
tion in the hall of the Beyoğlu Publishers’ Union on 10 May 
1941. The show opened by a fisherman featured works by 
Kemal Sönmezler, Haşmet Akal, Turgut Atalay, Nuri İyem, 
Nejad Melih Devrim, Faruk Morel, Agop Arad, Selim Turan, 
Avni Arbaş, Mümtaz Yener, Abidin Dino and Yusuf Karaçay, 
who had also designed the poster. The Newcomers intended 
to create art based on social issues. 

Turkey would be introduced to a private gallery on 15 
March 1945: ceramicist İsmail Hakkı Oygar converted a 
section of his studio in Beyoğlu’s Karlman Arcade, where he 
would host numerous exhibitions until 1947. 

On 13 May 1947, the Group of Ten, all students of the 
Bedri Rahmi Eyüboğlu Studio, opened their first exhibition at 
the dining hall of the academy. Largely a student association, 
this group exhibited several times until 1952 and comprised 
Mustafa Esirkuş, Nedim Günsür, Leyla Gamsız Sarptürk, Hu-
lusi Sarptürk, Fahrünnisa Sönmez, Ivy Stangali, Turan Erol, 
Orhan Peker, Mehmet Pesen and Fikret Otyam.

1948 would prove to be a year of great changes in the 
history of the Academy of Fine Arts. On the first day of 
April, a massive fire broke out. Bedri Rahmi’s home-studio 
was in nearby Fındıklı. His table was laid for dinner and he 
was grilling herrings on the tiled stove in the living room 
when neighbours knocked on the door to tell him that the 
academy was on fire. Mistaking their intent, he retorted that 
he was no April fool! But it was true, and the academy had 
to move to one of the buildings in the Yıldız Palace complex 
for a couple of years. It turned out to be quite an inadequate 
site, which triggered a fresh wave of departures for Paris; 
some of the tutors won bursaries, others were self-funded. 
Two of these tutors were Ali Hadi Bara and Zühtü Müridoğ-
lu, who joined their former student İlhan Koman who had 
gone to Paris two years earlier, and they were introduced to 
abstract tendencies. This was also the year when the Head 
of the Sculpture Department Rudolf Belling’s contract 
came to an end; he had originally been appointed during the 
reform of the academy. Another tutor appointed during the 
same reform was Léopold Lévy, whose contract to head the 
Painting Department would end on 16 November 1949. 

In the wake of the two-year adventure of Galeri İsmail 
Oygar on 21 December 1950, Adalet Cimcoz founded the 
Maya Art Gallery. Soon a popular meeting spot for artists 
and writers, it became a launch pad for the careers of young 
artists until it closed down on 31 July 1955. Kuzgun Acar, 
Aloş and Yüksel Arslan were some of the young generation 
whose first shows were held at the Maya. 

The Attic Painters emerged in this environment. Nuri 
İyem’s attic studio in Asmalımescit Street’s Önay Block that 
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rıyla yeniden Paris’e giderler. Bunlardan Ali Hadi Bara ve 
Zühtü Müridoğlu, iki yıl önce Paris’e giden öğrencileri İlhan 
Koman’ın yanına gider ve burada soyut eğilimlerle tanışır-
lar. Bu yıl, Akademi Reformu kapsamında Heykel Bölümü 
Başkanlığına getirilen Rudolf Belling’in sözleşmesi de sona 
erer. 16 Kasım 1949’da da aynı reform kapsamında Resim 
Bölümü Başkanlığına getirilen Léopold Lévy’nin sözleşmesi 
sona erecektir. 

21 Aralık 1950 tarihinde Galeri İsmail Oygar’ın iki yıllık 
serüveni sonrasında, Adalet Cimcoz tarafından Maya Sanat 
Galerisi kurulur. 31 Temmuz 1955’e kadar devam edecek 
olan bu galeri, genç kuşak sanatçıların ilk sergilerini açtıkla-
rı, sanatçılarla edebiyatçıların buluştukları bir mekân olur. 
Kuzgun Acar, Aloş, Yüksel Arslan gibi dönemin genç kuşak 
sanatçıları ilk sergilerini bu galeride açmışlardır. 

Tavanarası Ressamları böyle bir ortamda kurulur. Nuri 
İyem’in Asmalımescit Sokağı’ndaki Önay Apartmanı’nın 
çatı katında yer alan ve İyem, Fethi Karakaş, Ferruh Ba-
şağa’nın birlikte açtıkları atölyede çalışan bir grup genç, 
kendilerine “Tavanarası Ressamları” adını vermiştir. Grup, 
Erdoğan Behnasavi/Behnasov, Baha Çalt, Atıfet Hançerli-
oğlu, Seta Hıdiş, Ömer Uluç, Haluk Muradoğlu, Ümit Mil-
don, Vildan Tatlıgil, Pindaros Platinidis ve Atıf Yılmaz’dan 
(Batıbeki) oluşmaktadır. Bir yılı aşmayan bir süre birlikte 
çalışan grup, ilk sergilerini 1951 yılının Mayıs ayında İstan-
bul’da Fransız Konsolosluğu’nda açmıştır.66 Grup, Akademi 
hocalarının “klasik eğitim tamamlanmadan modern sanata 
geçilemeyeceği” yolundaki görüşlerine karşı çıkmış ve Tunç 
Yalman’ın 27 Mayıs 1951 tarihinde Vatan Gazetesi’nde ya-
yımlanan şu yazısı aracılığıyla görüşlerini bildirmişlerdir: 
“Klasik resim ne için bize daha yakın oluyor, bu sahada ma-
zimiz olmadığına göre işe bu zaviyeden bakılacak olunursa 
o da bir nevi taklittir. Gelelim bugünün cereyanlarına ayak 
uydurma işine. Elbise inkılâbını yaptığımız zaman, kadın-
larımız eski Yunan kıyafetinden başlayarak garp aleminin 
bütün geçmiş kıyafetlerini hazmetmeli ve ondan sonra mı 
yirminci asrın elbiselerine bürünmeliydiler?” 

Böylesi bir ortamda d Grubu da kendinden önceki ku-
şakla tartışmanın içine girmiştir. İki kuşak arasındaki kar-
şıtlığı söz konusu tezinde Zeynep Yasa Yaman, B. Tomris’ten 
şöyle alıntılamaktadır: “Çağımızın plastik sanatı karşısında 
kim geçmişin eserlerine hayranlık gösterirse onun mahdut ze-
kalı bir insan olması gayet tabiidir. Geçmişteki bütün şeylerin 
bir daha dirilmemek üzere ölmüş olduğu ve şimdi her şeyin 
değiştiği bir çağda kendi zamanına uyarak eser yaratmak 

66     Tavanarası Ressamları ile ilgili genel bilgiler ve dönemlerinde yapılan 
eleştiriler Zeynep Yasa Yaman’ın 1930-1950 Yılları Arasında Kültür Sanat 
Ortamına Bir Bakış: d Grubu adlı doktora tezinden alınmıştır (Hacettepe 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992, s. 170-174. 

he opened with Fethi Karakaş and Ferruh Başağa would 
welcome a group of young artists. These self-styled Attic 
Painters were Erdoğan Behnasavi/Behnasov, Baha Çalt, 
Atıfet Hançerlioğlu, Seta Hıdiş, Ömer Uluç, Haluk Mura-
doğlu, Ümit Mildon, Vildan Tatlıgil, Pindaros Platinidis 
and Atıf Yılmaz (Batıbeki). Within a year, they opened their 
first exhibition at the French Consulate in Istanbul in May 
1951.66 Openly rejecting the view prevalent amongst acad-
emy tutors that ‘modern art needed a thorough grounding 
in classical training first’, they declared their hand through 
Tunç Yalman’s article in the Vatan of 27 May 1951: ‘Why 
should we have more affinity with classical art? Given our 
lack of history in this field, that too is a type of imitation. As 
for this matter of falling in step with the times. Should our 
women have embraced the entirety of the history of western 
costume, starting with ancient Greek dresses, before donning 
twentieth century clothes upon our clothing reform?’

This was also the environment when Group d engaged 
in debate with the preceding generation. In her dissertation 
on the contrast between these two generations, Zeynep Yasa 
Yaman cites B. Tomris: ‘Anyone admiring the works of the 
past instead of the fine arts of our time naturally has to be of 
limited intelligence. Everyone must know that all past things 
are dead and buried, beyond resurrection, and that it is es-
sential to create works appropriate to a time when everything 
changes. Why, then, do academics still attack artists painting 
according to today’s approach to art? A degree of envy and 
helplessness is sensed at this point. That is because the old 
hands, that is, the academics, can no longer produce. Group 
d is history. It would be fair to claim that no other group sur-
vives today in Turkey other than the Newcomers and Attic 
Painters. Representing modern art in all its vibrancy as they 
do, they have given the old hands the jitters. That is the es-
sence of the debate between Attic Painters and the old guard.’

The issue is undoubtedly more complicated than the B. 
Tomris quote; it actually begs this question: ‘Was it Group d 
that Attic Painters rejected, or the “classicism” that had led 
to Turkish Humanism?’

The pursuit of classicism that permeated Group d’s ex-
hibitions did not fail to attract the attention of the writers 
and critics of the period. Attic Painters, in the meanwhile, 
revived the issue of imitation forgotten or perhaps taken for 
granted in an environment dominated by the classicism of 
Group d. Nurullah Berk and Zeki Faik İzer reproduced their 
Liberty Leading the People , painted for the Reform Exhi-

66     This overview of the Attic Painters and controversies of the time were 
taken from Zeynep Yasa Yaman’s dissertation entitled 1930-1950 Yılları 
Arasında Kültür Sanat Ortamına Bir Bakış: Group D, (Hacettepe University, 
Institute of Social Sciences) 1992, 170-174. 
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gerektiği bilinmelidir. O halde neden hâlâ bugünün sanat 
anlayış şekline göre resim yapanlara akademikler hücum 
ediyorlar? Bunda biraz da kıskançlık ve aciz hissedilmektedir. 
Zira artık eskiler, yani akademikler eser veremez bir hale 
gelmişlerdir. d Grubu tarihe karışmıştır. Bugün memleketi-
mizde Yeniler Grubu ile Tavanarası Ressamları’ndan başka 
ayakta duran bir grup kalmadığını söyleyebiliriz. Modern 
sanatı bütün canlılığıyla temsil eden bu iki grubun durumu 
eskileri gerçekten endişeye düşürmüş bulunuyor. Tavanarası 
ressamları ile eskiler arasındaki münakaşanın esası bundan 
ibarettir.”

Kuşkusuz mesele B. Tomris’in aktardığı gibi basit değil-
dir ve doğru anlaşılabilmesi için de şu sorunun sorulması 
gerekir: “Tavanarası Ressamları ‘d’ Grubu’na mı karşılar 
yoksa Türk hümanizmasına giden ‘klasisizm’e mi?” 

d Grubu’nun sergilerinde özellikle kendini hissettiren 
“klasisizm” arayışı, dönemin yazar/eleştirmenlerinin de 
dikkatini çekmiştir. Tavanarası Ressamları ise, d Grubu’nun 
klasisizminin sanat ortamına hâkim olduğu bir ortamda 
unutulmuş ya da kanıksanmış bir kopyacılığı yeniden gün-
deme getirmiştir. Nurullah Berk ve Zeki Faik İzer’in, İnkı-
lap Sergileri sırasında Moreau ve Delacroix’dan yaptıkları 
Tayyareciler ve İnkılâp Yolunda adlı resimlerine, bastırdık-
ları “İlk Sergimiz” başlıklı broşürde yer vermişlerdir. Bu 
broşürde, çok yakında yayınlanacak bir albümün hazırlıkla-
rı içerisinde olduklarını, bu albümde Avrupalı sanatçılardan 
kopya edilmiş çok sayıda resmi yayınlayacaklarını da belirt-
miş; Raoul Dufy, Marcel Gromaire, André Lhote, Georges 
Roualt, Henri Matisse ve Eugène Delacroix’nın imzalarına 
da bu broşürde yer vermişlerdir. Bu broşür, Akademi hoca-
larının Nuri İyem Atölyesi’ne ve soyut sanata olan tepkileri-
ne bir yanıt amacı taşımaktadır.

Nurullah Berk ve Zeki Faik İzer’in İnkılap Resimleri’nde 
yer alan kopyaları konusunda İyem’e cevap vermeleri de ge-
cikmemiştir. Nurullah Berk, yirmi beş yıllık sanat yaşamın-
da tek bir kopya yaptığını ve bunu da İnkılap Sergileri’ne 
ivedilikle yolladığını kabul ederken Zeki Faik İzer, resminin 
yine de özgün olduğunu, sanat yapıtlarında etkilenmelerin 
olmazsa olmaz olduğunu belirtir. Cemal Tollu da 2 Ağustos 
1951 tarihli Yeni Sabah gazetesine verdiği yanıtta arkadaşla-
rını savunur: “Sanat tarihleri bu vadide bize pek çok misaller 
göstermektedir. Nurullah Berk de mevzu üzerine şöyle söy-
lemiştir: ‘Kopyacılık sanatı, karşılıklı tesirlerden ve nesiller 
boyunca devam eden görüşlerden ve cereyanlardan doğar. Pek 
büyük sanatkârlar vardır ki, birbirlerinin kopya edercesine 
tesiri altında kalmışlardır. Mesela Manet gibi, Ingres gibi, 
hatta Delacroix gibi sanatkârlar gerek Yunan sanatından 
gerek Rönesans sanatından pek çok ‘theme’ler almışlardır. 
Mesela Louvre Müzesi’nde Manet’nin ‘Kırda Öğle Yemeği’ 
adlı bir kompozisyonu vardır ki, aynen Marc Antoine isimli 

bitions and heavily influenced by Moreau and Delacroix 
respectively, in the ‘Our First Exhibition’ brochure. Refer-
ring to the preparations for an album slated for imminent 
publication and that would include many paintings copied 
from European artists, they even reproduced the signatures 
of Raoul Dufy, Marcel Gromaire, André Lhote, Georges 
Roualt, Henri Matisse and Eugène Delacroix. It was evi-
dently intended to be a response by the academy tutors to 
the Nuri İyem Studio and abstract art. 

Nurullah Berk and Zeki Faik İzer wasted no time to 
reply to İyem’s accusations. Berk readily admitted that he 
had sent to the Reform Exhibitions the one and only copy 
he had ever made in his twenty-five-year career, whilst İzer 
insisted his painting was still an original since influences 
were the sine qua non of art. In a further response published 
in the Yeni Sabah on 2 August 1951, Cemal Tollu defended 
his friends: ‘Art history shows us so many similar examples. 
Nurullah Berk has expressed his opinion as follows: ‘The art 
of imitation is born of views and trends that have influenced 
one another for generations. There are so many great artists 
who have been influenced by one another to the extent that 
they may well have copied one another. Take Manet, for in-
stance, or Ingres or even Delacroix who have borrowed count-
less themes from both Greek and Renaissance art. Manet’s 
Déjeuner sur l’Herbe at the Louvre Museum, for example, is 
a direct copy of an old Italian engraving by Marcantonio.’  He 
offers further examples; at any rate, art history allows for a 
profusion of similar examples. ‘There are art historians who 
address this issue in particular. Giovanni Bellini’s book pub-
lished by Phaedon has a wealth of examples. One is a Bellini, 
where angels have grabbed Jesus by both arms, and the other 
is an earlier Donatello – and they are very similar. Further-
more, both paintings are justifiably likened to a famous Greek 
relief from 470 bc. La Source, the nude pouring water from 
the urn on her shoulder was inspired by a Goujon statue for a 
fountain.’

Tollu continues with his examples in an effort to exon-
erate İzer and Berk’s pastiches as little more than an influ-
ence. Controversy raged on as the Vatan interviewed the 
Attic Painters in Nuri İyem’s attic studio and reported, ‘Nuri 
İyem, who was supervising the work of the young artists, has 
stated: ‘It’s all clear as day. Their attempts to explain it away 
as mere influence is extremely sad. Had we wanted to talk 
of influence for Nurullah Berk’s painting, for example, we’d 
have mentioned André Lhote. But a Moreau copy is some-
thing else altogether.’

Attic Painters summarised their views as follows:
1. Imitation must be challenged if Turkish art is to be 

brought into light.
2. The hostility of the tutors stems from the deliber-
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bir eski İtalyan gravürcüsünün eserinden alınmıştır. Nurul-
lah başka misaller de vermektedir. Filhakika sanat tarihi 
boyunca böyle örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bu mevzuu, 
bilhassa ele alan sanat tarihçileri de vardır. Phaidon neşriya-
tından Giovanni Bellini’ye ait bir kitapta buna pek çok misal-
ler görülür. Bunlardan biri; iki tarafından İsa’nın kollarından 
tutan melekleri gösteren Bellini’nin bir eseri, daha evvel 
yapılmış olan Donatello’nundur -pek haklı olarak benzemek-
tedir. Diğer taraftan bu eserleri, M.Ö. 470 yılında yapılmış 
meşhur bir Yunan kabartmasına, pek haklı olarak benzemek-
tedirler. Ingres’in La Source isimli, omuzundaki testiden su 
akıtan çıplak bir kadını gösteren eseri de Goujon’un bir çeşme 
için yaptığı bir kabartmadan mülhemdi.”

Örneklemelerini sürdüren Tollu, Zeki Faik İzer ve 
Nurullah Berk’in durumunun sadece bir etkilenmeden 
ibaret olduğunu kanıtlamaya çalışmaktadır. Bu konu bası-
nı oldukça oyalamıştır ve Vatan Gazetesi de Nuri İyem’in 
Tavanarası adı verilen atölyesinde bu grubun ressamlarıyla 
görüşmüştür. Haber şöyle geçmektedir: “Gençlerin çalışma-
sına nezaret eden Nuri İyem aynen şunları söyledi: Vaziyet 
bugün gibi aşikârdır. Bunu tesir ile izah etmek istemeleri ise 
son derece hazindir. Mesela biz Nurullah Berk’in tablosu için 
tesirden söz etmek istiyorsak André Lhote’dan söz açardık. 
Moreau’dan kopya edilmiş olması çok daha başkadır.” 

Tavanarası Ressamları’nın görüşleri özetle şöyledir: 
1. Türk sanatının aydınlığa çıkması için kopyacılıkla 

savaşılmalıdır.
2. Bu düşmanca görülen tavrın altında, Akademi 

hocalarının Akademi dışında oluşan bir sanat devinimini 
“rötüşçuluk”la suçlaması, yeni atılımları yok sayması 
yatmaktadır. 

3. Akademi’ye karşı duyulan hoşnutsuzluk, yalnız 
Tavanarası Ressamları arasında değil, kendi öğrencileri 
arasında da vardır. Nitekim Akademi diploma konkuruna 
girenler ve önceki mezunlar ortak bir dilekçe ile Millî 
Eğitim Bakanlığına başvurmuşlardır. 

Anlaşılan odur ki, Akademi dışındaki sanat oluşumları 
Akademi’den pek hoşnut değildir. Tavanarası Ressamları 
sadece d Grubu’nda değil, Güzel Sanatlar Birliği’ne de karşı-
dır. Ancak asıl muhatapları, Zeki Faik İzer, Nurullah Berk ve 
Cemal Tollu’dur (d Grubu’nun tamamı da değil). Kendilerini 
Akademi dışında oluşan ilk grup olarak gören Tavanarası 
Ressamları, plastik sanatlar alanındaki gelişmelerin batıda-
ki özgür atölyelerin varlığıyla gerçekleştiğini dile getirmiş, 
ülkede “akademizm”e karşı başlatılan savaşın ilk temsilcile-
ri olarak nitelendirdikleri topluluklarını, eski resimle kop-
yayı ayırt edecek duruma geldikleri için kutlamışlardır.

İkinci sergilerini 12 Ocak 1952 tarihinde yine İstan-
bul’da Fransız Konsolosluğu’nda açan Tavanarası Res-
samları, yeni, soyut ve özgün sanatın savunucusu olarak 

ate ignorance or dismissal as mere ‘retouching’ of any artis-
tic movement outside the Academy of Fine Arts.

3. The dissatisfaction with the academy is not limited 
to Attic Painters but is widespread in its student body. In 
fact, alumnae and present final year students have jointly 
petitioned the Ministry of Education. 

The academy does appear to have failed to impress art-
ists outside its walls. Attic Painters rejected the Association 
of Fine Arts along with Group d, true, but their main issue 
was with Zeki Faik İzer, Nurullah Berk and Cemal Tollu, 
rather than the entirety of Group d. Regarding themselves 
as the first group to be formed outside the academy, Attic 
Painters claimed the advances in fine arts to be due to the 
existence of independent studios in the west, and celebrat-
ed their group – which they defined as the vanguard of the 
struggle against academism – for their aptitude to distin-
guish between old masters and copies.  

Attic Painters who opened their second exhibition on 
12 January 1952, again at the French Consulate in Istanbul 
were regarded as the advocates of new, abstract and original 
art. In the meanwhile, the sixteenth Group d exhibition that 
had opened on 17 November 1951 after a hiatus of four years 
showed non-figurative pieces by Sabri Berkel, Fahrünnisa 
Zeid, Hakkı Anlı and Zühtü Müridoğlu.

In summary, therefore, Attic Painters can rightfully be 
defined as having issued the first challenge to the academy, 
and so command a significant role in the acceptance of 
abstract art in the Turkish arts environment. The Group d 
exhibition of abstract art in the wake of the debate started 
by Attic Painters, the formation of the Helikon Society by 
a group of young people that included Bülent Ecevit (later 
PM) that would become a bastion of abstract art in Anka-
ra in 1953, Pre-exhibition, the first abstract exhibition by 
Adnan Çoker and Lütfü Günay at the hall of the Ankara 
University School of Linguistics, History and Geography in 
the same year, and the 1954 annotated exhibition of abstract 
art called Twenty New Artists that included Adnan Çoker, 
Lütfü Günay, Ferruh Başağa, Nuri İyem, Kuzgun Acar and 
Sadi Öziş at the Kuyucu Murat Paşa Medrese … : All this 
was made possible once Attic Painters had creaked the door 
open. That being said, the issue also lends itself to interpre-
tation as the desire of artists to break out of the moulds in 
the relatively gentler ideologies of a post-Fascist, post-Sta-
linist world in the 1950s. Cultural schizophrenia was over-
come to a degree in this era, and a number of interactions 
brought about newer matters.67 Attic Painters formed under 

67     Nusret Polat, ‘Geç-Osmanlı Türkiye’sinde Sanatsal Modernizmin Sosy-
olojik Dinamikleri Üzerine’, Sanat Tasarım, Marmara University School of 
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görülmüştür. d Grubu da dört yıllık bir aradan sonra, 17 
Kasım 1951 tarihinde İstanbul Fransız Konsolosluğu’nda 16. 
sergisini açmış ve bu sergide Sabri Berkel, Fahrünnisa Zeid, 
Hakkı Anlı ve Zühtü Müridoğlu’nun non-figüratif işleri yer 
almıştır.

Özetle, Tavanarası Ressamları’nın Akademi’ye ilk kar-
şı çıkışı oluşturması ve soyut sanatın kabulü bağlamında 
Türkiye sanat ortamı içerisinde önemli bir yerinin oldu-
ğunu söylemek mümkündür. Tavanarası’nın başlattığı 
tartışma sonrasında d Grubu üyelerinin bir kısmının soyut 
çalışmalarını sergilemesi, 1953 yılında Bülent Ecevit’in 
de aralarında bulunduğu bir grup gencin Ankara’da soyut 
sanatın kalesi olacak olan Helikon Derneği’ni kurması, aynı 
yıl Adnan Çoker ve Lütfü Günay’ın Ankara Üniversitesi Dil 
Tarih-Coğrafya Fakültesi Salonu’nda “Sergi Öncesi” adlı, 
soyut yapıtlardan oluşan ilk sergilerini açmaları, 1954 yılın-
da Adnan Çoker, Lütfü Günay, Ferruh Başağa, Nuri İyem, 
Kuzgun Acar ve Sadi Öziş’in yer aldığı “Yirmi Yeni Sanatçı”-
nın açıklamalı sergisinin Kuyucu Murat Paşa Medresesi’nde 
açılarak, soyut çalışmaların sergilenmesi, Tavanarası Res-
samları’nın kapıyı aralamasıyla mümkün olabilmiştir. Tür-
kiye’de resim sanatında Akademi hegemonyasının aşılabil-
mesi, Tavanarası Ressamları’nın araladığı kapı ile mümkün 
olsa da meseleyi 1950’lerden sonra, nispeten daha yumuşak 
ideolojilerin dünyaya hâkim olduğu bir dönemde -Faşizm ve 
Stalinizm sonrası- sanatçının artık kalıplarını kırma isteği 
olarak görmek de olasıdır. Bu dönemde “kültürel şizofreni” 
bir nebze aşılır ve farklı karşılaşmalar sonucunda birtakım 
yenilikler ortaya çıkar.67 Nuri İyem öncülünde kurulan Ta-
vanarası Ressamları bu bağlamda yeni bir soluktur. 

Sergide Nuri İyem gibi Ankara moruyla tanınan İhsan 
Cemal Karaburçak (1897-1970) ve 1938 itibarıyla Paris’te 
yaşayan, kendine özgü resimleriyle tanınan Fikret Mualla 
(1903-1967) da Türk resminin kendine güvenini kazanmaya 
başladığı yılların temsilcileri olarak yer alıyorlar. 

Paris Ekolü ve Tükiye’de Soyutun İnşası

II. Dünya Savaşı sonrasında sanat merkezi olma gücü-
nü bir ölçüde New York’a kaptıran Paris’in büyük müze ve 
galerileri Picasso, Léger ve Matisse ile ilgilenmeye başlar 
ve yüzyıl başındaki fovizm ve kübizmi yeniden keşfe girişir. 
1944 yılının Ekim ayında Galerie Berry-Raspail, Kandinsky, 
Klee, Metzinger, Gleizes, Chirico, Max Ernest ve Roger de 
la Fresnaye’i bir araya getiren bir sergi açar. Bu sergiye eşlik 

67     Nusret Polat, “Geç-Osmanlı Türkiye’sinde Sanatsal Modernizmin Sos-
yolojik Dinamikleri Üzerine”, Sanat Tasarım Dergisi, Marmara Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi, No: 5, Kasım 2014, s. 48-49. Ayrıca bkz. Daryush 
Shayegan, Yaralı Bilinç, Çev. Haldun Bayrı, Metis Yayınları, İstanbul, 2002. 

the leadership of Nuri İyem was a fresh new breath in this 
context. 

In the exhibition, İhsan Cemal Karaburçak (1897-1970), 
renowned for his Ankara purple like Nuri İyem, and Fikret 
Mualla (1903-1967), who lived in Paris since 1938 and 
was well known for his distinctive paintings epitomise the 
years when Turkish painting began to acquire a degree of 
self-confidence. 

School of Paris and the Construction of 
Abstract Art in Turkey 

As the centre of the arts largely shifted to New York 
after the Second World War, prominent museums and 
galleries in Paris showed much greater interest in Picasso, 
Léger and Matisse to rediscover the Fauvism and Cubism 
of the early part of the century. In October 1944, Galerie 
Berry-Raspail opened an exhibition of works by Kandinsky, 
Klee, Metzinger, Gleizes, Chirico, Max Ernst and Roger de 
la Fresnaye. The accompanying text defined abstract art as 
a pioneer that could heal modern art that had been dam-
aged and punished by the Nazis. In 1951, official neglect of 
abstract artists prompted this young generation to write to 
the French Government to demand the right to represent 
French art at foreign exhibitions. 

New alternatives to the Salon d’Automne, Salon des 
Indépendants, Salon des Surindépendants and Salon des 
Tuileries emerged after the war; amongst the most influen-
tial were the Salon de Mai (1945), the Salon des Réalitiés 
Nouvelle (1946), and the Salon d’Octobre founded in 1952 
by Nejad Devrim, a School of Paris artist. The Peintres de 
la Nouvelle École de Paris exhibition held at Charles Esti-
enne’s Galerie Babylone in 1952 was a major milestone in 
the formation and recognition of the School of Paris as it 
brought together these young artists. Estienne remarked in 
the catalogue of this first exhibition: ‘The School of Paris is 
first and foremost a name and an event, that together signal 
the end of the epoch of national schools, and confirm the sta-
tus of Paris as a privileged site of the greatest art of the globe, 
proffering the greatest, freshest samples of the most profound 
local flavours. In this context, a narrow definition of a School 
of France possibly no longer exists. What does exist is its 
glory, and the fact that it is set in France. Twentieth century 
painting gained self-awareness here in Paris. This trait sur-
vived through Impressionism, Nabism, Fauvism, Cubism and 
abstract art in time. This awareness and fundamental obli-

Fine Arts, No. 5, November 2014, 48-49. Also please see, Daryush Shayegan, 
Yaralı Bilinç, tr.  Haldun Bayrı, Metis, Istanbul, 2002. 
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gation reveal this phenomenon to be not so much a research 
ideology as the application of a viewpoint. In its barest and 
most tangible state, this flavour specific to the School of Paris 
is quite different from the more intricate tendencies popping 
up here and there in the world of fine arts. What is the new 
School of Paris? The revelation of the truth behind the ele-
ments of aesthetic maturity, and the admiration evoked by 
that truth. The two warring brothers that are the deepest core 
of surrealism and the purest expression of the abstract come 
together here. Art no longer imitates life, but becomes its 
meaning. The forerunners of the new School of Paris should 
be sought not between the 1890s and the 1910s, but between 
1940 and 1950. There’s no room here for Braque, Chagall, 
Léger, Matisse, or Picasso. Their ranks have been conquered 
by a younger, less experienced generation that still wields a 
much more mature style. The two groups of painters we pres-
ent here share the same adventurous resolve. If the future is in 
the laps of the gods, we’ve already reaped the harvest.’

A generation of artists known in Turkey as the School of 
Paris who went to Paris found themselves at the centre of 

eden metinde soyut sanat terimi, Naziler tarafından bozul-
muş ve cezalandırılmış olan modern sanatı iyileştirebilecek 
bir öncü olarak tanımlanmıştır. Bu dönemde Fransız Dev-
leti, dönemin genç kuşağı soyut sanatçıları o kadar göz ardı 
etmiştir ki, 1951 yılında soyut sanatçılar Fransız sanatı ile 
ilgili yurtdışı sergilerinde temsil edilebilme hakkını talep 
etmek için Fransız hükümetine bir mektup yazmak zorunda 
kalmışlardır. 

Savaş sonrası dönemde Salon d’Automne, Salon des 
Indépendants, Salon des Surindépendants ve Salon des 
Tuileries’ye alternatifler oluşmaya başlamıştır. 1945 yılında 
kurulan Salon de Mai, 1946 yılında kurulan Salon des Réa-
litiés Nouvelle, 1952 yılında Paris Ekolü sanatçılarından 
Nejad Devrim tarafından kurulan Salon d’Octobre bunların 
en önemlileri arasında sayılabilir. 1952 yılında Charles 
Estienne’in Galerie Babylone’da genç kuşak sanatçıları “Pe-
intres de la Nouvelle Ecole de Paris” adıyla toplaması Paris 
Ekolü’nün oluşumu ve tanımlanması açısından önemli bir 
etkinliktir. Estienne, ilk serginin kataloğunda şu saptama-
ları yapmıştır: “Paris Ekolü her şeyden önce bir isim ve bir 

Nejad
Devrim
Chartres
1949
Tuval üzerine yağlıboya
Oil on canvas
54 x 64.50 cm
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olaydır. Her ikisi de artık milli okullar döneminin sona erdiği 
ve Paris’in dünyanın dört bir yanının en iyi resminin yapıldı-
ğı, en derin yerel tatlardan hiçbir şey kaybetmeksizin en iyi 
örneklerin sunulduğu ayrıcalıklı bir yer olduğu anlamına 
gelmektedir. Bu bağlamda, belki artık daha dar bir anlam-
da bir Fransız Okulu yoktur. Var olan Paris’in şanı ve onun 
Fransa’da bulunmasıdır. 20. yüzyıl resmi Paris’te kendinin 
bilincine daha iyi varmıştır. Bu özelliğini sırasıyla Empres-
yonizm’den Nabizm’e, Fovizm’e, Kübizm’e ve Soyut Sanat’a 
kadar sürdürmüştür. Bu bilinç ve temel zorunluluk, bu olgu-
nun bir araştırma ideolojisinden çok, bir bakış uygulaması 
olduğunu gösteriyor. Paris Ekolü’ne has olan bu özel tat, en 
çıplak ve en somut hali ile, plastik olgunun ötesinde-berisinde 
gelişen daha karmaşık eğilimlerden farklıdır. Yeni Paris Eko-
lü nedir? Plastik olgunluğa has öğelerden hareketle bunun 
arkasındaki gerçeğin açığa çıkarılması ve bu gerçek önünde 
duyulan hayranlık. Birbirine düşman iki kardeş, Sürrea-
lizm’in en derin yanı ile Soyut’un en özgün ifadeleri burada 
birleşiyorlar. Sanat artık doğayı taklit etmiyor, onun anlamı 
haline geliyor. Yeni Paris Ekolü’nün seleflerini 1890’lar ile 
1910’lar arasında değil, 1940 ile 1950 arasında aramak ge-
rekiyor. Burada ne Braque, ne Chagall, ne Léger, ne Matisse, 
ne de Picasso’nun yeri var. Onların saflarını, üslup açısından 
daha olgun fakat deney konusunda daha genç bir kuşak 
fethetmiştir. Burada size sunduğumuz iki grup ressam aynı 
maceracı ve kararlı tavrı paylaşıyorlar. Gelecek, tanrıların 
kucağındaysa, hasat şimdiden bizimledir.” 

II. Dünya Savaşı’nın hemen akabinde Paris’e giden ve 
Türkiye’de de Paris Ekolü adıyla anılan bir kuşağı temsil 
eden bir sanatçı kuşağı, kendilerini bir anda soyut sanat tar-
tışmalarının merkezinde bulur. Nejad Devrim (1923-1995), 
Selim Turan (1915-1994), Mübin Orhon (1924-1981), Hakkı 
Anlı (1906-1991) sergide bu kuşağı temsil ederken; onlara 
sanat yaşamına çok daha önce d Grubu ile başlayan ve bu 
yıllarda halihazırda Paris’te yaşıyor olan Abidin Dino (1913-
1993), iktisat eğitimi alan ve Güzel Sanatlar Akademisi’nde 
Léopold Lévy ile resim çalışan, 1949 yılında Fransız Hü-
kümeti’nden aldığı burs ile Paris’e giden ve önce Hukuk ve 
İktisadi Bilimler Fakültesi’nde kaydolup ardından École du 
Louvre’da Sanat Tarihi ve Müzeoloji okuyan Tiraje Dikmen 
(1925-2014), İstanbul Üniveristesi Sanat Tarihi Kürsüsü’n-
de eğitim gören ve 1961 itibariyle Paris’e yerleşen Yüksel 
Arslan (1933-2017) eşlik ediyor. 

Bu sanatçılar arasında Nejad Devrim, Paris Ekolü’nün 
en önemli temsilcilerinden birisi olduğu gibi, Türkiye’de 
soyut sanatın da ilk örneğini veren sanatçıdır. Büyükada’da-
ki Şakir Paşa Konağı’nda başladığı ilk manzaraları ve enteri-
yörleri itibariyle resmini konstrüktivist bir anlayışla oluştu-
ran sanatçı, daha o dönemlerde konuyu salt bir araç olarak 
ele almış, ritim ve rengi ise resminin kurucu öğeleri olarak 
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belirlemiştir. Resminin kurucu öğelerinin konstrüksiyon, 
renk ve ritim olması, Devrim’i henüz 1940’ların başında 
soyut resme yöneltmiştir.68

Nejad Devrim’i Paris Ekolü’nün özgün sanatçılarından 
biri yapan da Türkiye’deki soyut sanat ustalarından, hatta 
annesi Fahrünnisa Zeid’in resimlerinden ayıran da onun 
resimlerindeki espasın gücü olmuştur. 1944 yılında Ayasof-
ya’da gerçekleştirdiği çalışmaları sırasında espasın gücünü 
keşfeden Devrim, Bizans mozaiklerini, kaligrafiyi ve mimari 
espası resimlerinin içerisinde eritecektir. II. Dünya Savaşı 
yıllarında New York’la yarışan Paris sanat ortamında tar-
zıyla belirleyici olmasının nedeni de aynı şekilde Devrim’in 
tuvallerinde espasın en kuvvetli eleman olarak varlığıdır. 
1953 yılında Jacques Lassaigne’ın önsözünü George Bouda-
ille’ın ana metnini yazdığı kitapta Nejad’dan şöyle söz edilir: 
“Onun resimleri sembolizmin yavan estetiğinin sistematik 
soğukluğuna hiçbir zaman düşmez. Onun tablolarındaki 
kromatik yoğunluk, kırık ritimler ve formlardaki patlamalar 
sıradan, akademik kurgular içeren birçok soyut yapıttan 
farklıdır. Geometrik formlar Nejad’ın resimlerini hiçbir 
zaman onun düşüncesi dışında değiştirmez. Onun grafizmi 
görsel bir yazı gibi spontandır. Nejad’ın tuvalini araştırdığı-
mızda formların renkli tuvalin derinliklerine mükemmel bir 
şekilde yerleştirildiğini görürüz.” 

Boudaille’ın belirttiği gibi, Devrim’in resimlerine hiçbir 
zaman kuru geometri hâkim olmamıştır. Onun resimlerinin 
temel dayanağı ritmik düzen ve bu düzenin espasla olan iliş-
kisidir ve bu, sanatçının 1950 sonrası resimlerinde daha da 
belirginleşir. 1950 sonrası resimlerinde yalınlaşmaya giden 
(bir başka deyişle bu dönemde resimlerinde espasın daha da 
güçlenmesi söz konusudur) Devrim, 1960 sonrasında Doğu 
kültüründen beslenecektir. Doğu kültürünün etkileri 1970 
sonrası resimlerinde tamamen rahat bir fırça ve doygun 
renklerle çalışmaya başladığı yeni bir dönemi getirecektir. 

Sergide Nejad Devrim, iki resimle temsil ediliyor. Bun-
lardan ilki 1949 tarihli “Chartes”. Nejad Devrim, Fransızca 
bilmesinin de etkisiyle Paris sanat ortamıyla çok kısa sürede 
ilişki kurabilmiştir. Ayasofya Müzesi’nde Bizans mozaikleri-
nin onarımında çalışan Thomas Whittemore, Nejad’ı Alice 
B. Toklas ile tanıştırmış ve Toklas’ın da onu Galeri Allard’ın 
sahibi Maratier ile tanıştırması, sanatçıya 1947 yılındaki 
sergisinin yolunu açmıştır. Devrim, bu sergisini şöyle an-
latmıştır: “O zamanlar Yazarlar Cemiyeti reisi Maurice Bey 
(Maurice Bedel) vardı. Türkiye’de babamın dostu olarak 
bulunmuştu. Katalog yazısını o yazdı. Serginin büyük süksesi 
oldu. Fazla modern bir galeri değildi, ama benim için müthiş, 

68     Bu konuda ayrıntılı bilgi için Bkz. Burcu Pelvanoğlu, Nejad Devrim, Ga-
leri Nev Yayını, İstanbul, 2014. 

debates on abstract art. Nejad Devrim (1923-1995), Selim 
Turan (1915-1994), Mübin Orhon (1924-1981), and Hakkı 
Anlı (1906-1991) represent this generation in the exhibi-
tion; they are accompanied by Abidin Dino (1913-1993) 
– whose career was launched with Group d much earlier 
and who was living in Paris at the time, Tiraje Dikmen 
(1925-2014) who had read Economics, trained at the Acad-
emy of Fine Arts under Léopold Lévy, in 1949 won a French 
government bursary to study in Paris, where she had first 
enrolled at the School of Law and Economics, and later read 
History of Art and Museology at the École de Louvre, and 
Yüksel Arslan (1933-2017) who had attended the Istanbul 
University Department of History of Art  and settled in Par-
is in 1961.

Nejad Devrim was not only one of the most prominent 
representatives of the School of Paris, but also the first artist 
to have painted the first piece of abstract art in Turkey. His 
earliest landscapes and interiors started at the Şakir Paşa 
Mansion on Büyükada were decidedly constructivist; even 
at that early stage, he treated the subject matter as nothing 
more than a tool whilst rhythm and colour rose as the struc-
tural elements of his art. It was that solid use of construc-
tion, colour and rhythm that guided Devrim towards the 
abstract in as early as the start of the 1940s.68

What makes him such an original amongst the School of 
Paris artists and sets him apart from the masters of abstract 
art in Turkey, including his mother Fahrünnisa Zeid, was 
the power of space. Having discovered the power of space 
during his stint at Hagia Sophia in 1944, Devrim went on 
to blend Byzantine mosaics, calligraphy and architectural 
space in his paintings. It was this domination of his canvases 
by space that distinguished him in the arts circles of Paris at 
a time when the city was competing with New York during 
the Second World War. A George Boudaille book of 1953, 
whose introduction was written by Jacques Lassaigne refers 
to Nejad Devrim as follows: ‘His paintings never fall into the 
systematic cool of symbolism’s lame aesthetics. The chromat-
ic intensity, broken rhythms and form explosions in his work 
differ significantly from countless abstract paintings that 
contain academic constructs. No geometric form could alter 
Nejad’s paintings unless by his own deliberate purpose. His 
graphics are spontaneous like a line of visual writing. A study 
of Nejad’s work reveals the flawless placement of the forms 
into the depths of the colourful canvas.’

As Boudaille states, Devrim’s painting never suffered 
from the domination of dull geometry. The fundamental 

68     For more detail please see: Burcu Pelvanoğlu, Nejad Devrim, Galeri 
Nev, Istanbul, 2014. 
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rüya gibi bir galeriydi.”69

Paris’e ilk gittiği yıl figüratif resimler de yapan Devrim, 
giderek tercihini soyuttan yana kullanacaktır. Sanatçı, o 
günlerde sanatında nasıl bir değişim olduğunu şöyle açık-
lamaktadır: “Fransa’ya giderken derdim yenilik yapmaktı, 
sanatım değişmek istiyordu ve değişti de. O zamanlar Stra-
vinsky dinlerdim, resimde ise bunun paralelini göremiyor-
dum. Paris’e gidince kaligrafi, hat yazısı ve eski soyut Türk 
sanatlarından kendime özgü bir üslup çıkardım. Miro’da da 
hat var ama onunki oryantal değildi. Jacques Lassaigne gibi 
birçok eleştirmen bundan ve benim Paris ekolüne etkimden 
söz ettiler.”70 Devrim’in sergide temsil edildiği ikinci resmi 
de yine bu ilk dönemine ait 1952 tarihli “Stravinsky’ye Say-
gı” resmi. 

Sergide Paris Ekolü sanatçılarından biri olan Selim 
Turan da 1950 tarihli bir kompozisyonuyla temsil ediliyor. 
1935 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’ne giren 
Turan, Nazmi Ziya, Feyhaman Duran ve Léopold Lévy’nin 

69     Yahşi Baraz, “Nejad Devrim’le Söyleşi”, Türkiye’de Sanat, S.11, Kasım-A-
ralık 1993, s.24. 
70     Anonim, “Nejad Devrim Sanat Öyküsünü Anlatıyor”, Yeni Boyut, S.6, 
Ekim 1982, s.21. 

structure in his paintings is a rhythmic order, and its rela-
tionship with space – a feature that would become far more 
prominent in his work after 1950 as his work grew discern-
ibly more pared down (in other words, space became even 
stronger). After 1960 Devrim drew inspiration from orien-
tal culture. Its influence would usher in a totally new epoch 
post-1970 as saturated colours liberated his brush.

Thanks to his command of French, Nejad Devrim soon 
made friends in the arts circles of Paris. Thomas Whitte-
more, who had been working on the restoration of the Hagia 
Sophia mosaics introduced him to Alice B. Toklas, who in 
turn introduced Devrim to Maratier, the owner of Galeri 
Allard, ultimately paving the way for his 1947 exhibition. 
Nejad Devrim remarked on this show: ‘The president of the 
Writers’ Society was a Maurice Bey (Maurice Bedel), who 
had stayed in Turkey as my father’s friend. He wrote the cat-
alogue. The exhibition was a great success. It wasn’t the most 
modern of galleries, but for me it was terrific, like a dream.’ 69

Although Devrim painted figurative canvases in his 

69     Yahşi Baraz, ’Nejad Devrim’le Söyleşi’, Türkiye’de Sanat, Issue 11, 
November-December 1993, 24. 
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öğrencisi olmuş; 1947 yılında Fransız hükümetinin verdiği 
Camille Bergeaud bursuyla Paris’e gitmiştir. 1948 yılında 
Georges Mathieu’nün Galerie Deux Iles’da düzenlediği “La 
Rose des Vents (Rüzgâr Gülü)” başlıklı karma sergide yer 
alan Turan’ın en çok etkilendiği sanatçıların başında De-
lacroix, en çok etkilendiği resimlerin başında da Théodore 
Géricault tarafından gerçekleştirilen “Medusa’nın Salı” 
resmi yer almaktadır. “Medusa’nın Salı” resminde yer alan 
konstrüksiyonu hemen hemen tüm resimlerinde kullanan 
Selim Turan’ın, sergide yer alan resminde de aynı konstrük-
siyonun etkileri görülmektedir. 

Sergide yer alan ve Paris Ekolü’nün temsilcilerinden 
olan Mübin Orhon, Ankara’da Mülkiye’de eğitim gördükten 
sonra 1947 yılında Paris’e Sorbonne’da siyasal doktorası 
yapmak üzere gittiyse de resme yönelmiştir. Paris’te bulun-
duğu yıllarda 8, Rue de la Grande Chaumiére’deki atölyesini 
Charles Maussion ile paylaşan Mübin Orhon, 1956 yılında 
Galerie Iris Clert’de bir kişisel sergi açmıştır. Sanatçı, 1953 
yılında kendisiyle yapılan bir söyleşide resme dair görüş-
lerini şöyle aktarmıştır: “Bence resimde mühim olan resmin 
muhtevası ve bu muhtevanın ortaya çıkarılışında kullanılan 

first year in Paris, he would eventually opt for the abstract. 
In referring to the transformation in his art, he said: ‘All I 
wanted to do on my way to France was to innovate, do some-
thing different; that’s what my art wanted, and that’s what 
happened. I used to listen to Stravinsky, but couldn’t see the 
parallels in painting. When I went to Paris, I created a style 
all my own, blending calligraphy with ancient abstract Turk-
ish arts. Miro also uses calligraphy, but his wasn’t oriental. 
Many critics like Jacques Lassaigne have mentioned this 
choice, and my influence on the School of Paris.’70 Two Nejad 
Devrim paintings represent his work at the exhibition. The 
first is Chartres, painted in 1949, and the second is the 1952 
Homage to Stravinsky. 

The second School of Paris artist in the exhibition is 
Selim Turan, shown here by a composition dated 1950. 
Turan had enrolled in the Academy of Fine Arts in Istanbul 
in 1935, studied under Nazmi Ziya, Feyhaman Duran and 

70     Unattributed, ’Nejad Devrim Sanat Öyküsünü Anlatıyor’, Yeni Boyut, 
Issue 6, October 1982, 21. 
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vasıtalardır. Bu vasıtalar ve muhteva ressamın malı olduğu 
nisbette muvaffak olunmuştur. Buradan yeni resim peşinde 
koşmanın sebebini çıkarabiliriz. Yeni resim yapacağım diye 
boya sürmek hatalıdır. Mesele, ressam-resim mücadelesinin 
hakiki bir yaratışa sürüklenmesindedir. Yeni modern resim 
zaman ve muhit içinde değişmektedir. Fikrimce devrimizin 
dinamik hayatını karşılayacak ve ileriki hayatımızın ihtiyaç-
larına cevap verebilecek eserlerin çıkmasının hazırlanmasına 
en büyük imkânlar, en zengin memba abstre pür sahasında 
kırk seneden beri yapılmakta olan araştırma ve eserlerdir. Re-
simde uzun müddet aradığım dinamik ritimler lojik ve pasyon 
kombinasyonu içinde verilebilir. İnsan hayatının en yüksek 
zirvesine varabilecek eserler, dış alemin müşahhas eşyasında 
değil fakat iç alem ve plastik titreşmenin verdiği, hiçbir suret-
te figüre iz bırakmayan renk ve form anlaşmalarındadır. An-
cak bu sayede resme varılmış olunabilir. İnsanı, milletlerarası 
mahiyette en derin noktalarına kadar ifade edebilecek resim 

Léopold Lévy and gone to Paris on a Camille Bergeaud bur-
sary offered by the French government in 1947. He showed 
in La Rose des Vents, a mixed exhibition held at the Georges 
Mathieu’s Galerie Deux Iles in 1948. He was immensely in-
fluenced by Delacroix and Théodore Géricault’s The Raft of 
the Medusa, whose underlying construction would emerge 
in virtually all of Turan’s paintings as it does in this 1950 
composition.

Mübin Orhon is another representative of the School of 
Paris at the exhibition. After studying at the School of Po-
litical Sciences in Ankara, he intended to do a postgraduate 
degree in Politics in Paris, where he turned to art instead. 
Orhon shared his studio at 8, Rue de la Grande Chaumière 
with Charles Maussion throughout his sojourn in Paris and 
opened a solo exhibition at the Galerie Iris Clert in 1956. 
He spoke of his views on painting in an interview in 1953: 
‘What really matters in painting, as far as I’m concerned, is 
the content and the means to reveal that content. The degree 
to which these means and the content are owned by the artist 
determines the degree of success. This might explain the rea-
son behind the pursuit of new paintings. It’s not just slapping 
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lisanı, mücerret lisandır. Resim ressama hastır, ferdidir.” 71

Mübin Orhon, 1964-1968 yılları arasında dört yıl İs-
tanbul’da kalır. Bu süre zarfında İlhan Koman’ın eşi Melda 
Kaptana’nın Nişantaşı’ndaki butiğinin bir odasını galeriye 
çevirmesine ön ayak olan ve 1967 yılında galerinin ilk sergi-
sini açan Mübin Orhon, Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi 
atmosferin resimlerine yansımasını şöyle açıklar: “Benim 
Avrupa’da özellikle Paris’teki çalışmalarımda bir rahatlık 
hatta Doğu felsefesine yaklaşan bir çeşit durgunluk göze çar-
par. Halbuki şimdi Türkiye’de yaptığım resimler daha ziyade 
aksiyon, asabiyet, gerginlik, tansiyon ve heyecan taşıyor. Bü-
tün resimlerimde duygusal bir taraf vardır.” Mübin Orhon, 
sergide Türkiye’ye gelmeden iki yıl önce gerçekleştirdiği, 
1962 tarihli lirik soyut resmiyle temsil ediliyor. 

Sergide Paris Ekolü’nü temsil eden sanatçılardan bir 
diğeri de diğerlerinden bir kuşak büyük olan Hakkı Anlı’dır. 
1932 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’n-
den mezun olan Hakkı Anlı, 1947 yılında d Grubu’nun on 
beşinci sergisinde soyutlamalarını ve 1949 yılında da İstan-
bul Fransız Konsolosluğu’nda açtığı kişisel sergisinde soyut 
çalışmalarını sergilemiştir. Bedri Rahmi Eyüboğlu, Hakkı 
Anlı’nın bu sergisini Tan Gazetesi’ne şöyle değerlendirmiş-

71     Burcu Pelvanoğlu Arşivi. 

on some paint simply to create a new painting. What matters 
is the true creativity that materialises from the struggle 
between the painter and the painting. New modern paint-
ing changes according to time and place. In my opinion, the 
greatest opportunities for the emergence of works that will 
meet the challenges of our dynamic epoch and future life, the 
richest spring, come from four decades of studies and pieces 
of the pure abstract. The dynamic rhythms I’ve long sought in 
painting can be found in the combination of logic and passion. 
The works of art that can reach the pinnacle of human life are 
found not in the detectable objects of the external world, but 
in the harmonies of colour and form that stem from the inter-
nal and the aesthetic thrill that leave no trace of the figure. 
That is the only way to attain painting. Abstract is the only 
language of painting capable of expressing humankind across 
the world to the very depths of their being. Painting is specific 
to its painter; it is personal.’71

Mübin Orhon stayed in Istanbul between 1964 and 
1968. During these four years, he encouraged Melda 
Kaptana – wife of İlhan Koman – to convert a section of her 
boutique in Nişantaşı to a gallery, whose inaugural event in 
1967 was Orhon’s solo exhibition. On the echoes of Turkey’s 

71     Burcu Pelvanoğlu archives. 
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political atmosphere at the time, he said: ‘My work created 
in Europe (and in Paris in particular) bears a serenity verg-
ing on languor associated more with eastern philosophies. 
In contrast, what I’ve recently painted in Turkey is marked 
with action, irritation, strain, tension and excitement. All my 
paintings have an emotional side.’ Mübin Orhon’s piece in 
the exhibition is a lyrical abstract painting made in 1962, 
two years before his return to Turkey. 

Another School of Paris representative in the exhibition 
is Hakkı Anlı, who actually belongs to an earlier generation. 
A 1932 graduate of the Istanbul Academy of Fine Arts, Anlı 
showed his abstracts in the fifteenth Group d exhibition of 
1947 and in his one-man exhibition at the French Consu-
late, again in Istanbul, two years later. The latter drew the 
following comments from Bedri Rahmi Eyüboğlu in the 
Tan: At long last he went to Paris two years ago. Although 
his stay there was all too brief, he returned full of resolve. To 
avoid all types of imitations of nature, to avoid the photo-
graphic attitude like the plague and to follow a path based 
entirely on decoration. Hakkı Anlı settled in Paris in 1954, 
relatively later than other artists, and soon embraced ab-
stract art. Enormous shapes placed on the canvas and out-
lined by a faint luminescence is how he describes his draw-
ing, describing perfectly his 1966 lyrical abstract painting in 
this exhibition. 

Abidin Dino, whose speciality of book illustrations easily 
matched Nâzım Hikmet’s  output, approaches the School of 
Paris artists with his paintings of Antibes. This exhibition 
has selected one of those canvases: his 1965 Variations. 

Tiraje Dikmen had opened her first exhibition in 1956 at 
Galerie Edouard Loeb, Paris, where Max Ernst, Joan Miró 
and Hans Arp regularly exhibited; in 1964 she was invited 
to the Origins, History and Relationships of Surrealism show 
commemorating the 40th anniversary of the movement. 
Her 1960 War of Liberation is included in this exhibition. 

Yüksel Arslan was also asked to show in Origins, History 
and Relationships of Surrealism. Having launched his career 
with an exhibition at Istanbul’s Maya Gallery in 1955, Ars-
lan was invited by André Breton to participate in the Inter-
national Exhibition of Surrealism in 1959, but was unable to 
go. Taking up a later invitation by the arts dealer Raymond 
Cordier, Yüksel Arslan settled in Paris in 1961 and did 
join the 40th anniversary of surrealism exhibition. Arslan 
combined the word art with the French suffix -ure to create 
arture and painted with mixtures of plants, herbs, egg white, 
tobacco juice, sugar, grated soap, blood and urine. The artist 
who focuses on humans like an encyclopaedia writer is rep-
resented by his 1964 Arture 64. 

The international accomplishments of the School of 
Paris artists constitute a milestone; this was the time when 

Orhan
Peker
Mandalar
Buffaloes 
1960
Tuval üzerine yağlıboya
Oil on canvas
55.50 x 38.50 cm



72

Ömer
Uluç
İkon
İcon 
1970
Tuval üzerine akrilik
Acrylic on canvas
90 x 60 cm



73

tir: “Nihayet evvelki sene Paris’e kadar uzandı. Orada çok az 
kalmasına rağmen kararını vermiş olarak döndü. Her türlü 
tabiat taklidinden kaçınmak, fotoğraf görüşünden umacı 
gibi korkmak, tamamıyla nakış düzenine dayanan bir yolda 
çalışmak.” Paris’e, 1954 yılında, diğer sanatçılara oranla 
geç yerleşen Hakkı Anlı, soyut sanatı kısa sürede benimser. 
Desenlerinin tuvale kondurulmuş büyük bir leke olduğunu 
ama konturlarının hep hafif ışıklı olduğunu söyleyen Hakkı 
Anlı, sergide bu tanımlamaya uyan, 1966 tarihli bir lirik 
soyut çalışmasıyla yer alıyor. 

Daha ziyade kitap illüstrasyonları yapan ve üretimi ile 
Nazım Hikmet’in üretiminin koşut olduğu rahatlıkla söyle-
nebilecek olan Abidin Dino, Antibes resimleriyle Paris Ekolü 
sanatçılarına yaklaşır. Dino, sergide bu resimlerinin arasında 
yer alan, 1965 tarihli “Çeşitlemeler” resmiyle yer alıyor. 

İlk kişisel sergisini 1956 yılında Paris’te Max Ernst,  
Joan Miro, Hans Arp gibi sanatçıları sergileyen Galerie 
Edouard Loeb’de açan ve 1964 yılında sürrealizmin 40. yılı 
onuruna düzenlenen “Gerçeküstücülüğün Kökenleri, Tarihi 
ve İlişkileri” sergisine davet edilen Tiraje Dikmen, sergide 
1960 tarihli “Kurtuluş Savaşı” resmiyle yer alıyor. 

Tiraje Dikmen gibi, Yüksek Arslan da sürrealizmin 40. 
yılı onuruna düzenlenen “Gerçeküstücülüğün Kökenleri, 
Tarihi ve İlişkileri” sergisine davet edilmiş bir sanatçıdır. İlk 
sergisini 1955 yılında İstanbul’da Maya Sanat Galerisi’nde 
açan Arslan, 1959 yılında André Breton tarafından Paris’te-
ki Uluslararası Gerçeküstücülük Sergisi’ne davet edilmiş, 
ancak gidememiştir. Daha sonra sanat simsarı Raymond 
Cordier tarafından davet edildiği Paris’e 1961’de yerleşen 
Yüksel Arslan, gerçeküstücülüğün 40. yılı sergisinde yer 
almıştır. Art sözcüğüyle Fransızca’daki “ure” ekini birleş-
tirerek “arture” sözcüğünü icat eden Arslan, çalışmalarını 
bitkiler, otlar, toprak, yumurta akı, tütün suyu, şeker, tuz, 
sabun rendesi, kan, idrar gibi malzemelerden oluşturduğu 
karışımlarla boyamaktadır. İnsanı kavrayan bir ansiklope-
dist gibi çalışan sanatçı, sergide 1964 tarihli “Arture 64”üyle 
yer almaktadır.

Paris Ekolü sanatçıları, yurt dışında elde ettikleri başa-
rılarla Türk resminin kendine güvenini kazanmasını sağla-
malarıyla Türk resminde bir eşiğin de aşılmasını sağlamış-
lardır. Bu sanatçılarla birlikte Türk resmi, kendini dünyayla 
çağdaş bir konumda bulabilmiş ve adlandırabilmiştir. Üze-
rinden güvensizliğini atan Türk resmini bu dönemde Paris 
Ekolü dışında da temsil eden önemli isimler bulunmaktadır. 
Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun atölyesinden yetişen ve boya 
tekstürüyle resim kimliğini geliştiren Orhan Peker (1927-
1978) ve Nuri İyem’in Tavanarası Atölyesi’nde yetişen Ömer 
Uluç (1931-2010) bunlar arasında yer alır. Sergide Orhan 
Peker, 1960 tarihli soyutlaması “Mandalar”ıyla, Ömer Uluç 
ise 1970 tarihli “İkon”uyla yer alıyor. 

Turkish painting gained self-confidence, found itself on par 
with its contemporaries across the globe and defined itself. 
This was a period when Turkish painting not only shook off 
its earlier insecurity, but was also represented by prominent 
artists outside the School of Paris; two of these names are 
Orhan Peker (1927-1978), a Bedri Rahmi Eyüboğlu student 
whose paint texture became a defining feature, and Ömer 
Uluç (1931-2010) who had trained in Nuri İyem’s attic stu-
dio. This exhibition includes Buffaloes, a 1960 abstract by 
Orhan Peker, and Icon, an Ömer Uluç piece from 1970.

Artists of the 1968 Generation

Certain changes are observed in the official view of art 
in the 1960s. The earlier distinction between the arts and 
the entertainment sector vanishes, especially at the end of 
the decade – and in the early 1970s. The National Coalition 
of the 1970s ushers in a new movement against globalisa-
tion as more conservative and traditional values dictate 
policy, a phenomenon that reflects on the arts. This impact 
manifests itself in two ways. The first, which follows from 
the peasantist discourse of the late 1950s and early 1960s, 
chooses subject matters focusing on Anatolia, its panorama 
and people.72 ‘Tradition in art’ grows in popularity as it in-
creasingly occupies the agenda. Dissent is another vein that 
emerges at this time.73 Protests, student movements and the 
student-labour solidarity that laid the groundwork for the 
1968 movement confronting authority are also embraced by 
the arts,74 which could be interpreted as another aspect of 
the reflection of the National Coalition policies of the 1970s. 

The political, social and economic conditions of the pe-
riod following the 27 May 1960 coup and the 12 March 1971 
memorandum have also shaped the cultural and artistic 
fields. The artists of the 1968 generation, the drive to har-
monise with Europe, the effects of the National Coalition 
policies and the attempts to embrace national values all led 
to the debate on local vs universal in the arts. All this defines 
the period as one of search for identity; debate then moves 
to whether identity could be conquered through turning to 
national values or towards universal sources. Kemal Tahir’s 
writing spread these debates after 1960; his ideas found 
echoes in many disciplines. In parallel with social upheaval 
after 1970, both local and social tendencies came to the fore, 

72     Nilüfer Öndin, Cumhuriyet’in Kültür Politikası ve Sanat 1923-1950, 
217-218.
73     Semra Germaner‚ ‘Cumhuriyet Döneminde Resim Sanatı’, Cumhuri-
yet’in Yetmişbeş Yılında Kültür-Sanat Sempozyumu, 18-19 March 1999, 
Proceedings, Sanat Tarihi Derneği 5, Istanbul, 2000, 8-25.
74     Ali Akay, ‘Sanat Pazarı-Emek Pazarı: Eğretilik’, Sanat ve Sosyoloji, 
Bağlam, Istanbul, 2005, 10. 
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1968 Kuşağı Sanatçıları

1960’lı yıllarda, devletin sanata bakışında da bazı deği-
şiklikler gözlemlenir. 1960’lara kadar devlet, sanat ve eğlen-
ce sektörünü birbirinden ayırabiliyorken özellikle 1960’la-
rın sonu 1970’lerin başı itibariyle bu ayrım ortadan kalkar. 
1970’lerde Milli Cephe Hükümeti’yle birlikte evrensellik 
tartışmalarının karşısına yeni bir hareket çıkar. Gelenek-
sel, örf ve adetlere dayalı bir politika söz konusu olur ve bu 

even as existentialism-sympathisers who had trained in 
Paris sought ways of personal expression. This particular 
issue, that is, the debate on local vs universal, has not only 
prepared the 1980s but also survived to our day. 

The foremost adherents of anti-establishment art in 
Turkey were known as the 1968 Generation for their simi-
larly opposing stance, although they never actually formed 
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durum sanata da yansır. Bu görüşün sanata yansıması, as-
lında, kendini iki yönlü bir biçimde gösterir: Bunlardan ilki, 
1950’lerden 1960’lara geçişte karşılaşılan köycü söyleme 
bağlı olarak72, sanatta Anadolu panoramasını ve Anadolu in-
sanını ön plana çıkan konuların görülmesidir. Bununla iliş-
kili olarak sanatta gelenekten daha sık söz edilmeye başlanır 
ve bu görüş giderek yaygınlaşır. Bu tarihler itibariyle devlet 
karşıtı sanat da başlar.73 Zira, 1968 hareketini hazırlayan 
kurum karşıtı hareketler, öğrenci hareketleri, öğrencilerin 
işçilerle dayanışmaya girmesiyle birlikte sanat da kurumlar 
karşıtı bir tavır içerine girer.74 Bu da 1970’lerde Milli Cephe 
Hükümeti’nin politikalarının sanata yansımasının bir başka 
yönü olarak değerlendirilebilir.

27 Mayıs 1960 Darbesi ve 12 Mart 1971 Muhtırası’nı 
izleyen dönemin politik, sosyal, ekonomik koşulları kültür 
ve sanat alanını da biçimlendirmiştir. Bu dönemde, 1968 
Kuşağı sanatçıları örneğinde olduğu gibi, Avrupa ile bütün-
leşme çabaları ve Milli Cephe Hükümeti politikalarının 
sanata yansıması örneğinde olduğu gibi, ulusal değerleri 
benimseme çabaları sanat alanında yerellik-evrensellik 
tartışmalarını beraberinde getirmiştir. Tüm bunlar, bu dö-
nemin aslında bir kimlik arayışı dönemi olduğunu gösterir 
ve “kimlik”in ulusal kaynaklara dönerek mi yoksa evrensel 
değerlere yönelerek mi aşılacağı tartışılmaya başlanır. 
Bu tartışmalar 1960 sonrasında Kemal Tahir’in tezleriyle 
yaygınlık kazanmış ve birçok disipline yansımıştır. 1970 
sonrasında bir yandan toplumsal çalkantılara paralel olarak 
yerelci ve toplumcu eğilimlerin ön plana çıktığı görüldüğü 
gibi, diğer yandan da Paris’te eğitim gören sanatçıların va-
roluşçuluk akımına duydukları yakınlıkla ilişkili olarak bi-
reysel ifadenin yollarını aradıkları görülür. Aslında bu sorun 
(yerellik-evrensellik tartışmaları) 1980’li yılları hazırladığı 
gibi, günümüze kadar gelmiş bir sorundur. 

Devlet karşıtı sanatın Türkiye’deki en belirgin temsilci-
leri, “1968 Kuşağı” olarak adlandırılan75 ve aslında bir grup 
olmayan fakat benzeri karşı çıkışları gösterdikleri için bu 
adla anılan sanatçılardır. Mehmet Güleryüz (1938), Neş’e 
Erdok (1940), Alaettin Aksoy (1947), Komet ya da asıl adıy-
la Gürkan Coşkun (1941), Utku Varlık (1942) gibi. “1968 
Kuşağı” olarak anılan sanatçıların içinde bulundukları sos-
yo-politik ortam düşünüldüğünde sanatçılardan bazılarının 
Paris’e gitmeden önce 27 Mayıs 1960 askeri darbesine tanık 

72     Nilüfer Öndin, Cumhuriyet’in Kültür Politikası ve Sanat 1923-1950, 
s.217-218.
73     Semra Germaner, “Cumhuriyet Döneminde Resim Sanatı”, Cumhuri-
yetin Yetmişbeş Yılında Kültür-Sanat Sempozyumu Bildirileri, 18-19 Mart 
1999, Sanat Tarihi Derneği Yayını:5, İstanbul, 2000, s. 8-25.
74     Ali Akay, “Sanat Pazarı-Emek Pazarı: Eğretilik”, Sanat ve Sosyoloji, 
Bağlam Yayınları, İstanbul,2005, s.10. 
75     Semra Germaner, “1968 Kuşağı Sanatçıları”, s.8-25.

a group as such:75 Mehmet Güleryüz (1938), Neş’e Erdok 
(1940), Alaettin Aksoy (1947), Gürkan Coşkun known as 
Komet (1941), and Utku Varlık (1942), for instance. The 27 
May 1960 coup was part of the socio-political environment 
of the 1968 Generation, several of whom had witnessed it 
before they went to Paris, and later found themselves in the 
maelstrom of 1968 that swept through the entire European 
continent.

Paris was famously the meeting place for artists, writ-
ers and intellectuals of all religious affiliations, languages, 
races and political views from all parts of the globe between 
the 1920s and the Second World War. The Vietnam War 
reminded the French of the war in Indochina of a decade 
ago and the colonial struggles in Algeria opposed so volubly 
by thinkers like Jean Paul Sartre (1905-1980); due to their 
intellectual temperament, opprobrium of colonialism and 
debates on the Third World escalated much more rapidly 
amongst the French, and especially in Paris, leading to the 
events of May 1968 that shook the world.76

Artists who had witnessed the 27 May 1960 coup in 
Turkey, and the 1968 events in Paris would be greeted by the 
12 March 1971 memorandum upon their return home. It is 
therefore hardly surprising that this generation of artists 
redeemed the figure, and in particular the human figure that 
embodies political messages, criticism and irony. Moreover, 
the figure that comes to the agenda now is never traditional 
or academic – given the relative ‘academisation’ of the ab-
stract vocabulary at the time; it is, instead, an ironic figure 
that challenges and opposes. 

By the 1970s, there was a proliferation in the choice of 
subject matter; the pursuit of subjective content became 
no less germane than a distinctive style. This transfor-
mation deserves to be regarded as a major innovation 
in Turkish painting; social views and internal problems 
blended with a witty denunciation of established values 
and themes of self-criticism, sexuality, revisited childhood 
and death characterised the work of 1968 generation art-
ists recognised in the 1970s like Mehmet Güleryüz, Neş’e 
Erdok, Alaettin Aksoy, Komet and Utku Varlık. Dreams 
and fantastic elements gain prominence in the work of 
the following generation, such as Balkan Naci İslimyeli, 
Burhan Uygur and Ergin İnan.77 This imaginary realism 
created in the turbulent political environment of the 1970s 

75     Semra Germaner, ‘1968 Kuşağı  Sanatçıları’, 8-25.
76     Toby Clark, Sanat ve Propaganda Kitle Kültürü Çağında Politik İmge, tr.  
Esin Hoşsucu, Ayrıntı, Istanbul, 2004, 181- 188.
77     Semra Germaner remarks that the 1968 generation turned towards the 
surreal and the subconscious, possibly inspired by the writings of the ‘Se-
cond Newcomers ’ like İlhan Berk, Cemal Süreyya, Edip Cansever, Turgut 
Uyar, Ece Ayhan, and Ülkü Tamer. op. cit., 8-25.
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olduğu ve hemen ardından Paris’e gittiklerinde kendilerini 
tüm Avrupa’yı etkileyen 1968 olaylarının içinde buldukları 
bilinmektedir. 

Bilindiği gibi Paris, 1920’lerden II. Dünya Savaşı’na 
kadar olan dönemde dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 
farklı, din, dil, ırk ve politik görüşlere sahip sanatçıların, 
yazarların, aydınların buluşma noktasıdır. Vietnam Savaşı, 
Fransızlar’ın bu savaştan on yıl önce girilen Hindiçini Sa-
vaşı’nı ve Jean Paul Sartre (1905-1980) gibi düşünürlerin 
şiddetle karşı çıktığı Cezayir’deki sömürge çatışmalarını 
anımsamalarına neden olur ve düşünsel altyapısı nedeniyle 
kolonyalizm eleştirileri ve Üçüncü Dünya tartışmaları, diğer 
Avrupa ülkeleriyle kıyaslanacak olunduğunda Fransa’da ve 
özelikle de Paris’te çok daha hızlı bir biçimde gelişerek 1968 
Mayıs olayları patlak vermiş ve tüm dünyayı sarsmıştır.76

Türkiye’deyken 27 Mayıs 1960 Darbesi’ne ve ardın-
dan Paris’te 1968 hareketlerine tanık olan sanatçıları, 
Türkiye’ye dönüşlerinde, politik bilinçlerini bir kat daha 
arttıracak olan 12 Mart 1971 Askeri Muhtırası beklemekte-
dir. Dolayısıyla bu kuşak sanatçılarının figüre ve özellikle 
politik mesajlar içeren, bünyesinde eleştiri ve ironi taşıyan 
figüre yönelmelerine, onu yeniden gündeme getirmelerine 
şaşırmamak gerekir. Üstelik bu kez gündeme gelen figür, bu 
dönemde soyut resim dilinin de bir ölçüde akademikleşme-
ye başladığı göz önünde bulundurulacak olunduğunda, asla 
geleneksel ya da akademik bir figür değil; yukarıda da belir-
tildiği gibi eleştiri, karşı duruş, ironi içeren bir figürdür. 

1970’lerde sanatçıların bir konu çeşitliliği içine girdik-
leri ve sanatta ayırt edici bir üslup kadar öznel bir içerik 
arayışının da önem taşımaya başladığı görülür. Türk resmi 
açısından çok önemli bir yenilik olarak görülmesi gereken 
bu dönüşüm, sanat ortamında özellikle 1970’li yıllarda ken-
dini kabul ettiren Mehmet Güleryüz, Neş’e Erdok, Alaeddin 
Aksoy, Komet ve Utku Varlık gibi 1968 Kuşağı sanatçılarının 
toplumsal görüşleri kadar iç sorunları da yapıta katmaları 
ve yerleşik değerlere hicivle başkaldırı, özeleştiri, cinsellik, 
çocukluğa dönüş, ölüm gibi temaları ele alışlarıyla belir-
ginleşir. 1968 Kuşağı sanatçılarının yanı sıra Balkan Naci 
İslimyeli, Burhan Uygur ve Ergin İnan gibi bir sonraki ku-
şak ressamların yapıtlarında da düş ve fantezi öğeleri önem 
kazanmıştır.77 1970’li yılların çalkantılı siyasi ortamında 
yaratılan bu düşsel gerçekçiliğin, içine kapanan bireyin 
kendi iç hesaplaşmasıyla ilgili olduğu söylenebilir. 

76     Toby Clark, Sanat ve Propaganda Kitle Kültürü Çağında Politik İmge, 
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could be connected to the internal struggle of increasingly 
insular individuals.  

This exhibition shows the 1968 Generation with the 
works of Mehmet Güleryüz, Komet, Neş’e Erdok, Burhan 
Uygur (1940-1992) and Özer Kabaş (1938-1998). Finish-
ing the Academy of Fine Arts with top marks, Mehmet 
Güleryüz opened his first exhibition later the same year 
in 1966; held at the Turkish-German Culture Society, 
it showed his Caucasian Chalk Circle drawings and oils 
painted in 1965. Here he appears with his 1968 Tent The-
atre. One of nine applicants to the assistant tutor position 
at the academy in 1967, Güleryüz ended up in the group 
that was rejected along with Altan Gürman; Altan Adalı 
happened to be the only applicant who was hired. Having 
failed to secure an academic position, Güleryüz applied to 
do his national service instead, using this period to paint 
a prolific amount. In contrast to the attitude of dismissing 
everyday topics as mediocre so prevalent at the academy, 
Güleryüz deliberately sough to refine his internal imagery, 
highly satirical approach and criticism of the social order. 
A painting competition for the Atatürk Culture Centre 
was announced in 1968, when he was still serving in the 
military in Bursa. He entered the competition if only to 
demonstrate to the tutors on the jury (like Zeki Faik İzer, 
Sabri Berkel and Nurullah Berk) that ‘This, too, is a valid 
painting style.’ The result is Tent  Theatre, which was ex-
hibited at his 1970 show at the Taksim Council Art Gallery. 
This painting merits study in the context of the artist’s 
criticism of the social order and women’s place in society; 
he maintained this stance throughout his artistic career. 

A second 1968 generation artist with an equally satir-
ical brush in the exhibition is Özer Kabaş, who between 
1957 and 1962 studied Fine Arts at Yale, where he received 
his master’s degree. Having trained under such masters of 
the Bauhaus as Josef Albers, Kabaş finished as top of his 
year and opened his first solo show in America in 1962. He 
started teaching at Robert College in 1965; by the time he 
moved to the Basic Design Department of the Academy of 
Fine Arts in 1974, Robert College had become Bosphorus 
University. Until the mid-1970s, his work was dominated 
by social concerns; later he would focus on the lives of 
mariners. Bomb Ketch is the product of his earlier period 
of social criticism. 

Largely instrumental in the embrace of the surreal 
and the subconscious by the 1968 Generation were the 
writings of the ‘Second Newcomers ’ like İlhan Berk, Ce-
mal Süreyya, Edip Cansever, Turgut Uyar, Ece Ayhan, and 
Ülkü Tamer. This was a time of a major transformation of 
conventional literary rules as complete characters van-
ished from the stage and parody, pastiche and intertextu-



77

ality proliferated. These methods enabled the author to 
present the reader with several texts all at once. There is 
little room for long descriptions of characters or settings, 
the characters are conflicting, hesitant, ironic and hostile, 
the intention is to present reality as a variable, conven-
tional endings are eschewed and the plot is left open for 
the reader to complete at his or her leisure. In an attempt 
to shake conventional structures, writers may even em-
ploy a multitude of styles. The third person narrator is no 
longer the subject in the novel; similarly, painting now has 
no subject, or perhaps the subject has undergone muta-
tion. Post-1960, the figure in painting reflects the artist’s 
ironic attitude as it rejects the academic figure. Literature 
is populated with depressive characters as reality and fan-
tasy become indistinguishable.78

The Burhan Uygur, Komet and Neş’e Erdok paintings 
in the exhibition fall into this context. Burhan Uygur’s 1975 
They Never Laugh is a symbolic portrait. This itinerant 
painter (in his own words) whose bag was never without a 
sketchbook, book of poetry and paints, Uygur’s drawings 

78     For more detail please see: İnci Aydın Çolak, İmge ve İmaj: Resim ve 
Edebiyatta Ortak Dil, Corpus, Istanbul, in production. 

Sergide 1968 Kuşağı sanatçıları Mehmet Güleryüz, Ko-
met, Neş’e Erdok, Burhan Uygur (1940-1992) ve Özer Kabaş 
(1938-1998) ile temsil ediliyor. 1966 yılında Akademi’den 
birincilikle mezun olan ve aynı yıl, Türk-Alman Kültür Der-
neği’nde, Kafkas Tebeşir Dairesi serisinin desenlerinden ve 
1965’teki yağlıboyalarından oluşan bir sergi açan Mehmet 
Güleryüz, sergide 1968 tarihli “Çadır Tiyatrosu” resmiyle 
yer alıyor. Güleryüz, 1967 yılında Akademi’de açılan asis-
tanlık sınavına başvuran dokuz kişiden biri olmuş; içlerinde 
Güleryüz ve Altan Gürman’ın da bulunduğu grup reddedil-
miş; sadece Altan Adalı asistan olarak alınmıştır. Asistanlığa 
başlayamayınca askere giden Mehmet Güleryüz, bu dönem-
de bol miktarda resim yapmıştır. O sıralarda Akademi’de 
resimde güncel konularla ilgilenmenin sıradan bir tutum 
olduğu görüşü hakimken Güleryüz, tam aksine iç kurguları-
nı, hiciv dozu yüksek yaklaşımını ve sosyal yapıya yönelttiği 
eleştiriyi netleştirmek istemektedir. 1968 yılında, Atatürk 
Kültür Merkezi için bir resim yarışması açılır. Güleryüz, bu 
dönemde Bursa’da askerliğini yapmaktadır. Yarışmaya katı-
lan Güleryüz’ün amacı, jürideki Zeki Faik İzer, Sabri Berkel, 
Nurullah Berk gibi hocalara “Böyle bir resim de var” diye-
bilmektir. “Çadır Tiyatrosu” adlı resim, bu niyetin ürünüdür 
ve resim, Güleryüz’ün 1970 yılında Taksim Belediye Sanat 
Galerisi’nde açtığı sergide yer alır. “Çadır Tiyatrosu”, Gü-
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leryüz’ün sanat yaşamı boyunca sosyal yapıya ve toplumun 
kadına bakışına getireceği eleştiri bağlamında değerlendiril-
mesi gereken bir resimdir. 

Sergide 1968 Kuşağı sanatçıları arasında Güleryüz gibi 
hiciv dozu yüksek resimleri bulunan diğer isim, Özer Kabaş. 
Kabaş, 1957-1962 yılları arasında Yale Üniversitesi Resim 
Bölümü’nde eğitim görmüş ve burayı lisansüstü derece ile 
bitirmiştir. Bu kurumda Joseph Albers gibi Bauhaus usta-
larıyla çalışan Kabaş, desen dalında birincilik alarak mezun 
olmuş, 1962 yılında ilk kişisel sergisini de Amerika’da aç-

left ample white space on the page for his poems. Capable of 
expressing powerful emotions through an economical use of 
line, Uygur explains his approach to art: 

‘As for my painting journey: love and sincerity are par-
amount. I loathe affectations and fashionable trends in all 
branches of the arts, including painting. There is no room for 
phoney emotional ploys, ostentation or splendour. And mes-
sages founded on mental crumbs offer little more than super-
fluous artificiality… Staying away from all this and ploughing 
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mıştır. 1965-1974 yılları arasında Robert Kolej ve Boğaziçi 
Üniversitesi’nde eğitimcilik yapan Kabaş, 1974 yılında Aka-
demi’ye geçmiş ve Temel Sanat Eğitimi Kürsüsü’nde hocalık 
yapmıştır. 1970’lerin ortalarına kadar sosyal içerikli resim-
ler yapan sanatçı, daha sonra deniz insanlarının yaşamlarını 
konu edinen resimler yapmıştır. “Bumbarta”, sanatçının 
sosyal yergi içeren ilk döneminin ürünüdür. 

1968 Kuşağı’nın gerçeküstü ve bilinçdışına yönelişinde, 
edebiyat alanında “İkinci Yeni” olarak anılan İlhan Berk, 
Cemal Süreyya, Edip Cansever, Turgut Uyar, Ece Ayhan, 
Ülkü Tamer gibi yazarların da etkisi büyüktür. Bu dönemde 
edebiyatta da alışılageldik kurallar dönüşüme uğramış, 
eserlerde bütünlüklü karakterler azalmıştır. Bunun yanı 
sıra parodi, pastiş ve metinler arasılık sıklıkla kullanılır 
hale gelmiştir. Yazar bu yöntemleri kullanarak okuyucunun 
karşısına çıktığında okuyucu aynı anda birçok metin 
okuyabilmektedir. Eserde karakterlerin veya mekânın 
uzun betimlemelerine yer verilmez. Karakter çelişkilidir, 
ikirciklidir, ironiktir ve muhaliftir. Gerçekliğin değişken 
bir olgu olduğu duyumsatılmaya çalışılır. Bu dönemde 
eser genellikle alışıldık sonla bitmez. Olaylar okuyucunun 
zihninde tamamlayabilmesi için açık uçlu bırakılır. Genel 
yapıyı sarsmak isteyen yazar, eserinde farklı üslupları 
bir arada kullanabilir. Romandaki üçüncü kişi artık özne 
olmaktan uzaktır, değişime uğrayan veya yok olan özne 
resimde de karşımıza çıkar. 1960 sonrası resimde yer alan 
figür, sanatçının ironik bakışını yansıtan ve akademik 
figürün dışında duran bir figürdür. Bu dönemde edebiyatta 
bunalımlı karakterler artar, gerçek düşten farksız hale 
gelir.78

Sergide Burhan Uygur, Komet ve Neş’e Erdok’un 
resimleri bu bağlamda değerlendirilebilir. Burhan Uygur, 
1975 tarihli “Hiç Gülmeyenler” resminde sembolik bir 
portreye yer vermiştir. Kendini gezgin bir ressam olarak 
tanımlayan ve çantasından eskiz defteri, şiir kitabıyla 
boyalarını eksik etmeyen Uygur, desenlerini kâğıdın 
büyük bölümünü boşlukta bırakan şiirler için yapar. 
Basit çizgilere indirgenmiş güçlü duygular yansıtan 
sanatçı, sanat anlayışını şu sözlerle anlatır: “Resimle 
olan macerama gelince, sevgi ve içtenlik en ön planda 
gelir. Resim dahil, sanatın her dalında zorlama moda 
akımcılığından nefret ederim. Sanatın kutsal tezgahında 
göstermelik duygu oyunlarına, gösterişe, şaşaya yer yoktur. 
Ve aklın kırıntıları üzerine kurulmuş mesajlar gereksiz 
zorlamadan başka bir şey getirmez… Kendimi bunlardan 

78     Bu konuda ayrıntılı bilgi için Bkz. İnci Aydın Çolak, İmge ve İmaj: Resim 
ve Edebiyatta Ortak Dil, Corpus Yayınları, İstanbul, yayın aşamasında. 
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uzak tutup kozamı örmek- tek derdim bu.” 79 
1960 sonrasında resimde Komet ve Burhan 

Uygur’un yaptığını, edebiyatta gerçek ve düşün içi 
içeliği, biçimbozmalar, öznesiz yapıtlar ile Leyla Erbil ve 
Gülseli İnal gerçekleştirir. Bu dönemde yabancılaşma, 
yalıtılmışlık, bıkkınlık kavramları edebiyat ve resimde 
paralel bir dil oluşturmuştur. Sanatçılar, 1960 sonrasında 
gerçekliği her alanda deforme ederek yeniden kurgularlar. 
Sanatçılarının ortak noktası olarak tanımlanabilecek hiçlik, 
cinsellik, intihar, sıkıntı, huzursuzluk, bunalım kavramları 
karakterlerin tipik özelliği olarak karşımıza çıkarken, 
gerçek ve düş arasındaki dalgalanmalar resme de yansır.80 

79     Burhan Uygur’dan aktaran İnci Aydın Çolak, a.g.e.
80     İnci Aydın Çolak, a.g.e.

my own furrow – that’s all I care for.’79 
What Komet and Burhan Uygur achieved in painting 

after 1960 was echoed in the field of literature by Leyla 
Erbil and Gülseli İnal’s structures marked by distortion 
where reality and fantasy intermingle, and there is distinct 
absence of protagonists. This seems to be a time when al-
ienation, isolation and weariness appear form parallel styles 
of expression in painting and literature. Artists distort and 
reconstruct reality in every field after 1960. Characters are 
typically nihilistic, occupied with sexuality, suicide, ennui, 
disquietude and depression – all traits that could count 
as common to most artists – and the fluctuations between 

79     Burhan Uygur cited by İnci Aydın Çolak, op. cit. 
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Komet’in 1992 tarihli resminde figürler gerçek ve düş 
arasındaki belirsizlikte konumlanırken mekân ve zaman da 
belirsizliğini korur.

Neş’e Erdok’un 1991 tarihli “Georg Trakl’ın Hezeyanı 
İçin” resmindeyse sanatçı, genç yaşta ölen Avusturyalı şair/
yazar George Trakl’ın (1887-1914) “Delirium” şiirinden 
hareket etmiştir. Şiirde yer alan 

“Kırmızı bir parmak alnına batar 
Ağır ve paramparça zihin 
Ölü bir fahişenin gülümsemesidir şimdi”
Dizelerini portresini konu alan Erdok, portreye ilave 

ettiği farklı ten rengindeki el ile kendini Trakl’a dokunurken 
göstermiş olmalıdır. 

1980 Sonrası Yeni Arayışlar, 
Yeni Yönelimler

1980’li yıllar tüm dünyada yeni bir dönemin başlangıcı 
niteliğindedir. Bu dönemde Avrupa’nın birçok ülkesinde 
sosyalist-liberal partiler seçimle iktidara gelmiş, yıllardan 
beri siyasi özgürlüklerin olmadığı ülkelerde bir ferahlama 
dönemi yaşanmaya başlamıştır. Buna karşın Türkiye bu 
döneme bir askeri darbeyle girmektedir ve 12 Eylül 1980 
darbesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinde yeni bir döneme 
işaret etmektedir. Bu dönemle birlikte, Türkiye’de farklı bir 
yapılanma süreci başlamış, ithal ikameci ekonomi politi-
kasını geride bırakan Türkiye, Dünya Bankası ve IMF’nin 
önerileriyle ihracata yönelik bir politikayı benimsemiştir. 
Ekonomik alanda izlenen liberalleşme politikaları dış iliş-
kilere de yansımış, bu döneme kadar yabancı sermayenin 
ülkeye girmesine karşı alınan tedbirlere son verilerek ithal 
ikamecilikten dışarıya dönük ihracatı teşvik politikalarına 
geçilmiştir.81

Bu dönemde izlenen politikalar, Türkiye’de top-
lumsal ve kültürel alanda kökten değişikliklere neden 
olmuştur. Avrupa’nın birçok ülkesinde idam cezalarının 
kaldırıldığı, işçilere yeni hakların sağlandığı bu dönemde 
yeni toplumsal oluşumlar ortaya çıkmıştır. Türkiye ise, 
1970’lerden miras edindiği arabesk toplum biçimine bü-
rünmüş, bu dönemde sanat ve siyaset arabeskleşmiştir.82 
Toplumsal yaşamda apolitikleşme/apolitikleştirme hare-
ketlerinin egemen olduğu 1980 sonrası dönemde toplum-
sal, siyasi, kültürel kavramların da yeniden tanımlanması 
gerekmiştir.83

81     Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, Sarmal Yayınevi, İstan-
bul, 1995, s.20-22.
82     Ali Akay, Konu-m-lar, Bağlam Yayınları, İstanbul, 1991, s.7.
83     Burcu Pelvanoğlu, 1980 Sonrası Türkiye’de Sanat: Dönüşümler, Türki-
ye Alim Kitapları, İstanbul, 2016 s.47-104. 

reality and fantasy also show up in painting.80 Komet’s 1992 
canvas sets the figures in a limbo, neither real nor entirely 
imaginary; space and time are equally indefinable. 

Neş’e Erdok’s 1991 For Georg Trakl’s Delirium is a hom-
age to Delirium by the Austrian poet George Trakl (1887-
1914) who died too young. Inspired by the lines, 

A red finger dips into your brow …
Heavy and torn to pieces, the mind muses …
The cold smile of a deceased harlot,
The flesh-coloured hand touching Trakl in the portrait 

might well be Erdok’s own. 

New Trends, New Quests post-1980

The 1980s were something of a fresh start across the 
globe. Elections in many European countries returned 
socialist-liberal parties to power, ushering in an era of 
relaxation hitherto unknown in places lacking political 
freedoms. Turkey, on the other hand, enters the decade with 
the military coup of 12 September 1980 which would mark 
a new epoch in the history of the Republic of Turkey. Aban-
doning its earlier import substitution economic policy, and 
following advice from the World Bank and the IMF, Turkey 
overhauled its systems to adopt an export-oriented formula. 
Liberalisation of the economy spread to foreign relations as 
the barriers to foreign investment were lifted, and import 
substitution gave way to export incentives.81

As capital punishment was abolished in numerous coun-
tries across the world, workers gained new rights, and new 
social formations arose in Europe, the policies of this period 
caused fundamental changes on both social and cultural 
fronts in Turkey. Turkish society adopted an arabesk image 
that was a legacy of the 1970s – a hybrid culture that spread 
to the arts and politics.82 Dominated by apoliticisation in 
social life, social, political and cultural concepts needed 
redefining post-1980.83

In the introduction to the 2000 reprint of her 1992 The 
New Cultural Climate in Turkey: Living in a Shop Window 
(in Turkish) Nurdan Gürbilek points out that the connec-
tion between the 1980s and today must be sought in the 
dichotomies of the time: two forms of power, two discourses 
and two cultural strategies.84 She writes:  ‘It was a period of 

80     İnci Aydın Çolak, op. cit.
81     Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, Sarmal, Istanbul, 1995, 
20-22.
82     Ali Akay, Konu-m-lar, Bağlam, Istanbul, 1991, 7.
83     Burcu Pelvanoğlu, 1980 Sonrası Türkiye’de Sanat: Dönüşümler, Türkiye 
Alim, Istanbul, 2016, 47-104. 
84     Nurdan Gürbilek, Vitrinde Yaşamak 1980’lerin Kültürel İklimi, Metis, 
Istanbul, 2007 (First published by Metis, Istanbul, 1992), 8.
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denial, censorship and silencing; but also one (…) that sought 
to arouse, internalise and tame. (…) a softer, freer era of cul-
tural pluralism (…) a more liberal, more comprehensive, more 
inclusive strategy of power. (…) all shared one stage framed by 
two different strategies, which I think still count on one an-
other for survival in Turkey in that brief period of the 1980s.’85

The 1980s were a time an explosion of the local, a cultur-
al pluralism, yet all these explosions took shape under glob-
al pressures. Those were the years when people acquired a 
sense of place; but this inevitably brought on an ideology of 
the local and a power struggle over whose local it really was. 

85     op. cit., 8-9.

Nurdan Gürbilek, 1992 yılında yayımladığı Vitrinde 
Yaşamak 1980’lerin Kültürel İklimi adlı kitabının 2002 
yılındaki yeniden basımı için yazdığı önsözde 1980’lerin 
günümüzle olan bağlantısının, dönemin iki farklı iktidar 
projesinin, iki farklı söz siyasetinin ve iki farklı kültür stra-
tejisinin sahnesi oluşunda aranması gerektiğini belirtir.84 
Gürbilek şöyle der: “Bir yandan bir baskı ve yasaklar döne-
miydi, diğer yandan yasaklamaktansa dönüştürmeyi, yok 
etmektense içermeyi, bastırmaktansa kışkırtmayı hedefleyen 
daha modern, daha kurucu, daha kuşatıcı denilebilecek bir 
kültürel stratejinin kendini var etmeye çalıştığı yıllar. (…) 

84     Nurdan Gürbilek, Vitrinde Yaşamak 1980’lerin Kültürel İklimi, Metis 
Yayınları, İstanbul, 2007 (I. Baskı, Metis Yayınları, İstanbul, 1992), s.8.
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Cultural identities could now express themselves without 
cover of a grand narrative umbrella; but the political com-
mon ground upon which those identities could transform 
one another had already lost its power to support them. 
The 1980s were years when culture ceased to be something 
arising spontaneously, and demanded autonomy more than 
ever before; in a sense, daily life culturised itself. But, on the 
other hand, the realm known as culture was overly exposed 
to the pressures of the world market and lost its autonomy, 
perhaps for the first time in such a decisive way, suggests 
Gürbilek: ‘It was the Turkey of the 1980s that crystallised 
all these cultural contradictions whose consequences appear 
much more complicated today simply because we have be-
come inured to oddities. Moreover, it also demonstrated that 
culture had the capacity to self-organise under much more 
inclusive principles instead of those of suppression, exclusion 
or forced abnegation, that in the history of culture, suppressed 
content did not have to be destructive or liberating simply by 
virtue of its having been suppressed.’86

According to Nurdan Gürbilek, the first half of the 1980s 
was marked by the coup, by severe repression, and the latter 
half was relatively relaxed, a time of a more modern, a more 
civilian governance. A deeper scrutiny, however, reveals that 
neither strategy replaced the other throughout the 1980s; 
it was rather that they came into being each calling upon 
the other, each dependent upon the other for its effective-
ness, each owing its legitimacy to the other. In other words, 
what one repressed, the second provoked; and what one 
provoked, the second repressed. Two strategies, two forms 
of power, two different narratives, and a proscriptive offi-
cial discourse clashed in the 1980s with a more civilian one 
promising greater freedoms.87

The cultural phenomena of the 1980s were defined by 
these two clashes. Prohibitions in the cultural sphere and 
investment pouring into culture, and the abolishing of insti-
tutions that gave a voice to the masses and the emergence 
of mass culture for almost the first time are some of the 
simultaneous polarities of the time. Nurdan Gürbilek says: 
‘The 1980s attempted to separate the world of plenty and 
opportunity from the world of want and impossibility, make of 
them two camps that would never touch, between which none 
could cross. Now it must be asked: Will a force reawaken to 
translate the opportunity of the first into the rebellion of the 
second?’88

86     op. cit., 10-11.
87     op. cit., 13-14.
88     op. cit., 27.
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Türkiye’de bence bugün de birbirine muhtaç olan bu iki farklı 
projenin çizdiği çerçevede, kısa bir zaman dilimi içinde aynı 
sahneyi paylaştılar 80’lerde.”85

1980’li yıllar yerelliğin patladığı, bir kültürel çoğullaş-
manın yaşandığı yıllardır, ancak diğer yandan bütün bu 
patlamalar küresel basınçlarla birlikte şekillenmiştir. Bu 
yıllarda bir yer duygusu gelişmiş, ama bu duygu kaçınılmaz 
olarak bir yerellik ideolojisini, yerel olanın asıl sahibin kim 
olduğunu belirlemeye yönelik bir iktidar mücadelesini de 
beraberinde getirmiştir. Kültürel kimlikler artık kendilerini 
bir siyaset dolayımı olmadan da ifade edebilmektedir, ancak 
bu kimliklerin birbirleriyle karşılaşabileceği, birbirlerini 
etkileyebileceği, birbirlerini dönüştürebileceği siyaset ala-
nı gücünü yitirmiş, kamu denen alan toplu bir kayıtsızlığa 
dönüşmüştür. 1980’li yıllar, kültürün de özerkliğini en fazla 
talep ettiği yıllar olmuştur ancak kültür, kendiliğinden ya-
şanan bir şey olmaktan çıkmış, yeni bir yoğunluk, özel bir 
vurgu kazanmıştır. Bir yandan da kültür, hem üzerinde o 
zamana dek olmadığı kadar çok kamusal tartışmanın yapıl-
dığı bir bölge haline hem de piyasaya fazlasıyla açık, bağımlı 
bir alan haline gelmiştir. Gürbilek’e göre, “80’ler Türkiyesi, 
bugün sonuçlarını çok daha net görmemize rağmen yadırgama 
gücümüzü yitirdiğimiz için bize daha karmakarışık görünen 
bütün bu kültürel karşıtlıkları olanca çıplaklığıyla görmemizi 
sağladı. Bunun da ötesinde kültürün illa bastırma, dışlama ya 
da feragate zorlama gibi ilkelerle değil, çok daha kuşatıcı ola-
bilecek başka ilkelerle de örgütlenebileceğini, kültür tarihinde 
yeraltına itilmiş içeriklerin sırf bastırılmış oldukları için yıkıcı 
ya da özgürleştirici olmayabileceğini de gösterdi.”86

Nurdan Gürbilek’e göre, 1980’li yılların ilk yarısına 
darbenin, baskının, şiddetin; ikinci yarısına ise, göreli 
bir özgürleşmenin, daha modern, daha sivil bir iktidarın 
damgasını vurduğu görülür. Ancak mesele daha derin-
den ele alındığında, bu iki strateji 1980’li yıllar boyunca 
hiçbir zaman birbirinin yerini almamıştır; hep birbirini 
çağıran, birbirine ihtiyaç duyan, meşruluklarını birbirine 
borçlu biçimler olmuşlardır. Başka bir deyişle, ilkinin 
bastırdığını ikincisi kışkırtmış, ikincisinin kışkırttığını 
ilki bastırmıştır. İki strateji, iki iktidar olma biçimi, iki 
farklı söylem, devletin yasaklayıcı söylemiyle daha öz-
gürleştirici vaatlerle dolu, daha sivil bir söylem, 1980’li 
yıllarda çakışmıştır.87

1980’li yılların kültürel oluşumlarını da bu iki çakışma 
belirlemiştir. Kültürel alandaki yasaklar ile kültüre sermaye 
akıtılması, kitlelerin taleplerini dile getirebilecekleri ku-

85     A.g.e., s.8-9.
86     A.g.e., s.10-11.
87     A.g.e., s.13-14.
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By the early 1980s, subculture and high culture began 
to converge as social, political and cultural formation took 
shape via the international system of communications. This 
was reflected in the rise of a mediocre and even vulgar ico-
nography against intellectualism as a popular and graphic 
style intensified. As the era when the arabesk entrenched 
itself, popular culture spread rapidly and conspicuous 
consumption took a start, the 1980s are defined by Aydın 
Çubukçu as the praise of ignorance.89 The explosion of hold-

89     Aydın Çubukçu, ‘12 Eylül’ün Kültür Politikası ve Sonuçları’, Cumhuriyet 
Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Vol. 3, İletişim, Istanbul, 1996, 840.
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ing companies and private bankers especially after Turgut 
Özal’s rise to power, the growth of the advertising sector 
in order to encourage consumption and the rise of related 
sectors and careers, the start of the age of brands and image, 
the ascendance of chauvinist patriotism, the appeal of radi-
cal religion and the obliteration of all leftist concepts, values 
and teaching could all be interpreted as the characteristics 
of the 12 September regime. 

Unlike their predecessors of 27 May 1960 and 12 March 
1971, the military government that took over on 12 Sep-
tember 1980 eschewed a radical/reformist style and made 
no attempts to indulge in smoke and mirrors. Instead, it 
engaged immediately and incontrovertibly in the economic 
and social programme of the bourgeoisie. The concept of 
time in politics also changed in parallel with market econ-
omy; the revolutionary politics of the 1970s intent on leap-
frogging into a future time gave way to the politicisation of 
everyday problems. The political changes of the 1960s and 

rumların yok edilmesi ile neredeyse ilk kez kitle kültürünün 
ortaya çıkması gibi karşıtlıklar bir arada olmuştur. Nurdan 
Gürbilek’in ifade ettiği gibi, Türkiye 1980’lerde şunu de-
nemiştir: “Varlığın ve imkânların dünyasıyla yokluğun ve 
imkânsızlığın dünyasını, birbirine temas etmeyecek, birbirine 
geçişi olmayan iki kampa ayırdı. Şimdi sormak gerekiyor: 
Birincisinin imkânlarını ikincisinin isyanına tercüme edecek 
bir güç yeniden uyanacak mı?”88

1980’lerin başında alt kültür ile yüksek kültür örtüşme-
ye, toplumsal, siyasal ve kültürel biçimlenme, uluslararası 
iletişim sistemi aracılığıyla gerçekleşmeye başlamıştır. 
Bunların bir yansıması olarak entelektüelizme karşı sıra-
dan, bayağı ikonografi ön plana çıkmış, popüler ve grafik 
anlatım yoğunluk kazanmıştır. Arabesk kültürün yerleştiği, 

88     A.g.e., s.27.
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1970s were based on the future, the revolution and collec-
tive consciousness (or the masses); the transformation of 
the 1980s rose on enterprise. This is directly connected to 
the development of civil society. It was the progress of civil 
society that enabled the paradigm shift in the political arena 
from the future to today, and from the state to the individual.90 

Although 1980 marks a turning point from a socio-polit-
ical aspect, the change in the arts had made itself felt in the 
middle of the 1970s. The first steps might have been taken 
in the 1950s and 1960s, but a major indicator is the increase 
in art gallery numbers from the 1970s onwards (and their 
proliferation in the 1980s). An art market began to emerge 
thanks to these galleries as capital and the arts environment 
connected. Other paths were also explored in the 1970s. 
One such example is the event arranged at the Academy of 
Fine Arts in Istanbul, namely, the Symposium of the Arts 
Towards 2000 (24-28 October 1977) and its conclusions. 
According to this declaration, art was becoming a phenom-
enon that encompassed the entirety of life; it had to exist for 
all, and everything must be perceived as works of art within 
the concept of universal art. Further emphasis was placed 
on the necessity of staying outside the reach of academism 
and official ideological constraints. An appraisal of this 
statement today reveals both these conclusions to maintain 
their validity: art merits the definition of a phenomenon 
that encompasses the whole of life, and that the definition of 
a work of art must be broadened. 

By the 1970s, in parallel with the increasingly liberal 
arts environment, the erstwhile authority of State Paint-
ing and Sculpture Exhibitions launched in 1939 was on 
the wane. At this time of dwindling state influence, group 
exhibitions emerged, starting with the Open Air Exhibition 
held in the grounds of the Istanbul Archaeological Museum. 
Arranged by the Friends of the Archaeological Museum, it 
ran between 1974 and 1977. Then the Academy of Fine Arts 
launched a biennial in 1977: the Istanbul Art Festival New 
Trends Exhibitions. Six biennials took place until the hiatus 
of 1987. By the time they were resumed in 1994, they no 
longer commanded quite the same sway. Group exhibitions 
such as the Istanbul Contemporary Artists (held since 1980 
although they lost their influence in the 2000s), and the A 
Section from Turkish Avant-garde (1984-1988) served as 
the vanguard of concept-curated exhibitions. They might 
well be regarded as having achieved their objective of going 
beyond the conventional, of demonstrating that artistic 
production beyond the accepted and ‘liked’ was possible.

90     Nilüfer Göle, Melez Desenler: İslam ve Modernlik Üzerine, Metis, 
Istanbul, 2000, 7.

popüler kültürün hızla yayıldığı, tüketim çılgınlığının baş-
ladığı 1980’li yıllar, Aydın Çubukçu tarafından “cehalete 
övgü dönemi” olarak tanımlanmaktadır.89 Özellikle Tur-
gut Özal’ın iktidara gelmesi sonrasında holding-banker 
patlamasının yaşandığı, tüketimi teşvik amacıyla reklam 
sektörünün büyümesi ve bununla ilişkili yeni sektörlerin, 
mesleklerin doğması, imaj, marka çağının başlaması, şoven 
milliyetçiliğin yükselişi, radikal dine yöneliş, sola yönelik 
tüm kavramların, değerlerin, öğretilerin belleklerden silin-
meye başlanması 12 Eylül rejiminin karakteristik özellikleri 
olarak yorumlanabilir. 

12 Eylül 1980’de başa geçen askeri yönetim, 27 Mayıs 
1960 ve 12 Mart 1971’dekilerin aksine, herhangi radikal/
reformcu bir üsluba veya bir göz boyama girişimine yönel-
memiş, derhal ve kesin bir biçimde burjuvazinin ekonomik 
ve toplumsal programına angaje olmuştur. Bu dönemde 
siyasetteki zaman kavramı da piyasa ekonomisine paralellik 
göstererek değişime uğramış, 1970’li yılların devrimci, ge-
lecekteki bir zamana sıçrama yapmak isteyen siyaseti yerini 
güncel sorunların siyasallaşmasına bırakmıştır. 1980’li 
yıllarda, 1960’ların ve 1970’lerin geleceğe ya da devrime ve 
kolektif bilince, yani sınıfa ya da halka dayanan siyasal deği-
şiminin yerini girişimcilik üzerinde yükselen değişim almış-
tır. Bu durum sivil toplum alanının gelişmesiyle ilişkilidir. 
Sivil toplumun gelişmesiyle siyasetin gelecekten bugüne, 
devletten bireye soyuttan somuta doğru eksen değiştirmesi 
mümkün olmuştur.90 

1980 yılı, sosyo-politik açıdan bir kırılmayı ifade etse 
de sanattaki değişim 1970’lerin ortasında kendini hisset-
tirmeye başlamıştır. 1950’lerde ve 1960’larda ilk adımları 
atılmış olmakla birlikte, 1970’lerin ortalarından başlayarak 
1980’lerle birlikte sayıları artan sanat galerileri bunun bir 
örneğidir. Bu galeriler sayesinde piyasa oluşması yönünde 
adımlar atılmış, sanat ortamı ile sermaye arasında bağ ku-
rulmuştur. 1970’li yıllarda piyasa dışında da yeni arayışlar 
dikkati çekmiştir. Bu bağlamda 24-28 Ekim 1977 tarihleri 
arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde 
düzenlenen “2000 Yılına Doğru Sanatlar Sempozyumu” ve 
bu sempozyumun sonuç bildirgesinde alınan kararlar örnek 
gösterilebilir. Sempozyumun sonuç bildirgesine göre, sanat 
giderek yaşamın tümünü kapsayan bir olgu haline gel-
mektedir, herkes için var olmalıdır ve tümel sanat kavramı 
içerisinde her şey sanat eseri olarak algılanmalıdır. Sanatın 
akademizmden ve devletin ideolojik baskılarından uzak 

89     Aydın Çubukçu, “12 Eylül’ün Kültür Politikası ve Sonuçları”, Cumhu-
riyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, C.3, İletişim Yayınları, İstanbul, 1996, 
s.840.
90     Nilüfer Göle, Melez Desenler: İslam ve Modernlik Üzerine, Metis 
Yayınları, İstanbul, 2000, s.7.
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In the first half of the 1970s, trends like minimalism and 
photo-realism appeared on the Turkish art environment, 
whilst the first half of the 1980s was largely marked by the 
new expressionism. The increasingly diversified exhibition 
activities of the period, certainly from the 1970s onwards, 
fostered a profusion and plurality of output. The New 
Trends, New Quests post-1980 section aims to demonstrate 
this variety and is illustrated by the following pieces in our 
exhibition: Locus of Extremity by Erol Akyavaş (1932-1999), 
Earth Mother by Tomur Atagök (b 1939), Life on the Old 
Wall by Lüftü Günay (b 1924), The Joy of Spring by Zahit 
Büyükişleyen (b 1946), Rumeli Caravanserai VII by Ke-
mal Önsoy (b 1954), This Has Been Done Before by Bedri 
Baykam (b 1957), Ubi et Orbi (The City and the World) Nos: 
5, 8 by Şükrü Aysan (b 1945), Untitled by Canan Tolon (b 
1955), My Obelisk I by Yusuf Taktak (b 1951) and Untitled 
by İnci Eviner (b 1956).

Of these artists, Tomur Atagök is the leading Turkish 
proponent of feminism that gained strength in Europe and 
America after 1970. Declaring her conviction in the necessi-
ty of ‘presenting women with women’ Atagök has since the 
1980s focused on women, the legacy of these lands: women 
elevated to divine status in eras dominated by the cult of the 

kalmasının gerekliliği de bu bildirgede vurgulanmıştır. Bu 
sonuç bildirgesi kararları bugün yeniden değerlendirildiğin-
de, gerek sanatın yaşamın bütünlüğünü kapsayan bir olgu 
olarak nitelenmesi gerekse sanat eserinin tanımının geniş-
lemesinin bugün de geçerli olduğu anlaşılmaktadır.

1970’li yıllarda, 1939 yılından beri tek büyük sergi olan 
Devlet Resim Heykel Sergileri’nin de bu dönemde sanat 
ortamının özerkleşmesine paralel olarak etkisini yitirdiği 
görülür. Devletin sanat ortamındaki etkinliğinin giderek 
azaldığı bu dönemde toplu sergiler düzenlenmeye baş-
lanmıştır. İstanbul Arkeoloji Müzesi bahçesinde İstanbul 
Arkeoloji Müzeleri Sevenler Derneği tarafından 1974-1977 
yılları arasında düzenlenen Açık Hava Sergisi, bu toplu ser-
gilerin ilkidir. Açık Hava Sergisi’nin ardından 1977 yılında 
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde iki yılda bir 
İstanbul Sanat Bayramı Yeni Eğilimler Sergileri düzenlen-
miştir. 1977’den 1987’ye dek altı kez düzenlenen bu sergiler, 
1987’de kesintiye uğramış, 1994 yılında yeniden düzenlen-
diyse de etkisini yitirmiştir. 1980’den bu yana düzenlenen 
ancak 2000’li yıllardan bu yana etkisini kaybeden Günümüz 
Sanatçıları İstanbul Sergileri, 1984-1988 arasında düzen-
lenen Öncü Türk Sanatından Bir Kesit Sergileri gibi toplu 
sergiler bienallerin ve kavramlı-küratörlü sergilerin öncüsü 

Canan
Tolon
İsimsiz
Untitled
1991
Ahşap üzerine karışık teknik
Mixed media on wood
135 x 135 cm



91

niteliğinde olmuştur. Bu sergiler, alışılagelmişin ötesine 
geçmeyi, kabul görmüş yapıtların ve beğenilerin ötesinde de 
bir sanat üretiminin olabileceğini göstermeyi amaçlamış ve 
amacına da ulaşmış etkinlikler olarak görülebilir.

Türkiye sanat ortamı 1970’lerin ilk yarısında minima-
lizm, fotogerçekçilik gibi akımlarla tanışmaya başlamış ve 
1980’lerin ilk yarısına da yeni dışavurumculuk damgasını 
vurmuştur. Bu dönemde 1970’li yıllarla birlikte Türkiye 
sanat ortamında çoğalan ve çeşitlenen sergileme etkinlik-
lerinin getirdiği bir üretim yoğunluğu ve çoğulluğundan söz 
etmek mümkündür. Sergide de “1980 Sonrası Yeni Arayışlar 
Yeni Yönelimler” başlığı altında bu çeşitlilik gösterilmeye 
çalışıldı. “1980 Sonrası Yeni Arayışlar Yeni Yönelimler”, 
Erol Akyavaş’ın (1932-1999) “Uç Mevkii”, Tomur Atagök’ün 
(1939) “Toprağın Kadını”, Lüftü Günay’ın (1924) “Eski 
Duvarda Yaşantı”, Zahit Büyükişleyen’in (1946) “Bahar 
Sevinci”, Kemal Önsoy’un (1954) “Rumeli Han VII”, Bedri 
Baykam’ın (1957) “This Has Been Done Before”, Şükrü 
Aysan’ın (1945) “Ubi et Orbi No:5-8 Kent ve Dünya”, Canan 
Tolon’un (1955) “İsimsiz”, Yusuf Taktak’ın (1951) “Dikilita-
şım I” ve İnci Eviner’in (1956) “İsimsiz”iyle temsil ediliyor. 

Bu sanatçılar arasında Tomur Atagök, Avrupa ve Ame-
rika’da 1970 sonrasında güçlenen feminist teorinin Türki-
ye’deki yansımasını temsil eden en önemli isimdir. “Kadına 
kadını sunmanın gerektiği”ne inandığını belirten Tomur 
Atagök, 1980’lerden bu yana, bu coğrafyanın mirası olan 
kadınları, örneğin, ana tanrıça kültünün egemen olduğu 
dönemlerde baş tacı edilen kadını, konu edinmekte ve böy-
lelikle belleğimizden sildiğimiz bir değere, kadının önemine 
gönderme yapmaktadır. Türkiye’de kadını konu eden ilk 
sergileri de düzenleyen Atagök, kadını tema alması konu-
sundaki görüşlerini şöyle açıklamıştır: “Berkeley, California 
yıllarında öğrencilerin toplu eylemleriyle dikkatimi çeken 
kadın hareketleri Türkiye’ye dönüşteki çalışmalarımda etkili 
oldu. Örneğin ilk soyut dönemimde yaşamla ilgili soyut insan 
ilişkilerini tanımlamaya çalışırken, 70’li yıllarda Türkiye’de-
ki kadın sorunlarına odaklandım. Balkondan düşen bir kadı-
nı seyreden kadınlar ya da askeri devrimde subaylar devletin 
geleceğini konuşurken, onları izleyen eşleri gibi fotoğraflar 
o yıllardan kadının toplumda izleyici olarak konumunu vur-
gulamama neden oldu. Yeni Eğilimler Yarışması’nda Gümüş 
madalya alan iki kanatlı metal sunak (Simetrik Sunak), bir 
kanatta kadın tanrıça ve ona tapınan kadınları, diğer kanat-
ta uzanıp serilmiş bir kadını canlandırıyordu. Daha sonra 
şarkıcı Madonna ve diğer kadın karakterlerle ilgili işlerimi 
ürettim, ama kadını doğa ile ilişkilendirmem 90’ların or-
talarında arttı. Bir Fullbright Bursu ile Amerika’ya gidip 
ilk Amerikalı Kadın Feminist sanatçılarla görüşmelerim 
kadına örnek Anadolu tanrıçalarına yönelmeme neden 
oldu. Sorunlar kadar örnek kadınları topluma sunmak beni 

mother goddess, for example, thereby alluding to women 
– the asset we have erased from our memories. As she held 
the first exhibitions specifically on the theme of women in 
Turkey, Atagök explained her reasons: ‘The women’s move-
ments that first piqued my interest in Berkeley, California 
would influence my work upon my return to Turkey. Take 
my early abstract period, for instance: whilst I attempted 
to define abstract human relations about life, in the 1970s I 
focused on women’s issues in Turkey. Women watching anoth-
er woman falling from a balcony, of photographs of officers’ 
wives watching as their husbands discussed the future of the 
state were instrumental in my emphasis on women’s position 
in society as observers. A metal diptych (Symmetrical Altar) 
that won Silver in the New Tendencies Competition depicted a 
goddess on one side along with her female worshippers, and a 
reclining woman on the other. Later, I produced pieces on the 
singer Madonna, and other female characters, but it was the 
mid-1990s when I turned to the association between women 
and nature. Meeting female feminist American artists when 
I went to America on a Fulbright Scholarship triggered my 
interest in Anatolian goddesses who exemplified women. It 
would be fair to say that presenting exemplary women made 
me happier than merely showing problems. Yes, it is true that 
I have held numerous exhibitions, written and spoken about 
women artists, but as artists, we tend to ignore the existence 
of ‘gender’ issues in our country. Yet we have to defend the 
rights we have been given and oppose domestic violence and 
inequality in the public sphere.’91 Atagök’s Woman of the 
Earth included in this exhibition is significant as an illus-
tration of a transition between her 1980s new expressionist 
painterly approach and the mother goddess theme that 
would claim the focus of her work post-1996. 

The artist behind My Obelisk I is Yusuf Taktak, the first 
representative of photo-realist painting in Turkey. He was 
in his final year at the academy at a time when photo-real-
ism and conceptual art dominated the world. Having avidly 
followed both in periodicals, he chose photo-realism since 
academic training demanded the use of paint. Between 1973 
and 1976, he produced photo-realist pictures similar to 
Chuck Close’s (b 1940) large size self-portraits. In his own 
words, however, Yusuf Taktak’s technique is different from 
the western style; it is more traditional and even a little 
more romantic.92 This first representative of photo-realism 
in Turkey ultimately abandoned the style that demanded 
so much patience, restricting his annual output to no more 

91     Burcu Pelvanoğlu, Tomur Atagök Retrospektifi, http://www.sanal-
muze.org 
92     As a matter of fact, this is true of the majority of artists in Turkey. Yusuf 
Taktak’s frank admission would have tested the courage of many others. 
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than four pieces. Passionate about quicker painting tech-
niques, Taktak limited his love of photo-realism to collages. 
The source of social realism that would follow his photo-re-
alist phase stemmed from the political atmosphere of the 
mid-1970s, the tensions between the left and the right 
and the stark realities of life he faced during his eight-
een-month national service. His social realist painting and 
the murals in Istanbul, Antalya and Athens complement 
one another. A leftist figurative art custom had stemmed 
from the academy in the 1970s, led by the Neşet Günal 
Studio, and this custom virtually conquered the whole 
of the figurative faction of the academy. There is a caveat 
here, however: eschewing an exaggerated emotionality, 
Yusuf Taktak’s paintings created in this period immediate-
ly stand apart from the leftist custom of the academy. His 
paintings depict striker tents and striking workers outside 
them. The figure is monumentalised in these paintings, 
and in direct proportion to the content therein; there is no 
emotionality. These tents soon appear without figures as 
their shapes and meanings broaden. Tents are transformed 
into codes symbolising the habitat of nomadic tribes, then 
are squashed, and turn into abstract triangles. Tents that 
had symbolised the pessimistic years when writers and 
artists were imprisoned turn into triangles, and triangles 
eventually turn into obelisks that query cultural heritage 
and time.93 Thus do triangles and obelisks constitute the 
leitmotiv of his paintings, assemblages and three-dimen-
sional pieces. 

Life on the Old Wall Lüftü Günay’s and Zahit 
Büyükişleyen’s The Joy of Spring represent the pure and 
lyrical aspect of abstract art that regained momentum in the 
1980s. ‘I believe that the intellectual system of the original 
connections that I have formed through abstract expres-
sion, and which enriches and makes subjective my approach 
to art converges with life,’94 said Büyükişleyen, the painter 
of The Joy of Spring, which represents an abstract-romanti-
cism that regards painting as equivalent to natural space. 

Another expressionist artist of the 1980s is Bedri 
Baykam whose iconic This Has Been Done Before is in-
cluded in the exhibition. This sarcastic reference is also 
a response to western art critics with their endless re-
pudiations intended to divest non-western artists from 
all that they possess; to clip their wings.95 This Has Been 
Done Before alludes to Baykam’s San Francisco Manifes-
to; after its debut at the fourth A Section from Turkish 

93     Bedri Baykam, ‘Yusuf Taktak’tan “Ben”in Çeşitli Görünümleri’, Anons,  
Issue 34, January 1994, 24-25.
94     www.zahitbuyukisleyen.com
95     www.bedribaykam.com 
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daha mutlu etti diyebilirim. Evet, kadın sanatçılarla ilgili 
pek çok sergi düzenlediğim, yazı yazdığım ve konferans 
verdiğim doğru, ama biz sanatçılar “gender” sorunu ol-
duğunu pek de kabul etmiyoruz, ülkemizde. Halbuki bize 
verilen hakları korumamız, kadına ve aile içi şiddete ve 
kamu alanlarında eşitsizliğe karşı çıkmamız gerekiyor.”91 
Atagök’ün sergide yer alan “Toprağın Kadını” adlı çalış-
ması, sanatçının 1980’lerdeki yeni dışavurumcu boyama 
anlayışıyla 1996 sonrasında yoğunlaşacağı ana tanrıça 
teması arasında duran, sanatçının geçiş evresini yansıtan 
bir resim olmasıyla anlamlıdır. 

Sergide “Dikilitaşım I” adlı resmiyle yer alan Yusuf Tak-
tak, Türkiye’de fotogerçekçi resmin ilk temsilcisi olmuştur. 

91     Burcu Pelvanoğlu, “Tomur Atagök Retrospektifi”, http://www.sanalmu-
ze.org 

Avant-garde Show of 1987,96 it was re-interpreted by 
Bedri Baykam in different media and techniques repeat-
edly, becoming something of a signature. 

The 1980s approach to painting beyond the expres-
sionist palette is represented at the exhibition by Şükrü 
Aysan’s Ubi et Orbi (The City and the World) Nos: 5, 8. 
Founder of the Definition of Art Group in 1977 together 
with Serhat Kiraz, Ahmet Öktem and Avni Yamaner, he 
rose to prominence in the 1980s as a leading representa-
tive of conceptual art. According to Aysan, the purpose of 
the Definition of Art Group ‘could have been interpreted 
as channelling the reaction to the ambiguity of the ap-
proaches to art at the time, a period still defined by the ex-

96     Burcu Pelvanoğlu, 1980 Sonrası Türkiye’de Sanat: Dönüşümler, Türkiye 
Alim Kitapları, Istanbul, 2016, 322.
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Sanatçı, dünyada fotogerçekçilik ve kavramsal sanat hakim-
ken Akademi’de son sınıf öğrencisidir. Dergilerden her iki 
akımı da izler ve bunlardan etkilenir; fakat akademik eğitim 
boya kullanmayı gerektirdiğinden fotogerçekçiliğe yönelir 
ve 1973-1976 yılları arasında Chuck Close’un (1940) büyük 
boyutlu otoportrelerini anımsatan fotogerçekçi resimler ya-
par. Ancak kendi tabiriyle, Yusuf Taktak’ın tekniği, Batı’daki 
fotogerçekçilikten daha farklı daha geleneksel ve bir miktar 
da romantiktir.92 Fotogerçekçiliğin Türkiye’deki ilk temsil-
cisi olan Yusuf Taktak, fotogerçekçiliği, sabır gerektiren bir 
çalışma tarzı oluşu, bu dönemlerinde yılda ancak dört resim 
yapabilmesi ve heyecanla ve daha hızlı bir teknikle resim 
yapmayı sevişi ve dolayısıyla bırakmış, fotografik gerçeklik-
le olan ilişkisini kolajlarında sürdürmüştür. 1970’li yılların 
ortalarındaki siyasi atmosfer, sağ-sol gerilimi ve on sekiz ay 
süren askerliğinde karşılaştığı hayata dair yalın gerçekler, 
Yusuf Taktak’ın fotogerçekçi resimleri sonrasında geçeceği 
toplumsal gerçekçi resimlerinin kaynağını oluşturur. Sa-
natçının toplumsal gerçekçi resimleri ile İstanbul, Antalya 
ve Atina’da gerçekleştirdiği duvar resimleri bir bütündür. 
1970’li yıllarda Akademi’de, başta Neşet Günal Atölyesi’nde 
sol tandanslı figüratif resim geleneği oluşmuş ve bu gelenek 
Akademi’nin figüratif kanadının neredeyse tümüne yansı-
mıştır. Ancak hemen belirtmek gerekir ki, Yusuf Taktak’ın 
bu dönem resimleri, Akademi’de oluşan sol tandanslı resim 
geleneğinden, abartılı duygusallığa yer vermemesi nedeniy-
le ilk bakışta ayrılır. Taktak’ın bu dönem resimlerinde grev 
çadırları, çadırların önünde grevde işçiler yer alır. Taktak, 
bu resimlerde ele aldığı içerikle doğru orantıda figürü anıt-
sallaştırır ve duygusallığından arındırır. Sanatçının resim-
lerindeki grev çadırları giderek insansız olarak belirmeye 
başlar ve çadırların formları gibi anlamları da genişler. Gö-
çebe toplumun yaşam alanını simgeleyen kodlara dönüşen 
çadırlar, bir süre sonra daralır ve soyutlanarak üçgenlere 
dönüşür. Taktak’ın resimlerinde yazarların, sanatçıların 
cezaevlerine girdikleri karamsar yılların sembolü olan ça-
dırlar, üçgenlere, üçgenler de zamanla kültürel mirası ve za-
manı sorgulayan dikilitaşlara dönüşür.93 Böylelikle üçgenler 
ve dikilitaşlar sanatçının resimlerinin de asamblajlarının da 
üç boyutlu çalışmalarının da “leitmotiv”ini oluşturur.

Sergide Lütfü Günay’ın “Eski Duvarda Yaşantı” ve Zahit 
Büyükişleyen’in “Bahar Sevinci” adlı resimleri 1980’li yıl-
larda yeniden güçlenen soyut resmin yalın ve lirik yönünü 
temsil ediyorlar. “Sanat anlayışımı varsıllaştıran ve öznel 

92     Aslında bu durum, Türkiye’deki sanatçıların büyük çoğunluğu için 
geçerlidir. Yusuf Taktak’ın itirafının oldukça samimi olduğu ancak çoğu 
sanatçının buna cesaret edemediği belirtilmelidir. 
93     Bedri Baykam, “Yusuf Taktak’tan “Ben”in Çeşitli Görünümleri”, 
Anons, S.34, Ocak 1994, s. 24-25.
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kılan soyut anlatımlarla kurduğum özgün bağların düşünsel 
sistemi, bence yaşamla kesişir.”94 görüşünde olan Büyükiş-
leyen’in “Bahar Sevinci” resmi doğayı uzamla eş gören bir 
soyut-romantizmi temsil eder. 

1980’li yılların yeni dışavurumcu resmini temsil eden 
sanatçılardan biri olan Bedri Baykam, sergide “This Has 
Been Done Before” adlı ikonik çalışmasıyla yer alıyor. This 
Has Been Done Before (Bu Daha Önce Yapıldı), sarkastik 
bir gönderme olmasının yanı sıra, Batılı-olmayan sanatçıyı 
sahip olduğu bütün değerlerden yoksun bırakmak, elini ko-
lunu bağlamak için sürekli bu cümleyi yineleyen Batılı sanat 
eleştirmenine de bir yanıt niteliğindedir.95 Baykam’ın San 
Francisco Manifestosu’na gönderme yapan “This Has Been 
Done Before”, 1987 yılında dördüncü Öncü Türk Sanatın-
dan Bir Kesit Sergisi’nde gösterildikten sonra96 sanatçı ta-
rafından farklı malzeme ve tekniklerle tekrar tekrar yorum-
lanmış ve bu söz kalıbı sanatçının imzasına dönüşmüştür. 

1980’li yılların dışavurumcu palet dışındaki farklı re-
simsel tavrını sergide Şükrü Aysan “Urbi et Orbi No:5-8 
Kent ve Dünya” adlı çalışmasıyla temsil ediyor. 1977 yılında 
Serhat Kiraz, Ahmet Öktem ve Avni Yamaner’le birlikte 
Sanat Tanımı Topluluğu’nu kuran Şükrü Aysan, 1980’li 
yıllarda kavramsal sanatın önemli bir temsilcisi olmuştur. 
Sanat Tanımı Topluluğu’nun bir araya gelme amacını Şükrü 
Aysan şöyle açıklamaktadır: “Bu bir araya gelme o günler-
deki sanat anlayışlarının belirsizliğine, tuval yüzeyindeki 
anlatımcı dışavurumcu öğelerin hayli geçerli olduğu döneme 
bir tepki oluşturabilmenin yönlendirmesi olarak düşünülebi-
lir.” 97 Sanat Tanımı Topluluğu, Şükrü Aysan’ın ifadeleriyle 
tanımlanacak olunursa, “Sanat, felsefe, bilim ve bunları 
kavrayabilmenin gereği olarak mantık, matematik alanlarını 
içine alan disiplinlerarası bir çalışmayı sanat olarak sunma 
çabasında araştırmalar yapan, araştırmaları sırasında sü-
rekli bir eğitim, öğrenim içinde bulunan; bu araştırmaların 
özgün sonuçlarını kolektif bir anlayışla gerçekleştirdikleri, 
belirli sayıda çoğaltılmış betiklerle, sergilerle (sunumlarla) 
sanat, felsefe, bilim çevrelerine gösteren bir grup sanatçıdan 
oluşmaktadır.”98 Kavramsal sanata ilişkin metinler üzerine 
yoğunlaşan, onları çeviren ve sanatın sınırları konusunda 
tartışmalar yapan grup üyeleri, ilk sergilerini 1978 yılında 
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde açmıştır. 

94     www.zahitbuyukisleyen.com 
95     www.bedribaykam.com 
96     Burcu Pelvanoğlu, 1980 Sonrası Türkiye’de Sanat: Dönüşümler, Türki-
ye Alim Kitapları, İstanbul, 2016 s.322.
97     Aktaran Begüm Akkoyunlu, Çağdaş Türk Sanatında İstanbul Sanat 
Bayramı, Yeni Eğilimler Sergileri ve ‘Yeni’nin Kimliği, Hacettepe Üniversi-
tesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara, 
2003, s.32.
98     Bkz. Şükrü Aysan, “Betik Sanat”, Yeni Boyut, 2/18, Aralık 1983, s.21; 
Şükrü Aysan, “Şükrü Aysan”, Kalın, S.1, 1986, s.8.

pressive-expressionist elements on canvas.’97 In his words, 
the Definition of Art Group ‘consisted of a group of artists 
who studied art, philosophy, science and logic and math-
ematics in order to grasp the first three and present inter-
disciplinary works of art, whose studies involved constant 
training and learning; the original results of these studies 
were created in a collective approach, and were presented 
to the artistic, philosophical and scientific milieux in ex-
hibitions and limited edition monographies.’98 Members 
of the group concentrated on, and translated texts about 
conceptual art, and debated its boundaries; their first exhi-
bition was opened at the Academy of Fine Arts in Istanbul 
in 1978. Reduced to three following the departure of Avni 

97     Cited by Begüm Akkoyunlu, Çağdaş Türk Sanatında Istanbul Sanat 
Bayramı, Yeni Eğilimler Sergileri ve “Yeni”nin Kimliği, Hacettepe University 
Social Studies Institute, Unpublished, Ankara, 2003, 32.
98     please see: Şükrü Aysan, ’Betik Sanat’, Yeni Boyut, 2/18, December 
1983, 21; Şükrü Aysan, ’Şükrü Aysan’, Kalın, Issue 1, 1986, 8.
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1979 yılında Avni Yamaner’in gruptan ayrılması sonrasında 
faaliyetlerini üç kişi olarak sürdüren grup, sanatsal çözüm-
lemelere yönelmeyi, sanat-felsefe, sanat-dil arasındaki ba-
ğıntıları incelemeyi ilke edinmiştir.

Sanat Tanımı Topluluğu, Ludwig Wittgenstein’ın izin-
den giderek dili sanat nesnesine dönüştürmeyi ve sanatı 
salt görsellikten çıkarıp düşünsel ve semiyotik bir kurguya 
dönüştürmeyi hedeflemiştir. Grup ilk sergisini 10-18 Kasım 
1978 tarihleri arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Gale-
risi’ne açmış ve bu sergide sanatçılar, tuval üzerine akrilik ve 
yağlıboya çalışmalarını birer metin eşliğinde sunmuşlardır. 
Örneğin Şükrü Aysan, sergide yer alan “Pentür No.7” adlı 
çalışmasında tuval üzerine gerilmemiş bez ifadesini kul-
lanmış ve bunu şöyle açıklamıştır: “Gerilmemiş bez (şasisiz 
tual) Pentür’de yeni bir kavramdır. Gerilmemiş bez kırışır, 
katlanır, sarkar… Önceleri yanılsamacı bir derinlik, bir çeşit 
trompe l’oeil’de etmeye yönelik bir Espas (mekân) olarak ele 
alınan şasiye gerilmiş bez giderek, çağımızda bir Yüzey ve bir 

Yamaner in 1979, the group’s principles were the pursuit 
of artistic solutions and study of the relations between art 
and philosophy, and art and language. 

 The Definition of Art Group (Sanat Tanımı Topluluğu) 
aimed to follow in the footsteps of Ludwig Wittgenstein to 
transform language into an objet d’art, thereby liberating art 
from the merely visual to convert it into an intellectual and 
semiotic structure. Texts accompanied the acrylics and oils 
on canvas in the group’s first ever exhibition at the Academy 
of Fine Arts in Istanbul, held between 10 and 18 November 
1978. Şükrü Aysan, for instance, referred to his Painting No. 
7 as an ‘unframed canvas’, which he explained as, ‘Unframed 
canvas is a new concept in painting. Unframed, the canvas 
wrinkles, folds and sags… Initially regarded as a deceptive 
depth, a type of space intending to create a trompe l’oeil of 
sorts, the framed canvas will increasingly be regarded as a 
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Madde olarak dikkate alınacaktır.” 99 Şükrü Aysan’ın sergide 
yer alan “Urbi Et Orbi No:5-8 Kent ve Dünya” adlı çalışması 
da bu yaklaşımın bir ürünü olarak değerlendirilebilir. 

Sergide Kemal Önsoy, Canan Tolon ve İnci Eviner, 
1990’lı yılların tavrını sergileyen sanatçılar arasında temsil 
ediliyor. Kemal Önsoy’un sergide yer alan “Rumeli Hanı 
VII” adlı çalışması, sanatçının 27 Eylül-27 Ekim 1989 ta-
rihleri arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde 
aynı adla açtığı sergisinden bir çalışma. Uzun süre katman-
larla ilgilenen, yerleşmelerdeki katmanlar, yeni yapılanma-
lar ve yıkımları izleyip tuvalini de katmanlarla inşa eden 
Önsoy’un Rumeli Hanı serisine sanatçının Rumeli Han’daki 
atölyesinde bulduğu üzeri gazete kâğıdı örtülü ceset ilham 
olmuştur. 

Önsoy gibi aynı yıllarda katmanlarla ilgilenen bir başka 
sanatçı da Canan Tolon’dur. Sergide 1991 tarihli bir çalışma-
sıyla yer alan Tolon, bazıları önceden tasarlanmış olmakla 
birlikte çoğunlukla rastlantısal olan süreçlerle ilgilenir. Ge-
nellikle mimari mekânların içinde yer aldığı doğal koşulların 
çelişkilerinden ve tepkimelerinden esinlenen sanatçı, üreti-
mini süreçleri işlevlendirerek ortaya koyma eğilimindedir. 

Üç Boyutlu İşlerden Bir Seçki

Sergide Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının kolek-
siyonunda yer alan üç boyutlu çalışmalardan küçük bir seçki 
de yer alıyor. Bu seçki, biri dışında aslında “1980 Sonrası 
Yeni Arayışlar Yeni Yönelimler” bölümünü tamamlayıcı 
nitelikte. Seçkide aslında belki de amatör işi olan ancak 
Türkiye’nin hem siyasi tarihi hem de heykel geçmişi açısın-
dan çok önemli bir çalışma yer alıyor. Osman Kemal adlı bir 
kişinin/sanatçının henüz Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan 
önce, 1922 yılında yapmış olduğu bir Atatürk heykeli. 

Bilindiği gibi Osmanlılarda Batılı anlamda heykel sanatı 
Tanzimat’tan sonra gelişir. Gerçi 16. yüzyılda Sadrazam 
İbrahim Paşa, Macaristan Seferi sonunda Budapeşte’den 
getirdiği tanrı ve tanrıça heykellerini Sultanahmet Meyda-
nı’na diktirmiştir ancak “Bir Halil evvel gelip, esnamı kıldı 
şikest; Sen Halil’im şimdi geldin, halkı kıldın putperest.”100 
şeklinde gelen tepkiler nedeniyle bunlar kısa bir süre 
sonra yerlerinden kaldırılmıştır. Tanzimat Dönemi’nde 
yöneticiler Avrupa’da önemli siyasal olaylar, zaferler ya da 
yöneticiler adına heykel dikilmesi gibi bir geleneğin oldu-
ğunu öğrenmişler ve 1839 Tanzimat Fermanı’nın hemen 
ardından Gülhane Parkı’na diktikleri adalet taşıyla bunu 

99     Şükrü Aysan, STT: Şükrü Aysan, Ahmet Öktem, Serhat Kiraz, Avni 
Yamaner (Sergi Kataoğu), sayfa no’suz.
100     N. Berk, H. Gezer, Elli Yılın Türk Resim ve Heykeli, Türkiye İş Banka-
sı Yayınları, İstanbul, 1973, s.4.

surface, and a medium in our time.’99 Şükrü Aysan’s Ubi et 
Orbi (The City and the World) Nos: 5, 8 in the exhibition may 
well be seen as a product of this approach. 

Kemal Önsoy, Canan Tolon and İnci Eviner represent 
the approach of the 1990s. Kemal Önsoy’s Rumeli Caravan-
serai VII originally appeared at the eponymous exhibition 
the artist had held at the Academy of Fine Arts Gallery be-
tween 27 September and 27 October 1989. This particular 
series of paintings was inspired by a newspaper-covered 
corpse the artist had found in his Rumeli Caravanserai 
studio; Önsoy had long since been fascinated by layers, the 
palimpsests in settlements formed of new structures over 
demolished edifices, and been constructing his canvases in 
the same manner. 

Like Kemal Önsoy, Canan Tolon is also captivated by 
layers. She appears in the exhibition with a 1991 piece; she is 
generally more interested in random processes rather than 
pre-meditated ones. Inspired largely by the conflicts and re-
actions of the natural conditions where architectural spaces 
are sited, she tends to reveal her production by making the 
processes into functions.   

Selected Sculpture Collection

The exhibition includes a small selection of Sculpture 
Collection from the Central Bank of the Republic of Turkey 
collection. This selection actually complements the New 
Quests, New Trends post-1980 section, with one exception. 
Despite being the work of an amateur, this particular statue 
is hailed as a milestone in Turkey’s political history, not to 
mention the history of Turkish sculpture: Osman Kemal’s 
statue of Atatürk carved in 1922 – predating the foundation 
of the Republic of Turkey. 

Western style sculpture developed in the Ottoman Em-
pire only after the proclamation of the Reform Edict known 
as Tanzimat. It is generally known that the sixteenth-cen-
tury Grand Vizier İbrahim Paşa erected in Sultanahmet 
Square statues of gods and a goddess he had brought over 
from his Hungary Campaign; all the same, the force of back-
lash eventually led to their removal. One such riposte refers 
to the history of Islam, ‘A Halil of yore broke the idols, You, 
new Halil, have now come to make us all into idolaters’.100 
Learning of the European custom of erecting statues to 
commemorate political events, victories or even rulers, 
Ottoman leaders immediately marked the Reform Edict 

99     Şükrü Aysan, STT: Şükrü Aysan, Ahmet Öktem, Serhat Kiraz, Avni 
Yamaner (exhibition catalogue), unnumbered pages.
100     N. Berk, H. Gezer, Elli Yılın Türk Resim ve Heykeli, Türkiye İş Bankası, 
Istanbul, 1973, 4.
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uygulamaya koymuşlardır. Planlarında, üzerine Gülhane 
Hatt-ı Şerifi’nin tüm metninin yazılacağı bir anıt yaptırıp 
Bayezid Meydanı’na diktirmek varsa da Gaspare Fossati’nin 
bu projesi gerçekleşememiştir.101 Bir başka Tanzimat anıtı 
projesi, Paris’te yetişmiş bir mimar olan Artin Bilezikçi ta-
rafından hazırlanmış ve 1855 Paris Sergisi’nde yer almıştır. 
Ancak bu proje de anıtın üzerinde yer alan metinde Kırım 
Savaşı’ndaki Fransız, İngiliz ve Osmanlı ittifakı vurgu-
lanmak istediği için Osmanlılarca kabul edilmemiştir.102 
Bunu izleyen önemli gelişme, Sultan Abdülaziz’in İngiliz 
Heykeltıraş Charles Fuller’e (1830-1875) iki heykel siparişi 
vermesi olacaktır. Bir büst ve bir de atlı heykel. Kuşkusuz 
bunların amacı Abdülaziz’in iktidarını görselleştirmektir. 
Tarihte kent devletleri, krallıklar ve imparatorlukların hü-
kümdarları sanatı anıtsal olarak iktidarlarının altını çizmek, 
zaferlerini yüceltmek ya da düşmanlarına gözdağı vermek, 
kara çalmak amacıyla kullanmışlardır. Sultan Abdülaziz de 
bu amaçla heykel siparişi verdiyse de önce Valide Sultan’ın 
hışmına uğrayarak Fuller’e poz veremeyecek; daha sonra da 

101     Günsel Renda, “Osmanlılarda Heykel”, Sanat Dünyamız, S.82, Kış 
2002, s.140.
102     A.g.m., s.141.

with the Justice Stone raised in the Gülhane Park in 1839. 
Gaspare Fossati’s original plan to erect a monument bearing 
the entire text of the Gülhane Edict – as it came to be known 
– in Beyazıt Square never came to fruition.101 Another 
Tanzimat monument was the work of Artin Bilezikçi, a Par-
is-trained architect; it was even exhibited at the Exposition 
Universelle of 1855 in Paris. This project was rejected by 
the Ottomans due to the inscription’s emphasis on the alli-
ance between the Ottomans, British and French during the 
Crimean War.102 A significant development that followed 
came from Sultan Abdülaziz, who gave the British sculptor 
Charles Fuller (1830-1875) a double commission: a bust and 
an equestrian statue. His purpose was indubitably to monu-
mentalise his reign; art had throughout history been utilised 
in city states, kingdoms and empires to underline their rule 
and honour their victories, and even to intimidate and scorn 
their enemies. Abdülaziz must have harboured similar in-
tentions, but his mother raised hell, put her foot down and 
forbade him to sit for Fuller. The completed equestrian 

101     Günsel Renda, ’Osmanlılarda Heykel’, Sanat Dünyamız, Issue 82, 
Winter 2002, 140.
102     p. cit., 141.
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statue was ultimately placed in Beylerbeyi Palace instead of 
cutting a more customary dash in a public square. 

Monumental statues unmistakably moved to the public 
domain in the Republic Era. Transformed into ‘instru-
ments’ of the revolutionary ideology, statues came to be 
associated with monuments to Atatürk in particular. Lead-
ers like Atatürk and İnönü were soon followed by others 
‘deserving statues’.  

The Republic of Turkey founded on 29 October 1923 
set out to support artists and art. The reforms that followed 
inspired artists, and especially the young generation that 
stood as the representatives of the Republic. Art was now a 
device that illustrated the image of the modern woman, the 
alphabet reform, the clothing reform, and the secularisation 
of education under the Unity of Education Act etc. The pri-
oritisation of art in order to popularise these national values 
led to the emergence of the concept of ‘national art’. 

That particular discourse and the importance of mon-
ument/statues foundered, however, against the dearth of 
sculptors amongst the Republic’s first generation of artists; 
only four sculptors had been trained since the inauguration 
of the College of Fine Arts through to the foundation of the 
Republic. Since İhsan Özsoy, Behzat, Mahir Tomruk and 
Nijat Sirel were deemed to lack the necessary maturity, 

atlı heykeli alışılageldiği gibi meydanlarda boy göstermek 
yerine Beylerbeyi Sarayı’na konacaktır. 

Anıt heykel, şüphesiz Cumhuriyet döneminde kamusal 
alana taşınacaktır. Anıtlar, Cumhuriyet döneminde devrim 
ideolojisinin bir “aygıtı” haline gelecek ve bu nedenle heykel 
kavramı anıtla, bilhassa da Atatürk anıtlarıyla özdeşleşti-
rilecektir. Atatürk, İnönü gibi lider heykellerinden sonra 
sırayı, “heykeli yapılacak kişiler”in adına dikilen anıtlar 
alacaktır.

29 Ekim 1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyeti işe, 
sanata ve sanatçıya destek olmakla başlar. Cumhuriyet’in 
kuruluşundan sonra gerçekleştirilen devrimler de sanatçıla-
rın, özellikle de Cumhuriyet’in temsilcileri oldukları kabul 
edilen genç kuşak sanatçıların yapıtlarında işlenir hale gelir. 
Sanat, modern kadın imgesi, Harf İnkılabı, Kılık-Kıyafet 
Devrimi, Tevhid-i Tedrisat Kanunu, vb. yeniliklerin gör-
selleştirildiği bir aygıt haline gelir. Halka ulusal değerleri 
özümsetmek gayesiyle sanata ayrıcalıklı bir önem verilir ve 
bu da “milli sanat” kavramının doğmasına yol açar.

Cumhuriyet ile birlikte gündeme gelen anıt heykel, 
Cumhuriyet’in ilk kuşak sanatçıları arasında heykeltraşların 
yerinin az olması nedeniyle “milli sanat” söylemiyle çelişe-
cektir. Zira Sanayi-i Nefise Mektebi’nin öğretime başlama-
sından Cumhuriyet’in kuruluşuna dek olan süreçte İhsan 
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Özsoy, Behzat, Mahir Tomruk ve Nijat Sirel olmak üzere 
sadece dört sanatçı yetişmiştir. Onların da henüz yeterli 
olgunluğa erişmedikleri düşünüldüğünden ve henüz Tür-
kiye’de bir döküm atölyesi olmadığından ilk anıt siparişleri 
yabancı heykeltıraşlara verilir. Krippel’in İstanbul Saray-
burnu’ndaki Atatürk Heykeli ile işe başlanır; Canonica ve 
Thorak-Hanak’ın uygulamaları Krippel’inkileri izler. Ancak 
bu durum gitgide göze batmaya başlar; çünkü Nijat Sirel’in, 
Hadi Bara’nın, Ratip Aşir Acudoğu’nun, Muhittin Sebati’nin 
anıt tasarımları onların da pekâlâ bu işin üstesinden gelebi-
leceklerini ortaya koymaktadır.

Sorun yavaş yavaş günlük gazetelere, haftalık ya da aylık 
mecmualara da konu olmaya başlar. Ahmet Haşim, “Büyük 
anıt ve heykel dikilecek yerde, bugün için bir mermer kütlesi 
ya da bir külçe bronz koyalım ve altına «Türk sanatçısı yeti-
şinceye kadar.» diye yazalım.”103 önerisini getirir. 

1937 yılında Ar Dergisi bir anket düzenler. Soru; “Ya-
bancı sanatkârların Türkiye’de abide yapmalarına taraftar 
mısınız? Taraftarsanız hangi sebeplerden dolayı? Değilseniz 
ne gibi mahzurlar görüyorsunuz?” dur. Yanıtlar neredeyse 
birdir: “Abide, milli hayatın hatırasıdır. Bu hatırayı, ancak 

103     N. Berk, H.Gezer, a.g.k., s.15.

and – furthermore - with no casting facilities in the land, the 
earliest commissions went to foreign sculptors. Krippel’s 
Atatürk statue in Seraglio Point, Istanbul led the way and 
was soon followed by Canonica and Thorak-Hanak’s piec-
es. This practice was becoming controversial, however, as 
designs by Nijat Sirel, Hadi Bara, Ratip Aşir Acudoğu and 
Muhittin Sebati all validated the credentials of these Turk-
ish sculptors. 

The issue found its way to the daily papers as well as 
weekly and monthly publications, to the extent that Ahmet 
Haşim was moved to proclaim, ‘Why don’t we put a block 
of marble or an ingot of bronze as placeholders instead of 
erecting enormous monuments or statues, and inscribe, 
“Until Turkish artists catch up” underneath?’103 

The 1937 survey in Ar magazine asked the readers, 
‘Do you agree with foreign artists creating monuments in 
Turkey? If you do, why? If you don’t, what issues do you 
see?’ There was a consensus amongst the responses: ‘Mon-
uments represent the memories of national life. Only its 
participants are capable of honouring that memory. Foreign 
artists can hardly be expected to succeed on second-hand 
information. That being said, merely being Turkish does not 

103     N. Berk, H.Gezer, op. cit., 15.
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o hayata iştirak edenler yükseltebilirler. Yabancı bir san’at-
kârın, kulaktan doldurulmakla, bunu başarmasına ihtimal 
verilmez. Fakat bunu başarmak için Türk olmak da yetmez, 
kudretli bir san’atkâr olmak lazım.”104

Bundan sonra Türk sanatçılar anıt-heykel uygulamala-
rında aktif olarak görev alırlar ancak birkaç örnek dışında 
anıt estetiği yine sabit kalır! Hiç şüphesiz, heykel sanatının 
bir konu olarak topluma ulaşmasında anıt uygulamaları 
daha etkili bir rol oynamıştır ancak heykel kavramının gitgi-
de halkın kafasında Atatürk ile özdeşleşmesi gibi bir soruna 
da neden olmuştur. Her ne kadar 1950 sonrasında soyut 
formların başat hale gelmesi, 1960’ların sonu ve 1970’lerin 
başında kentlerin Nazi estetiği dışındaki formlarla tanışma-
sına vesile oluyorsa da 1960 ve 1980 Darbeleri sanatı rahat 
bırakmayacak ve “anıt” tekrar tekrar gündeme gelecektir. 
Bunun doğurduğu sonuç da kuşkusuz özellikle Atatürk hey-
kellerinin “anti-estetik” bir hal alması ve handiyse bir tabu 
haline gelmesi olacaktır. 

Bu bağlamda sergide 1922 tarihli bir Atatürk heykelciği-
nin varlığı önem taşıyor. Osman Kemal tarafından yapılan 
bu heykelcikte Atatürk, askeri kıyafetiyle temsil edilirken 

104     “Abideler Meselesi ve Münevverlerimiz, Ahmed Kudsi Tecer cevaplı-
yor”, Ar, S. 5, 1937, s.10. 
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constitute automatic qualification. They have to be power-
ful artists too.’104

That opened the floodgates to Turkish artists, yet with 
very few exceptions, the monument aesthetics, as it were, 
remained virtually unchanged! Monuments unquestion-
ably popularised the art of sculpture even as they increas-
ingly caused another problem, that of the identification the 
concept of statues exclusively with Atatürk. Despite the 
dominance of abstract forms after 1950 introduced cities 
to shapes other than the Nazi aesthetic in the late 1960s 
and early 1970s, the coups of 1960 and 1980 would not 
leave the arts alone. Monuments returned to the agenda 
each time. The end result was effectively an ‘anti-aesthetic’ 
especially in statues of Atatürk, an issue exacerbated by a 
virtual taboo.  

This 1922 statuette of Atatürk in the exhibition is signif-
icant in this context. Osman Kemal has depicted Atatürk in 
military dress, true; yet he stands in a humanistic scale instead 

104     ‘Abideler Meselesi ve Münevverlerimiz, Ahmed Kudsi Tecer cevap-
lıyor’, Ar, Issue 5, 1937, 10. 

alışageldiğimiz anıt modellerindeki gibi ezici değil; insani 
ölçekte ele alınmasıyla önemli.

Sergide yer alan üç boyutlu işler seçkisinde Osman 
Dinç’in (1948) ve Meriç Hızal’ın (1943) işleri zaman kav-
ramı etrafında birleşiyorlar. Meriç Hızal, sergide 1993 
tarihli “Zaman IV” ve “Zaman VII” adlı çalışmalarıyla yer 
alırken Osman Dinç de aynı tarihli “Zaman Çeşmesi” adlı 
çalışmasıyla yer alıyor. Her iki sanatçının da ilk kaynağı 
doğa ve doğanın ritminden yola çıkarak zamana varmaları 
ortak paydaları. İlk dönem çalışmalarında açık bir biçimde 
kendisine kaynak olarak doğayı seçen Meriç Hızal, doğayı 
zaman problemini dile getirdiği bir araç olarak da görür. 
Hızal’ın zamanı konu alan heykelleri, doğa görünümlerinin 
soyutlaması olarak düşünülebilir. Hızal’a göre doğa, tümüy-
le ritmik bir olgudur ve eğer sanatçı, oradaki simgelerden 
yola çıkıyorsa, bunun onlardaki değişimi de gözlemlediği 
anlamına geldiğini ve bu gözlemin biçime de yandığını be-
lirtir. Hızal bunu şöyle açıklar: “Değişimi biçime yansıtmak 
için parçalara ihtiyacım var. Parçalar arasında doluluk ve 
boşluk olunca bu zaman sorunsalını ortaya çıkarıyor. Zaman, 
aynı zamanda simgelerle yüklü bir kavram. Güneş’e çok bağ-
landım. Güneş, bir umut simgesi, yarının simgesi. Bu nedenle 
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güneş saatleri yapıyorum ve bu güneş saatlerinin üzerine 
evrensel mesajları veya kendi bulduğum, sloganvari simgesel 
cümleleri ekliyorum.”105

Kendisiyle yapılan söyleşide doğaya bakışını tarif eden 
Osman Dinç de Meriç Hızal ile yakın görüşleri paylaşır: 
“İnsanoğlu tarihi boyunca üç evren yaratmıştır. İlk yarattığı 
evren majik evren, o evren tam insanın hayvan olmaktan 
kurtulduğu, zaman mefhumunun gelişmeye başladığı dö-
nemdeki evrendir. Yakın zamana kadar majik evren hala de-
vam ediyordu. Şöyle düşünülüyordu: taşın bile ruhu vardır, 
toprağın ruhu vardır, insan özür diler keçiyi koyunu keserken. 
Böyle bir evren majik bir evren. Daha sonra da insanoğlu 
mitik bir evren yaratmıştır, toplama sürecinden geçip üretme 
sürecine geldiği zaman ki yarattığı evren mitik evrendir. İşte 
aleti icat ettiği zaman, yahut sopayı, taşı ve diğer aletleri... 
Biz yeni bir şeyin farkına varıyoruz, o zamana kadar majik 
ve mitik evrende dünya evrenin merkeziydi, kozmik evrende 
öyle bir durum oluşuyor ki merkez ve eksen kayboluyor. Bir 

105     TRT 2, Yaşamla İç içe Programı’ndaki Söyleşiden. 

of the crushing figure more conventional in monuments. 
The three dimensional pieces in the exhibition by Os-

man Dinç (b 1948) and Meriç Hızal (b 1943) converge on 
the concept of time: Hızal’s 1993 Time IV and Time VII, and 
Fountain of Time by Dinç, again, from 1993. Nature is the 
original spring that nurtures both artists whose common 
denominators lie in their departure and arrival points of 
nature’s rhythm and time, respectively. Meriç Hızal, who 
clearly chooses nature as her source in her early periods, 
also regards nature as a means of expressing the problem 
of time. Her sculptures on time could be interpreted as the 
abstraction of scenes from nature. She regards nature as an 
entirely rhythmic phenomenon, and the artist who starts 
from its symbols must be observing the changes in those 
symbols; this observation is reflected in the form. She ex-
plains this idea: ‘I need pieces to reflect change in forms. The 
fillings and empty spaces between these pieces generate the 
problematic of time. Time is a concept also laden with sym-
bols. I am passionate about the sun. The sun symbolises hope, 
it symbolises tomorrow. That is why I create sun dials, and I 
embellish them with universal messages or slogan-like sym-
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simetri ortadan kalkıyor. Şimdi öyle bir evrende yaşıyoruz 
ki; ufuk değişiyor, ufuk çizgisi yamuk oluyor. Her şeyin her 
şey etrafında döndüğü bir evren.” 106

Sergide Alev Ebuzziya (1938), Hızal ve Dinç’e paralel 
olarak zamansızlık kavramı yüklediği çanaklarından biri ile 
yer alırken; Koray Ariş (1944), 1990 tarihli deri-metal figü-
rini ve Selma Gürbüz (1960), “Meleklerin Düşü” adını ta-
şıyan figürini ile temsil ediliyor. Serginin bu bölümü “1980 
Sonrası Yeni Arayışlar Yeni Yönelimler” bölümüyle birlikte 
değerlendirildiğinde anlam kazanacak nitelikte.

106     http://osmandinc.net/tr/yazi.php?id=154 

bolic phrases of my own.’105

Expressing his approach to nature in an interview, Os-
man Dinç shares similar views:

‘Humankind has created three universes throughout 
history. The first is a magical one, a universe where humans 
have shaken off the last vestiges of their animal past, and the 
concept of time emerges. That magic universe survived until 
recently. The belief was that even rocks had a soul, the soil 
had a soul, and so humans apologise as they slaughter sheep 
or goats. That is a magic universe. Then came a mythical 
universe, created when humans made the move from hunt-
er-gatherer to producer. The time when tools were invented, 
or even sticks, rocks and other tools…  One thing we’re just no-
ticing now is that the earth had lain at the centre of the magic 
and mythical universes. In a cosmic universe, however, there 
is no centre, nor even axis. Symmetry vanishes. We now live 
in a universe where the horizon alters, that line is skewed. A 
universe where everything revolves around everything else.’106

The Alev Ebuzziya (b 1938) piece in the exhibition is a 
bowl laden with the notion of timelessness, in parallel with 
Hızal and Dinç. Two figurines, a 1990 leather-metal piece by 
Koray Ariş (b 1944) and Dreams of Angels by Selma Gürbüz 
(b 1960) complete this section of the exhibition that gains 
more meaning when studied together with New Quests, New 
Trends post-1980.

105     TRT 2, Interview on Yaşamla İç İçe. 
106     http://osmandinc.net/tr/yazi.php?id=154 






