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Ö N S Ö Z

Ondokuzuncu yüzyılın ortalarını İçine alan iki taraflı bir tarih kesiti Türk kültür tarihi ile ilgilenen 
herkesin karşısına sıkça çıkan önemli bir tarihsel köşebaşıdır. Çok daha eski geçmişten 
süzülerek gelenleri saymazsak bugün toplum hayatımız içinde yer alan pek çok kurum ve 
kavram sosyo- kültürel dağarcığımıza o tarihlerde girmiştir.

Kültür tarihçilerinin 'Batılılaşma Dönemi' diye adlandırdığı bu 'köşebaşından' itibaren hayat 
ve düşünce biçimimizi etkileyen kurum ve kavramlar içinde bizi, bu kitap kapsamı 
düşünüldüğünde doğaldır ki özellikle İlgilendiren, genel anlamda plastik sanatlar, özel 
anlamda da resim sanatı ve bu sanata ilişkin diğer konular olmaktadır.

Ondokuzuncu yüzyılla birlikte sanat repertuvarımıza giren batılı anlamdaki resim sanatı ile 
diğer 'AvrupalI' sanatlar, sanat tarihçilerince hem 'yeni' kimliklerinin vurgulaması, hem de 
geleneksel sanatlarımızdan farklılıklarının belirlenmesi açısından 'çağdaş' niteleme sıfatı ile 
birlikte anılırlar. İlginçtir ki, bütün kavramları İle beraber kültür dünyamıza 'ithal' ettiğimiz 'yeni' 
resim sanatının toplum bünyesine kazandırılmasında görülen zorluklar, batılılaşma 
rüzgârlarıyla yurda giren diğer bazı sosyal kurumların ve sanatların adaptasyonunda 
karşılaşılan zorluklar kadar olmamıştır. Üstelik Türk insanı, bu yeni 'çağdaş' sanat alanında 
geleneksel Türk resmi deneyimlerini de bareber kullanılabileceği bir süreç içine girerek kendi 
özgün, kişilikli yeni üslûbunu geliştirme yoluna da girmiştir.

Çağdaş Türk ressamlarını konu alan bu kitap konu edindiği sanatçıların Türk resim sanatı 
içindeki misyonları ve gösterebildikleri varlık ölçülerinde en geniş bir yelpaze ile 
oluşturulmuştur. Sanatçıların seçiminde gösterilen özen, seçilen sanatçıların 
değerlendirilmesinde de gösterilmiştir. Sadece biyografik bilgi vermekten kaçınılarak, 
öncelikle sanatçılar hakkındaki bilgi dağarcığımız, sonra da kitabın kapsam sınırlaması 
ölçüsünde sanatçıların sanatsal kişilikleri ve eserleri objektif bir şekilde incelenmeye 
çalışılmıştır. Ancak, katalog görüntüsü yaratmaktan kaçınırken de kitabın am acı 
unutulmayarak, uzun ve detaylı anlatımlarla bir 'tarih' yazma havasına da girilmemiştir.

Türk resmine kalıcı katkıları olmalarına rağmen pek çok sanatçıya bu kitapta yer 
verilememiştir. Bu durum kitabımızın önemli eksikliklerinden birisi olarak görülebilir. Ancak, 
ileride yapılacak çalışmalarla giderilmesi mümkün olan bu eksiklikten daha da önemlisi 
bizce kökü yüzlerce yıl geçmişe giden geleneksel Türk resmi ve bu sanatı yaratan sanat 
ortamından söz eden bir bölümle başlanmamas.dır. Uygur, Selçuklu ve Osmanlı minyatür 
sanatçısının plastik yaratıcılığından örneklerle söz edilebilseydi, kanımızca 19. ve 20. yüzyıl 
Türk ressamının yaratma dünyasının boyutlarının anlaşılması bu kitap okuyucusu için çok 
daha kolay ve anlamlı olacaktı.

Ekim 1990/Ankara
S ey fi BAŞKAN



F O R  E  W O  R  D

İn the  study  o f  Turkish cu ltura l h is to ry .th e  m ldd le  o f  the  19th cen tu ry  constitu tes a  crux , fo r 
m a n y o f  the  Institutlons a n d  c o n c e p îs  th a t ch a ra c te r ize  the  Turkish so c ie ty  o f  to d a y  m a d e  
their a p p e a ra n c e  during th o se  years. İn term s o f  the  s c o p e  o f  this b o o k . w h a t c o n c e rn s  us 
reg a rd in g  this ’P e rio d  o f  W estern lzatlonm a re  in th e  b ro a d e s t  se n se  th e  p la stlc  arts. a n d  
sp e c ifica lly  pa in ting  a n d  th o se  to p ic s  re la te d  to  it. Fo r it w a s  during  this tim e İn th e  19th 
cen tu ry  tha t pa in ting  a n d  o th er Eu rop ea n  arts e n te re d  the  stream  o f  Turkish life a n d  there fo re  
this typ e  o f  art is c a l le d  "con tem pora ry ’ from that m o m en t fo rw ard . to distinguish it from  the  
m o re  trad itiona l Turkish a rt forms. İt is in teresting  to  n o te  th a t a lth o u g h  d ifficu lties w e re  
e n c o u n te re d  in "im porting ' th e  a rt o f  p a in tin g  th e y  w e re  co m p a ritive ly  less s e v e re  than  
those  e x p e r ie n c e d  in a d o p tin g -a n d  a d a p tin g  to-other so c la l institutions a n d  arts th a t c a m e  
with the W esternization m o vem en t. W hat’s m ore . th e  n e w  art w a s e m b ra c e d  a g a in st the  
b a ck g ro u n d  o f  the ve ry  d lffe ren t traditional Turkish pa in ting . resulting in the  d e v e io p m e n t o f  
an  original style.

The p re sen t b o o k  is an  in troductlon  to  co n tem p o ra ry  Turkish pa in ting  as d e fin e d  a b o v e . 
The criteria  fo r In d u d in g  artist in this b ro a d  su rvey  in vo ive d  their mission in the  co n te x t  o f  
Turkish p a in tin g . a n d  their s u c c e s s  in carry ing  that mission out. The c a re  taken  in m aking  
th e se  c h o lc e s  h a s  a lso  b e e n  sh ow n  in assesslng  th e  artists. R a th e r than  m e re iy  g lv lng  
b lo g ra p h ica l d a ta . a n  a tte m p t h as b e e n  m a d e  to  e v a lu a te  the  w orks in a n  o b je c t iv e  
m anner. within the  s c o p e  o f  th e  b o o k . The tv/o extrem es o f  a  c a ta lo g  form at a n d  d  len g th y  
hlstory h a v e  b o th  b e e n  a v o id ed .

A  g o o d  n u m b e r o f  artists h a v e  b e e n  e x c lu d e d  from  this su rvey  d e sp ite  the ir lasting  
con tribu tions to  Turkish p a in tin g . a n d  this m a y  b e  ta ken  a s a  serious sh o rtco m in g  o f  the  
b o o k . İt is a  shortcom ing  w h ich . hov/ever. c a n  b e  re m e d ie d  in the  future. M o re  im portan t. in 
o u r v iew . is the  la c k  o f  r e fe re n c e  to  ce rta in  cen tu ries-o ld  tradittons o f  Turkish pa in tlng-the  
m a ste rp ie ce s  o f  Uighur. Seljuk a n d  O tttom an  m h ia tu re  pa in ting-aga inst the  b a ck g ro u n d  o f  
v/h ich  th e  19th-and 2 0 th -cen tu ry  e x p e r ie n c e  w o u ld  h a v e  b e e n  m u ch  m o re  re a d ily  
co m p re h e n s ib le

O cto b e r 1990, A nkara

Seyfi BAŞKAN
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I .

ÇAĞDAŞ 
TÜRK RESMİ 
HAKKINDA

Çağdaş anlamdaki Türk resim sanatının öyküsü yak
laşık bir buçuk yüzyıl kadar önce başlar. Bu başlangıç Türk 
toplumunun yalnızca sanatının değil politik ve sosyal 
değişiminin, bir başka deyişle batılılaşma dediğimiz her 
alandaki kabuk değiştirme sürecinin de başlangıcıdır. Bu 
tarihlerde, yani 19. Yüzyılın ortalannda batılı sosyal ve politik 
kurumların imparatorluk bünyesine adaptasyonu sırasın
da toplumun sanat hayatı da etkilenmiş, eski geleneksel 
karakterinden farklı, çağdaş içerikli bir nitelik kazanmıştır. Bu 
bağlamdaki değişiklikler Türk sanatçısına da yansımış, ge
leneksel Türk sanatçısından farklı tavır atan çağdaş nitelikli 
ürünler veren çağdaş Türk sanatçısının ortaya çıkmasına 
yol açmıştır, Ancak bu noktada belirtmek gerekir ki, çağ
daş Türk resminin bugünkü düzeyini bu sanat dalının geçir
diği birbuçuk yüzyıllık süreyle açıklamak yanlış olur. Çünkü, 
Türk resminin ulaştığı bugünkü düzey, yalnızca bu, iki üç 
insan ömrü kadar süreye değil de, kökü çok daha eskilere 
giden geleneksel sanatlar deneyimlerinin anılarına da 
bağlıdır.

Ondokuzuncu Yüzyılla beraber Osmanlı İmparator
luğu batılılaşma sürecini yaşarken padişahların Yıldız ve 
Dolmabahçe Sarayları da o sıra batının gözde ressamları 
olan Gerome, Harpignies, Alvazowsky ve Fromentin'in 

tabloları ile süsleniyor ve ilk Tüık öğrenciler de resim öğreni
mi için Avrupa'ya gönderiliyorlardı. Yabancı ressamların 
ülkeye davet edildiği, dışarıdan önemli ressamların resim
lerinin satın alındığı bu erken dönemlerde dışarıda eğitim 
görmüş öncü bir yerli sanatçı kuşağı da oluşmuştu. Bunlar
dan Ferik Tevfik Paşa, Hüsnü Yusuf, Servili Ahmet Emin, Sü

leyman Seyyid ve Şeker Ahmet Ali Paşa ilk akta gelenler
dir. Görüldüğü üzre sonradan paşa ünvanı olan bu 
sanatçıların çoğu askeri okul çıkışlıdır. Ancak bunların yanı-

stra o sıralarda yeni açılan sivil okullardan da yeni sanatçılar 
yetişmeye başlamıştı. Özellikle 1883 yılında o zamanlar 
Senâyi-î Nefise M ekteb-î Âlisi denilen Güzel Sanatlar Aka- 
denrisi'nin açılmasıyla resim, dolayısıyla da plastik sanatlar 
eğitimi resmen okullaşmıştı.

Çağdaş Türk resminin ilk gelişim evresi olarak, Fransız 
sanat yazarı Renee Huygue'nin önerisi ile ‘Türk Primitifleri' 
olarak adlandırılan, Ahmet Bedri, Tevfik Beşiktaş, Hüseyin 

Karagümrük, Darüşşafakalı Hüseyin vb. sanatçıların, eser
leriyle örnekledikleri üslûp dönemi incelenir. Büyük bir 
kısmının içinden yetiştikleri Darüşşafaka l jsesi'nin adı ile ‘Da- 
rüşşafakalılar- olarak da adlandırılan bu sanatçılar duru, 
mistik fakat basit bir izlenim uyandıran doğa ve mimari ko
nulu resimler yapmışlardır. Bu sanatçılar resimlerini fotoğraf
lardan yapmalarına karşın kimi düzenlemelerinde konu
da ayıklamalara giderek objektifin nesnelliğini aşan saf ve 
titiz bir duyarlığa sahip manzara ressamlığına ulaşmışlardır. 
Özellikle bu tutum asker ressamlar kuşağı içinde yer atan 
Hüseyin Zekai Paşa'nın resimlerinde en belirgin şekilde 
kendini gösterir.

Hüseyin Zekai Paşa hatta ondan önce Süleym an  

Seyyid'in resimlerinde görülmeye başlayan izler, 1900'lerin 
başlarında İbrahim Çallı, Nazmi Ziya Güran ve Hikmet Onat 

gibi temsilcileriyle Türk resmine yerleşecek otan İzlenimci
liğin belli belirsiz izleridir. 1914 kuşağı da denilen Türk resminin 
yeni döneminden önce bu dönemin Hoca Ali Rıza ve 
Halil Paşa gibi iki öncü sanatçısından söz etmek gerekir. 
Nakış nakış İstanbul manzaralarını işleyen Hoca Ali Rıza 
modern manzara resminin Türk resmindeki ilk önemli ismi
dir. Osman Hamdi Bey'in temsil ettiği arkaik dönemden 
kesinlikle ayrılır. Halil Paşa da çağdaşı Hoca Ali Rıza gibi



önceki kuşaktan çok, yeniye bağlıdır. Bu iki sanatçı yukarı
da da belirtildiği gibi 1914'ten sonra esmeye başlayan yeni 
havanın, bir başka deyişle izlenimciliğin müjdecisi olmuş
lardır.

1914 kuşağı batılı anlamdaki resmi bugünkü anlayışı
mıza en yakın biçimde yorumlayan bir dönemdir. Türk iz
lenimciliğinin en güzel örnekleri bu dönemin sanatçılarının 
ürünlerinde görebilir. İbrahim Çallı, o zamana değin kadın 
konusuna yaklaşmaktan korkan Türk resmine çıplak kadın 
konusunu sokmuştur. Yine Feyhaman Duran, portreyi Türk 
resmine bu yıllarda sokmuş ya da en azından yerleştirmiş
tir.

Türk resmi gelişimini sürdürürken İlk gruplaşmalar, ik top
luluklar da ortaya çıkmaya başlar. 1908 yılında kurulan ‘Os
manlI Ressamlar Cemiyeti" isim değiştirerek önce 1921'de 
Türk Ressamlar Cemiyeti’ ardından 1926'da 'Türk Se- 
nayi-t Nefise Birliği* adını alır. Daha sonra bu da değişerek 
topluluğun adının "Güzel Sanatlar Birliği" olmasında karar 
kılınır. Sanat tarihimizde önemli bir yeri olan bu topluluğun 
ardından Nurullah Berk, Refik Epikman, Şeref Akdik, Eşref 
Dren, Mahmut Cüda ve Cevat Dereli gibi sanatçıların oluş
turduğu "Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği" kurul
muştur. Grup, üyelerinin üslûp ve kişilik birlikteliği gösterme
mesine rağmen çağdaş resmin kökleşmesi yönünde 
çok olumlu bir hareket olmuştur. Ancak yine de genel bir 
üslûp birliği sayılmasa da bir kısım grup üyeleri, en azından 
bir süre konstrüktivlst kaygılardan hareketle bir 
üslûplaşmayı ve geometrikleşmeyi yansıtan teknik an
latım yolunu izlemişlerdir

Çağdaş Türk resim sanatı tarihinde 'Möstakiller'den 
sonra 1933 yılında aralarında bir kısım 'müstakiller1 inde bu
lunduğu sanatçılar grubu ‘D Grubu" nu kurmuşlardır. Türk 
resim ve heykel sanatının dördüncü topluluğu olan D 
Grubu, kübizmin ve soyut sanatın genel kabul görmesine 
eğilimli sanatçılardan oluşmuştu. Zeki Faik Izer, Nurullah 
Berk, Cemal Tollu, EEf Naci, Abidin Dlno ve Zühtü Müritoğlu 
gibi sanatçılardan meydana gelen topluluk 'müstakiller' 
hareketine dtematif bir gruplaşma idi. Daha sonraki yıllarda 
bazı grup üyeleri tutumlarını yumuşatarak soyut geometrik 
kompozisyonlarında ısrarcı olmamışlar ve hatta yan ger

çekçi bir yaklaşımın sezildiği figüratif resme yönelmişlerdir. 
D Grubu, daha sonraki yıllarda bir üslûp birlikteliği şeklinde ol
masa da yeni yeni katılan sanatçıların etkinliklerini bir araya 
getirmesi bakımından olumlu etkilerini sürdürmüştür. Bu 
arada grup etkinlikleri içinde yer almayan ancak Türk 
resmi için önemli olan isimler ortaya çıkmıştr. Fikret Mualla, 
Ayetullah Sümer, Turgut Zaim bu sanatçılar arasında sayı
labilir.

1940’la birlikte Türk resminde soyutlamacı, dışavurum
cu eğilimler İyice ağırlık kazanır. Bu arada, D Grubu'nun Türk 
resmine hiç katkıda bulunmadığını, yalnızca batının eğilim 
ve tekniklerini aktardığını ve toplum sorunlarına yabana 
kaldığını ileri süren bir grup genç sanatçı "Yeniler Grubu" 
adıyla yeni bir grup kurarlar. Ancak, Nuri İyem, Turgut Ata- 
loy, Ferruh Başağa, Mümtaz Yener, Haşmet Akal, Agop 
Arad ve Avni Arbaş'tan meydana gelen grup çok geç
meden dağılınca bu sanatçılar daha sonraki yılarda gru
bun kuruluşu sırasında belirledikleri hareket noktalarından 
çok daha farklı eğilimlere yönelmişlerdir. Yeniler hareketin
den sonra 1946 yılı mayısında Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun 
on öğrencisi "10'lar Grubu'nu kurmuş ve bu grup da önce
kiler gibi Türk resmine yeni bir tad ve renk getirmiştir. Grup 
üyelerinden Nedim Günsür ve Neşet Günal naif öğelerin 
de sezildiği dışavurumcu üslûpları ile toplumsal çelşkileri re
simlemişlerdir. Yine gruptan Orhan Peker ve Turan Erol o yıl
larda yeni denemeleri İle dikkati çekmişlerdir.

1960Tarta birlikte Türk resminde "Mavi Gnıp" adıyla yeni 
bir topluluk ortaya çıkar. Üyeleri Adnan Çöker, Sarkls, Tülay 
Tura, Devrim EıbP ve Altan Gürman'dır. Yine bu dönemde 
yoğun bir çaba içinde görünen sanatçılar arasında da 
özdemir Altan, Ömer Uluç, Erol Akyavaş, Fethi Arda ve Bur
han Uygur'un adlarını sayabiliriz.

İstanbul Merkezli bu sanatsal yoğunlaşmaya paralel 
olarak aynı yılarda Ankara'da Turgut Zaim, Eşref Üren, Refik 
Epikman, Cemal Bingöl, Abidin Elderoğlu, Cemal Tollu, 
MaGk Aksel ve Nurullah Berk gibi sanatçıların 15-20 yıl önce 
temelini attığı, İstanbul'a alternatif olmayan ancak yine de 
İstanbul'dan farklı bir havada sanat ortamı oluşmuştu, 
özelikle 1970li yıllarda etkinlikleri artan Adem Genç, Halü Ak
deniz, Hayati Misman, Zahit Büyükişleyen ve Habip Ay-



doğdu gibi çoğu Ankara çıkışlı bu sanatçılar çağdaş Türk 
resmine önemli katkılar yapmışlardır.

1990'lı yıllara geldiğimizde görülmektedir ki durum eski 

yılardan oldukça farklıdır. Bu farklılık özelikle iki ana konu ile 
belirginlik kazanmaktadır. Birincisi sanatçılarla, İkincisi de 
resmin piyasa ve pazarlama ürünü olarak emtia niteliği 
kazanmasıyla ilgilidir. Son beş on yıldır kimi bir iki aylık bir kurs 

bitirerek, kimi de otodidakt havasıyla ortaya çok sayıda 
ressam çıkmıştır. Ancak, bunların İçinde geçmiş

dönemlerde olduğu gibi rengiyle, biçimiyle Türk resmine iz 
bırakabilecek çok az sayıda sanatçı varlığını sürdürebile
cektir. Diğer farka gelince 1980li yılarda Türk resmi bir piyasa 
kazanmış artık batıdaki anlamda alınır satılır bir sanatsal 
obje niteliği kazanmıştır. Kanımca 1980li yıllar gelecekte tür 
ve teknik araştırm alarıyla, denemelerle geçmiş bir 
dönem olarak anılacaktır. Bu yıllarda eskiden beri çaba
larını sürdüregelen eski kuşak sanatçıların yanısıra yeni de
neysel çabalan ile göz dolduran ve gelecekleri İçin umut 
veren genç sanatçılar da ortaya çıkmıştır.

7. Prince Abdütmojit. Avnl Llfl). Namik İsmail, Ali Cem al M. Ruhi Arel, 
Sami Yetik, İbrahim Çaüi and Hikmet Onat İn the Şişli studio set up by  
Enver Pasha to capture scenes o f World War I on the Turkish fronts.

1.1. Dünya savacında Türk cephelerini rejimlerle anlatmak için Enver 
Paşa tarafından Şişli de kurulan atetyede Şeh2ad e  Abdülmecit. 
Avnl LifiJ, Namık İsmail. Ali Cem al M. Ruhi Arel, Sami yetik. İbrahim 
Çallı, Hikmet Onat birarada



THE CONTEMPORARY 
TURKISH PAİNTİNG

The slory of contemporary Turkish art begins apprord- 
mately one hundred and fifty years ago, wifh the vvesterrf 
zatton movement that changed only art but political and 
sociallife as wellin this country. İn the mid-19 Ih century, 
when the Ottoman Empire was adopting European so

cial and political instltutions. art too vvas affected, gainlng a 
comtemporary quality that set İt apart from the traditbnal 
forms of the post. The changes in this direction were ref- 
lected in the work of Turkish artists. who emetged as artist in 
the contemporary sense of the word. İt should be made 
clear. however. that the present-day status of contem

porary Turkish painting cannot be explained by reteren- 
ce  to a mere century-and-a-half of history. If there were 
no deeply rooted tradition to begin vvith, vvhat could have 
been accomplished in a period of years amounting to 
no more than tvvo or three humari Sfetimes.

One slgn of westemization inthel9th century Ottoman 
Emplre-vvas the appearance on the paiace walls ofpaln- 
tings by such vogulsh European artists as Gârome, Har- 
pignies, Aivazowsky and Fromentin. Meanvvhile. Turkish 
studenis were belng sent to Europe for the first time to pur- 
sue the study of painting and its craft. This was a period du

ring vvhbh foreign artists were invited to Tuıkey and pain- 
tings were purchased from abroad. Ouİte naturally, a first 
generation of Turkish painters emerged who had been 
trained in European countries. Chief among these were 
Ferik Tevfik Pasha, Hüsnü Yusuf. Servili Ahmet Emin. Süley

man Seyyid and Şeker Ahmet Ali Pasha. Aithough the title 
of pasha naturally came later in life. itwiübe seen that most 
of these artist were Inltlally educated in milltary acade- 
mies. but there were also those who came out of the cM- 
San schools vvhich vvere newly being started up. The ope- 
ning in 1883 of a school of fine arts. bearing the highly 
dignifiecI name Sanayl-î Nefise Mekteb-î Alisi, marked the 
institutionakatbn of training in the plastc arts.

The first stage of contemporary Turkish art is embo- 
died in the works of Ahmet Bedri. Tevfik Beşiktaş. Hüseyin 
Karagûmrük. Darüşşafakalı Hüseyin and others referred to 
by the French critic RenĞe Huygue as "Turkish Primitives". 
Known İn their own country by the name of the lyceâ 
whlch many of them attended-Darüşşafaka-these arlisls. 
İn their treatment ofsubject matter drawn from nature and 
architectural monuments, tended tovvard mysticism ba- 
lanced by a  clear simpllcity. Aithough they vvorked from 
photographs. in certain compositions they managed 
landscape painting of a pure, fastidious sensibllity, increa- 
singly Independent of the dcrta reported by the camera's 
lens This is most apparent İn the vvorks of Hüseyin Zekai 
Pasha. another who bebnped to the ’soldier's comer"in 
this hital generation of contemporary Turkish artists.

The signs vvhich manifest themselves in the canvas- 
ses of Hüseyin Zekai Pasha. and indeed before him İn the 
woık of Süleyman Seyyid. picked up in the earty 1900s by 
İbrahim Çallı. Nazmi Ziya Güran and Hikmet Onat, are the 
tentative marks of that impressionism vvhich was later to 
make it self more strongly fett in Turkish painting. We can

not discuss the 1914 generation, as İt is sometimes referred 
to, vvithout first mentioning tvvo artists who paved the vvay 
fa  it, Hodja Ak Rıza and Hali pasha. The famer, with his ca- 
refüly detailed lanscapes of İstanbul. was İn fact the fiıst 
Turkish landscape palnter o f note İn the modern era. 
breaking cleanly with the more primitive period represen- 
ted by Osman Hamdi. Halil Pasha, too Hodja Ali Rıza’s 
contempaary had a far stronger affinity vvith the coming 
wave than wlth the generation that preceded him. As sta- 
ted above .these tvvo artists are harblngers of the Impres- 
sionlsm vvhich would come to the fore in Turkey after the 
yecr 1914.

The art of this generation comes closest to vvhat vve-



mean today by modem painting, and they gave us the fi

ne# examples of Turkish impressionism. İbrahim Çallı intro- 
duced nüde female subjects Into his vvork, sometlng no 
one nad dared to do before him. Felhaman Duran was 
meanvvhib estabishing the portrait as a Turkish art from

As Turkish art developed İt was only nafural that groups 
and schools should emerge and that socleties should be 
formed. ‘Osmanlı Ressamlar Cemiyeti" the society of Ot

toman artists come Into being in 1908, changed Its name 
in 1921 to the Society of Turkish Artist and shortly there-after 
in 1926 changed Itonceagainto "Güzel Sanatlar Biriiğr, the 
Union ofFme Arts. İt occupies an importantplace hthehis- 
tory of art in this country and was superseded by a new 
group. 'Müstakil Ressamlar ve Heykaltraşlar Birliği", The 
unlon of Independent Painters and Sculptors Includlng 
such prominent artists as Nurullah Berk, Refik Epikman, 
Şeref Akdik, Eşref Üren. Mahmut Cüda and Cevat Dereli, 
the group constitued an important movement in the es- 
tablishment of modem painting in Turkey, aithough it may 
never have maneged to develop a  recognizable unity 
ofstyle. This last remark must be quaTıfied somewhat. for a 
group within the unlon did distinguish Itself by technical 
means that reflected a stylisilc and geometric tendency 
rooted İn constructivisf concems.

İn 1933 formed "Group D". the fourth such affiliation in 
modem Turkish art histoıy, and which Included some of 
the oto/ ‘Independents". Group D's stance was an ac- 
ceptance of cub'ısm and other abstract approaches. 
Numbering among Its adherents such artists as Zeki Faik 
tzer, Nurullah Berk, Cemal Tollu, Elif Naci Abidin Dino and 
ZCıhtü Müritoğlu. it was conceived as an altemative to the 
Independent movement. İn later years there came a  
Softening of the Group D credo, as some adherents 
gave up their insistence on abstract geometric compo- 
sition, even golng so far as to permit themselves figurative 
canvasses in vvhich quasFrealistb painting made itself felt. 
Aitough Its contribution did not ultimately take the form of a 
stylistic consensus. Group D played an important role in 
later years. providing a nexus through vvhich nevvcomeıs 
could display their work together. There vvere, hovvever.

important Hgures emerglng in Turkish art who did not affia- 
te themselves wlt the group-among these we might 
mentlon Fikret Muafla. Ayetullah Sümer and Turgut Zaim

1940 ushered İn abstract expressbnism as the predo- 
minant school in Turkish painting. At this polnt a group of 
young artists stepped forward, protestlng that Group D 
had nothing to contribute Turkish painting and that it mere- 
ly led to the Imitation of European trends and technlques. 
The afdliotion vvhich theystarted, and named "Yeniler" for 
their nevvvness. included Nuri İyem, Turgut Atalay, Ferruh 
Başağa. Mümtaz Yener, Haşmet Akal, Agop Arad and 
Avri Aıbaş. İt did not last tong and the individual artists later 
diverged greatly from the principles of the movement, 
adoptlng quite dlsparate styles and approaches as the 
years vvent by.

İn May of 1946 ten students of Bedri Rahmi Eyüpoğlu 
came together to from "10'lar Grubu". The Group of Ten. 
and like those movements that had preceded them. 
they too brought to Turkish painting a nevv style and Bavor. 
Nedim Günsür and Neşet Günal employed expressio- 
nism that carried infimations of the naive to portray certah 
contradictions İn society. Tvvo other members of the 
group. Orhan Peker and Turan Erol, had experimental sty

les vvhich attracted notice even at that early stage of their 
careers.

İn the 1960s a nevv affiliation emerged. The Blue Group, 
İn the ranks of vvhich there vvere such artists as Adnan 
Çöker, Sarkls Tülay Tura. Devrim Erbil ana Altan Gürman. 
Other painters very act'rve at this time vvere özdemlr Attan. 
Ömer Uluç. Erol Akyavaş, Fethi Arda and Burhan Uygur.

While these developments vvere taking place in İstan

bul, another circle was forming in the Capital. Ankara. Initia- 
ted some fifteen to tvventy years ago this circle was made 
up; of such artists as Turgut Zaim, Eşref Ören. Refik Epikman, 
Cemal Bingöl, Abidin Elderoğlu, Cemal Tollu. Malik Aksel 
and Nurulloh Berk. While not conceived of as opposing ot 
providing an dtemattve to the İstanbul scool, it did have a  
distinctivecharacterofitsovvn. Inthe 1970sespeclally.$uch 
Ankara-based artists as Adem Genç. Halil Akdeniz.



Hayati Misman. Zahit Büyûkişleyen and Habib Aydoğdu 
made significant new contributions to Turkish painting.

The decade of the 90s has seen a markedly different 
pattem. The artists now on the scene are not the artists of 
yesterday. while the market for art has been radically 
transformed, vvhit paintings treated as a  commodity. The 
past five years have seen a proliferation of art activlty, with 
wotk being produced by people vvho have taken a one 
or two month course in the technlques of painting. ot in 
some cases are simply selftaught. Needlees to say, very

few of these have the mordancy of color, tine or form re- 
quired to leave a permanent mark on Turkish painting. At 
the same time is now a large market for the vvork. with is 
bought and sold üke any other hedge or investment. as in 
the west. İt Is my vlew that the 80s in Turkish art will be re- 
membered as a  time of exploration in form and techni- 
que. There are certain artists stili producing fine vvork vvho 
have been on the scene formany year, vvhile nevv and 
promising talent is also stepping (orvvard.



n.
ÖNCÜLERDEN GÜNÜMÜZE 
ÇAĞDAŞ 
TÜRK RESSAMLARI
1936 yılında zamanın Güzel Sanatlar Akademisi'nde 

düzenlenen “50 Yıllık Türk Sanatı SergisTnde ilk kez 'Türk ipti
daileri' olarok nitelenen, daha sonra da Fransız sanat ya

zarı Renee Huygue'nin önerisi üzerine 'Türk Pirimitifleri' ola

rak adlandırılan sanatçılar batılı anlamdaki Türk resminin 

gelişim periyodu dışında kalıp bu sürece bağlı olmamaları 
nedeniyle, kendi başlarına ele alınmaları kanımızca daha 
doğru olacaktır. Gerçi, geçmişi Uygur duvar resimlerine

7. Mehmet Kangır. 'Çağlayan Parkı' Oil on Canvas 72.5 x  92 cm

değin giden Türk Resim Sanatı genel kapsamı içinde 
ortak üslûp özellikleriyle bir dönem özelliği ortaya koymuş
larsa da bu dönem, başı ve sonu itibarıyla modern Türk 
resminin diyalektik gelişim çizgisi üzerinde yer almaz.

Bu dönem ve üslûp özelliklerinin ilk temsilcileri olarak yer 
alon Ahmet Şekür, Ahmet Bedri, Hilmi Kasımpaşalı, Giritli 

Hüseyin, Mehm et Kangır, Hüseyin Karagümrük çoğun

luğunu saray fotoğrafçısı Abdullah Freres in çektiği fotoğ

I Mehrnel Kangır. ‘Çağlayan Parkı* Tuval Üzerine Yagl>boya 
72.5x92 cm



raflardan yararlanarak Yıldız ve Topkapı Sarayları'na ait 
görüntülerle, kimi İstanbul dışı manzoraları resimlemişlerdir. 

Duru, mistik fakat basit bir izlenim uyandıran resimlerinde 
doğa ve mimari strüktür tutkusunu yine basit ama devirleri
nin anlayış biçimine uygun bir içtenlikle birleştirmişlerdir. 
Büyük bir kısmının içinden yetiştikleri Darüşşafaka Lisesi nin 
adı ile 'Darüşşafakalılar' olarak da anılan bu sanatçılar, re

simlerini fotoğraftan çalışmalarına karşın kimi düzenleme
lerinde ayıklamalara giderek, objektifin nesnelliğini aşan, 

saf titiz bir işçiliği ortaya koyan duyarlı peysaj yaratmalarına 
ulaşmışlardır.

Özellikle bu tutumu ileride Hüseyin Zekai Paşa (1860- 
1919)nın "Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesi"ni konu alan res
minde belirgin olarak görebiliyoruz. İstanbul Üniversitesi ki
taplığında 99760 numaralı albümde yer alan bir fotoğraftan 
yaptığı resimde küçük elemanların kaldırılması ve değiştiril
mesinden başka hiç bir farklılık görülmez. Ancak renk ve 
tonlama ile ilgili olumlu nitelikleri dikkati çeker. Bütünüyle as
keri okul çıkışlı bir sanatçı olan Hüseyin Zekai Paşa bir ekol 
yaratma özlemi göstermekten çok, yetenekleri ile kendi 

Üslûbunu billurlaştırmaya çalışmıştır. Döneminin diğer sa
natçılarından farklı olarak, fotoğraftan biçim yansıtmalarını 
gerçekleştirirken biçimleri üstün renklendirmeciliği ile de 

kuşatarak tabiattan çalışırmışçasına yaratıcı bir düzeye 
ulaşmıştır. Sanatçı, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müze- 
si'nde bulunan "III. Ahmet Çeşmesi" tablosunda da fotoğ

rafın derinliğini daha da artıran ayrıntıları resim diline çeviren 

ve yer yer eserin ihtiyacına göre gölge-ışık gibi katkılar da 
yapmıştır.

Osmanlı Ülkesi'nde başlayan batılılaşma hareketleri, 
kısa bir sürede olmasa da zamanla bütün sosyal kurumlan 
etkilemiştir. Bu batılılaşma çabaları içinde ilk ele alınan ko- 
njlardan biri orduyu modernleştirme olur. Bu doğrultuda 
da ülkede batılı eğitim ve öğretim sistemlerini uygulayan 
askeri okullar açılır. "Mühendishane-i Berri Hümayun"

(' 794) adını taşıyan bu okulların ilkinde, batı perspektif kural
ları ile nesneyi iki boyutlu yüzey üzerine modle ederek 

göstermeye yarayan ışık-gölge uygulaması gibi kurallar 
resim eğitimi müfredatı içinde yer alır. Bu okulu, Harbiye 

(1831) (Kara Harp Okulu), Bahriye (Deniz Harp Okulu) gibi 
yenileri izlemiştir. Ressam sınıfından subayların bile yetiştiril
diği bazı belgelerden anlaşıldığı bu dönemde, Mühen- 
dishane batı usulünde resim yapan ilk önemli sanatçıların 
yetiştiği okul olmuştur. Ferik İbrahim Paşa (1815-1899) Mü- 
hendishane'den, Ferik Tevfik Paşa (1819-1866) ise Har- 
biye'den yetişen en eski mezunlardı̂

Farklı eğilim ve üslûplar ortaya koymalarına rağmen 
kaynak itibarıyla asker olmaları nedeniyle 'Asker Ressam- 
tar1 olarak adlandırılan kuşaktan Osman Nuri Paşa (1839
1906) ile (Şeker) Ahmet Ali Paşa (1841-1907)‘nun üslûp birlik
teliği 'Darüşşafakalıbr'dan pek farklı değildir. Yalnız bunlar

da farklı olarak çizgisel resme İlk geçiş belirtileri görülür. Renk 
zenginliği ve fırça serbestisinin de ilk denemelerine girerler, 
özellikle Şeker Ahmet Paşa, Constable'ın doğal lirizmini 

hatırlatan manzaraları ile Hollanda geleneğine bağlı natür
mortlar yapmıştır.



TURKISH PAİNTERS 
FROM THE PIONEERS TO 
THE CONTEMFORARİES
The artists who were first presented as Turkish Begin- 

ners in an exhibition inaugurated at the Fine Arts Acade- 
my in 1936 and later on were named 'Turkish Primitives’ 
upon the suggestbn ofRenee Huygue, a French art critic. 
İt will be more proper to study them separately as they 
were not in Ihe revoiutionary period of Turkish Occidental 
Painting and not organically attached to this era. Aithough 
the Turkish art of painting which extends up to the Uygur 

murals has presented periodical characteristics with its 
properties of common styles. this period is not in the orbit of

2. Hüseyin Zekai Pasha The Tc nb o f E,tuğ,al Gazi in Soâ ü r a ,  on 
Canvas. 73 x 100 cm

modern Turkish painting, neither by its commencement 

ror by its ending. Some of the representatives of this pe- 

rcd  and style, Ahmet Şekür, Ahmet Bedri, Hilmi Kasım- 
paşalı, Giritli Hüseyin (Cretan) Mehmet Kangır, Hüseyin Ka- 

ragümrük mostly drew the Yıldız and Topkapı Palaces, 
tney also did some landscapes outside of İstanbul by 

using Ihe photographs taken by the Abdullah Brothers, im- 
perial photographers. They combined their natural and 
orchitectural passons creating clear, mystical also simple 

impressions in painting, by a sincere and simple siyle con-

2 Hüseyin Zekai Paşa ‘Söğütle Ertu^rul Gazi Türbesi* Tuval Üzerine 
Yağlıboya, 78 x 100 cm



forming to the understanding ot its period. They were also 
known as Darûşşafakalılar/Students of Darüşşafaka High 
Scholl. They drew from photographs and created genui- 
ne. sensitive original landscape works by screenlng 
some of the composition and eliminating opt'cal errors of 

the lenses.

We can clearly observe this pecularity in Hüseyin 

Zekai Paşa's (1860-1919) work vvhich depicts ’Ertvğrul Gazi's 
Mausoleum in Söğüt'. This work has no majör dlfferences 
than the photograph vvhich is in an albüm vvith serial nurrt- 

ber 99760 in the İstanbul UniveısityLibrary. except the exclu- 
slon or displacement of some minör elements in the pain

ting, but vvith some affirmative q ualities regarding colour 

and values. ıt is interesting. As an artist with military back

ground Hüseyin Zekai Paşa tried to crystallize his personal 
style frı support of his own capaciiy rather than showing 

the desire of the foundation of an artistic way. İn a comple- 
tety dlstinct way from other artists of his period. He achie- 
ved a Creative levelsimilar to open air vvorking by envelo- 
ping the forms vvith a high colouring manner after fixing the 
contours through the photograph. On his vvork ‘Fountain 

of Ahmet İli' in the Ankara state Museum of painting and 
sculpture, he made some contributions to the canvas by 
mterpreting detail elements such as light and shade to inc- 

rease the depth of field of the photograph and respon- 
ded to the artistic needs of the work.

The vvestemlzation movements, commencing in Ot

toman territory affected ali social instutions in the course of 
time, even though not in a short period. Among these ac- 

tivıties one of the high prioritysubjects was the moderniza- 
tion of the Armed Forces. To realize this goal, military 
scnools were opened vvith an Occidental education and 
training system. Mühendishane-i Berri-i Hümayun (1794) 

Irrperail College of Engineering was one of them. The 
educational program of dravving in this college included 
subjects such as modern perspective rules and depic- 

tion of a pattern by modelling it on 1wo dimension surface 
fer application of the light-shade principle. The new 
schools such as the military Academy (1831) and Naval 

Academy followed this college. The imperial College of 

Engineering was the first source to produce leading artists.

Ferik (Brigadier) İbrahim Paşa (1815-1899) was the first gra- 
duate of İmperial College and Ferik Tevfik Paşa (1819-1866) 

of the military Acaaemy.

Though they represented different trends and styles,

Oue to their military background this generation vvere cal- 

led 'Soldier Painters', Osman Nuri Paşa (1839-1906) and 
Şeker Ahmet Paşa (1841-1907), 1wo of this generation, are 
rot much different from the group üarüşşafakalılar‘ in their 
styllstic unity. They attempted first experimentations on 
coiour abundance and agility of brush. Particularly Şeker 
Ahmet Paşa palnted stili lifes in a Flemish tradition and land- 
scapes reminiscent of Constable’s natural lyric style.



3. (Seker) Ahm et Ali Pasha 'Stili Life’ Oll on Canvas. 89 x 128

Osman Hamdi Bey (1842-1910)

i  Çağdaş Türk resminin önemli ilk sanatçılarından biri

sidir. Ressamlığı kadar arkeologluğu, etnologluğu ve mü
zeciliği ile de tanınmıştır. Osman Hamdi, eğitimi ve mesleki 
çalışmaları ile gerçek bir Osmanlı aydınıydı. Sanayi-i Nefise 

M ekteb-i Alîsi / Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar 
(Akademisi) Fakültesi'nin kurucusudur.

Ressam Osman Hamdi, yukarıda sözünü ettiğimiz 'pri

mitiflerden pek çok yönüyle ayrılır. Bu ayrılış her yönüyle 

kendi lehinedir. Büyük çoğunluğunu kendi çektiği fotoğraf
lardan yararlanarak yaptığı resimlerle Türk resminde ger

çekçilik kapısını aralayan öncü sanatçılardan birisi olmuş
tur. Sanatçı fotoğraflardaki figür ve giysiler üzerinde değişik
likler yaparak ilginç sonuçlar ortaya koymuştur. Osman 

Hamdi Bey in resminin bir başka özelliği de Türk resminin o 
resimlerle âdeta natürmort ve manzaralardan oluşan dar

3. (Şeker) Ahmet Ali Paşa ■Natürmort' Tuval Üzerine Yağlıboya. 
89 x 128 cm.

kapsamlı repertuvarından kurtularak figüre, portreye özel

likle de çok figürlü kompozisyonlara kavuşmuş olmasıdır

•  He is one of the most important persons of initbl Tur

kish Contemporary painting and has been recognized 

as an archeologlst, ethnologist and museum curator as 

well as a painter. Osman Hamdi wa$ a genuine Ottoman 
intellectual, made a name as a member of a distinguls- 

hed family, well educated and succesful professional 

studies. He is the founder of Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi/ 
imperial College of Fine Arts later the Fine Arts Academy 
now the Universrty of Mimar Sinan.

The painter Osman Hamdi differs from the Turkish Ptl- 
mitives mentioned above from many points of vew. This 

difference is in his favour İn every respect. He was one of 
the leading artists who opened the gate of realism in Tur-

11



kish painting made by using photographs most of which 
he personally took. He obtained interesting resulfs by mo- 
difying the figures and clothings in the photographs. Anot- 
her characteristic of Osman Hamdi Bey's painting attai- 
ned a composition of figures portraiture and multiple 
figures by recovering it from its norrow scoped way con- 
ssting of stili fıfes and landscapes.

4. Osman Hamdi Bey ‘The Aıms M erchant' (1908) 0 9  on Canvas. 
175x 130cm

Osman Hamdi Bey le yaşıt olan Süleyman Seyyid 

(1842-1913) natürmortları ile tanınmıştır. Dikkatli gözlemciliği 
ve zıt renkleri ustaca kullanarak resme hacim kazandı
rması ile dikkatleri çeker.

Of the same age as Osman Hamdi Bey is known for 
his stili lifes. He drew attention as a careful observer and 
increasing the volüme by using the contrast colours in 
masterly fashion.

4. Osman Hamdi Bey 'Silah Taciri' (1908) TÜYB. 175 X  130 cm



Hoca Ali Rıza (1858-1930)

•  Kemal Erhan, "Hoca Ali Rıza' adlı kitabına yine bir 
ressam olan Sami Yetik'in, "Türkiye'de ilk resim sevgisini 

uyandıran, okul çocuklarına kurşun kalemin güzelliğini tanı

tan, orduda eli boya ve fırça kullanmaya yatkın subaylar 

yetiştiren bir verimlilik kaynağı aranırsa, Üsküdarlı Hoca Ali 

Rıza'yı göstermekte hiç tereddüt edilmemelidir^.’  diyen 
sözleriyle başlamıştır. Nakış nakış boyadığı İstanbul man

zaraları ve 'hayalleri' ile Hoca Ali Rıza batıya yönelen Türk 
resminin ilk fakat özgün ressamlarından birisidir. Osman 

Hamdi kuşağından kesinlikle ayrılır. Adı Üsküdarla birlikte 

anılan sanatçı, Üsküdar'ın Ahmediye Mahallesinde doğ
muştur. Babası süvari binbaşısı Mehmet Rüştü'dür. Asker 

ressamlardan Osman Nuri Paşa (1839-1909) ile Süleyman 

Seyyid (1842-1913) sanatçının harpokulu yıllarında öğret
menliğini yapmışlardır.

•  Kemal Erhan begins his book, titled 'Hoca Ali Rıza' 

with Sami Yetik's fol!owing statement who Is also a painter 

'When one looks for a source who induced the love of 
painting for the first time İn Turkey, introducing the beauties 
ofpencil to school children, bringing up the officers of the 
army to use brushes and colours. one should surely pre
seni Hoca Ali Rıza (feacher) of Üsküdar.' Hoca Ali Rıza, 
with his İstanbul Landscapes full of ornament and reveries, 

he is the first (sui generls) artist of western-oriented Turkish 
painting. He fully differs from Osman Hamdi's generation. 

The artist who is named for Üsküdar was born in the Ahme

diye district of Üsküdar. His father was cavalry Majör Meh

met Rüştü. Osman Nuri Paşa (1839-1909) was his teachers 
in the Military Academy.

Halil Paşa (1860-1939)

•  Hoca Ali Rıza gibi kendinden önceki kuşaktan çok, 
■yeni’ ye bağlıdır, özellikle manzara anlayıştan bakımından 
yenilikçi olarak niteleyebileceğimiz bu iki ressam 1914 yılın
dan sonra csmcyo başlayan 'yeni hava'nın müjdecisi ol
muşlardır. Halil Paşa uzun yıllar figür çalışmasına karşılık, asıl

kişiliğini üslûp beraberliği gösterdiği Hoca Ali Rıza gibi 
Boğaziçi kıyılarında bulmuş, kıyıları, denizi kendine özgü bir 

duygu ile resimlemiştir.

•  He was more attached to the 'NeW than the pre- 

decessors, as was Hoca Ali Rıza. The two arlists whom 
we can introduce as progress minded’ particularly due 
to their concept of landscape, became messengers of 
the ’New Trend’ which started in 1914. Thoug he worked on 

figures for many years Halil Paşa discovered his own artis

tic personality on the Bosphorus shores as did his style- 
fellow Hoca Ali Rıza, and he painted sea and coasts with 

his personal sensbilfty.

5. Hali!Pasha. 1Landscape \Mfh Comofe' (1910)011 on Canvas. 
60x40cm

5. Halil Paşa, 'Develi Peyzaj' (1910) TÜYB. 60 x 40 cm





Ömer Adil (1868-1928)

•  Kişisel üslûp çalışmalarında etkinleşerek tabiat ile sıkı 
ilişkiler içine giren ve aynı zamanda gün ışığının da tadını çı
karan bir ressamdır. İnas Sanayi-i Nefise Mekteb-i /Güzel 
Sanatlar Kız Okulu'nun bir ara müdürlüğünü de yapmıştır.

•  He was a painter who set up close connections 
with Nature and as he developed his personal style also 
exploited the joy ofdaylight. For a period he was the Prin

cipal of the Girl's Art School too.

Abdülmecit (1868-1944)

•  Son Osmanlı Halifesidir, ilk Türk ressamlarını Avru
pa'ya eğitime gönderen 32. Osmanlı Padişahı Sultan Ab- 
dülaziz'in oğludur. Renkçi ve gerçekçi öğelerle resim 
yapmıştır. Figüratif resimleri oldukça başarılıdır.

•  He was the last Ottoman Caliph and Son of Sultan 
Abdûlaziz who sent the first Turkish Painters to Europe for 
education. Abdülmecit worked with a realistle and colou- 
rist understanding. His figurative paintings are fairlysuc- 
cessful.

7. Abdülmecit Efendi, 'G oelhe in the Harem" Oil on Canvas. 132 x İ73cm .

7. Abdülmecit Elendi. "Haremde Goethe" TÜYB. 132 x 173 cm.



Ahmet Ziya Akbulut (1869-1938)

•  Asker kökenli bir sanatçıdır. Resim eğitimini ve öğre
nimini Osman Nuri Paça ve Hoca Ali Rıza'nın yanında 
yapmıştır. Bir süre Sanayi-i Nefise de öğretmenliği de 
vaıdır. Detaya inen plastik araştırmacılığı ve perspektif de
nemeleri ile resirnleıi ilgi çekicidir.

•  Heo was a painter with ’Soldier' background. 
O n an  Nuri Paşa and Hoca Ali Rıza were his teachers. For 
a shart period he vzas teacher at ine Fine Arts Academy. 
He is we!l known for his plostic researches into extreme 
details and experiments in perspective in painting.

8. Ahmet Ziya Akbulut. 'Tomb o t the Archltect Sinan' Oit on Canvas.



9. Ahmet Bedri. 'Ihe German Fourtain' Oit on Ccınvos 65*8

9. Ahmet Bedri, 'Alman Çeşmesi' TÜYB. 65 x 81 cm

Ahmet Bedri (1871 ■?)

•  Sami Yetik'in "Hoca Ali Rızanın beğendiği bir res
sam" şeklinde tanıttığı 'Darüşşafakalı' ressamlardan 
Ahmet Bedri resimlerine dönemin diğer Darüşşafakalı sa
natçıları gibi Sultan'dan 'caize’yi haketmek için Bedri Kul
ları' şeklinde imza atmıştır. Resimlerinde tonal perspektif 
dikkat çekicidir. Aynı grup içinde ele alınan Girilli Hüseyin 
(1873-7) ve Darüşşafakalı Hüseyin'de (1873-7) Darüşşafaka 
Lisesi'nden mezun olmuşlardır (1891). Bu iki sanatçı fotoğ
raftan çalışmak gibi orlak teknik yöntemleri yanında, 
doğaya bakış ve yorumlama biçimleriyle dönemlerinin 
anonim üslûbunun oluşumunda etkin olmuşlardır.

•  Sami Yetik introduces him as 'A painter whom 
Hoca Ali Rıza liked". He was Darüşşafakalı and he autog- 
raphed his works 'Bedri, your servant’ to receive a reward 
from the Sultan, as did other 'Darüşşafakalı'painters. The 
tonal perspective is interesting in his works. From the same 
group Giritli Hüseyin (cretan) (1873-7) and Darüşşafakalı Hü
seyin (İ873-?) also graduated from Darüşşafaka high 
school (1891). These two artists in addition to their mutual 
techniçues such as copying from photographs, also af- 
fected each other in the development of their viewing 
and interpreting nature in the formotion of their own anony- 
mous styles.



Celal Esat Arseven (1875-1971)

•  Hoca Ali Rıza ile Fausto Zonaro (1854-1929)'dan 
resim dersleri aldığı bilinen sanatçı, daha çok bir suluboya 
ressamı olarak tanınmıştır. C. E. Arseven, çok yönlü bir küttür 
adamıdır. Uzun yıllar İstanbul'da, Akademi'de şehircilik kür

süsü profesörlüğü yapmıştır. Yaşamı boyunca Türk sanat 
tarihine çok önemli eserler kazandırmıştır. II. Abdülhamid 
dönemi paşalarından Müşir Esat Paşa'nın oğlu olan Celal 

Esat Arseven, I. Dünya Savaşı yıllarında Enver Paşa'nın 
Şişli de açtırdığı. Hikmet Onat, İbrahim Çallı, Hüseyin Avni 
UfiJ, Namık İsmail, Ali Cemal, Mehmet Ali Laga, Sami Yetik, 

DiyarbakIrlI Tahsin, Üsküdarlı Cevat Göktengiz gibi ressam
ları bir araya toplayan atelyenin kuruluşunda etkin olmuş

tur. Bir ressam olarak burada andığımız Arseven Türk 
sanat tarihçiliği mesleğinin de ilklerinden birisidir.

2. Celal Esat Atseven

•  The artist who was known as a student of Hoca Ali 
Rıza and Fausto Zonaro (1854-1929) has been recognized 
moiıiy as a water colourist. Celal Esat Arseven was a  multi- 

Disciplinary intellectuel. He worked as Professor of Urba- 
nism in the Fine Arts Academy in İstanbul for many years. 

During his lifev he contributed numerous very valuable 
works to Turkish art. His father was Field Marshaal Esat of the 

Abdülhamid II period.

Celal Esad Arseven was one of the key persons who 
wcrked in the opening of a studio in Şişil, organized by 
Enver Paşa, Hikmet Onat, İbrahim Çallı. Hüseyin Avni Lifij, 

Namık İsmail, Ali Cemal, Mehmet Ali Lağa, Sami Yetik, 
Tahsin of Diyarbakır and Cevat Göktengiz of Üsküdar vvere 

met in th ’e studio.

İt is a professional duly to mention that CĞlâl Esad Arse

ven was one of the leading Art Historians in Türkiye.

Şevket Dağ (1876-1944)
•  1897'de Sanayi-î Nefise'yi bitirmiş olan sanatçının bu 

yıllarında Osman Hamdi Bey'den de dersler aldığı bilin
mektedir. Realist bir sanatçı olmakla birlikte resimleri ser
best fırça darbelerinin özgür anlatımına sahiptir. Şevket 
Dağ, Osmanlı Ressamlar Cemiyeti'nin kurucularındandır. 
Resimleri, mimari yapılara renk ve ışıkla kazandırılmış bir us
talığın ürünüdür.

•  7his artist graduated from the Fine Arts Academy in 
1897. İt is knovvn that he follovved Osman Hamdi Bey 's clas- 
ses during this period. He was a realistic artist but also had 
the characteristics a  free brush.

Şevket Dağ was one of the founders of The Society of 
Ottoman Artists. His paintings are masterty works of archi- 
tecturol structures embellished vvith colour and Hght.





Mehmet Ali Laga (1878-1947)
•  Trablusgarp'ta doğmuştur. Askeri okul öğrenciliği 

yıllarından itibaren resme yakın olan sanatçı, bu yıllarında 
Haşan Rıza ve Hoca Ali Rıza gibi sanatçılardan dersler 
almıştır. Güçlü bir izlenimci olan, kalın tuşeler ve koyu renk
lerle yoptığı resimleriyle tanınan M. Ali Laga, Osmanlı Res
samlar Cemiyeti'nin de kurucularındandır. 'Meşrutiyet 
Kuşağı' sanatçıları ile birlikte anılan sanatçının resimlerinde 
belli belirsiz bir anlatımcılık da sezilir.

•  He was born in Tripoli. He was very dose to painting 
from the years at military school and followecI Haşan Rıza 
and Hoca Ali Rızo's classes. He was an advanced im- 
pressionistand known by his works with thick brush strokes 
and dark colours. He was one of the founders of The So

ciety of Ottoman Artists. He is considered an artist of the 
"Constitutional Period' generation. İn his works one feels o 
hini of expressionism also.

11. Mehmet Ali Laga. ’Boats' Oil on Duıalite. 46 x 57 cm

3. Mehmet Ali Loga (foto; 1936)

11. Mehmet AB Laga. 'Kayıklar' duralit üzerine Yağlıboya 46 x 57 cm



Mehmet Ruhi Arel (1880-1931)
•  Resim serüvenine Hikmet Onat'la birlikte başlayan 

Mehmet Ruhi Arel (1880-193 D'in resimleri ve çalışma tam 
ondan oldukça farklıdır. Hikmet Onat, birkaç figürlü tablo 
dışında bütün gücünü İstanbul manzaralarına vererek çok 
sayıda deniz ve denize İlişkin resim yapmıştır. Özellikle 
1950'den sonra resim konularının tamamına yakınını man
zaralar oluşturmuştur. H. Onat'ı izlenimci saymak kanırınca 
haksızlık olur. Çünkü o, izlenimcilikle anlatımcılık arasındaki 
yerini hassasiyetle korumuş sanatçılarımızdan birisidir.
Mehmet Ruhi Arel ise, yalnızca bir kaç manzara ile yetine
rek ev içlerinin yarı karanlığında gergef işleyen, halı do
kuyan, süslenen kadınları resimlemiştir.

•  He started his artistic adventure with Hikmet Onat, 
though the painting and style of working of the two are 
quite different. Mehmet Ruhi Arel after being satisfied with 
a few landscapes turned to the painting of women emb- 
roidering, weaving carpets ormaking-up in the interior* of 
houses.

12. Mehmet Ruhi Arel. 'Atatürk Being M et in İstanbul' Oil on Canvas 94x118 cm



Ali Cemal (1881-1941)
t  Birinci Dünya Savaşı yıllarında İstanbul Şişli'de hükü

met tarafından kurulan garajdan bozma bir atölyede 
savaş resimleri yapan sanatçılardan birisidir. Savaş konu
ları dışında da çalışmıştır.

•  He was one of the artists who made war scenes in 
a studio which was converted from a garage by the go- 
verment during the war time. His worked on subjects other 
than w a  too.

Nazmi Ziya Güran (1881-1937)
•  Nurullah Berk 1974 te Hayat Tarihi Mecmuası nda

yazdığı bir yazıda "Nazmi Ziya Güran, (1881-1937) empres-

13. Nazmi Ziya Güran. ‘Nusrefiye M osque in Tophane' (1928) O i on 
Canvas. 60x74 cm

yonizmin Türkiye'deki tek temsilcisidir." derken, sözündeki 
haklılık payı büyüktür. Çünkü Paris eğitiminin ardından yap
tığı Bogaz'ın Haliç'in, Maçka sırtlarının güneş altındaki turun
cu, sarı, kırmızı renkli tasvirleri Fransız izlenimcilerinin resimle
rinden hiç de faiklı değildir.

•  Nurullah Berk was right when he said ‘Nazmi Ziya 
Güran is a unlque representative of impressionism in lur- 
key' in his artde published in Hayat Magazine in 1974. Be- 
cause his designs of the Bosphorus. Golden Horn. ridges 
of Maçka with orange, yellow and red under the sun's 
rays made soon after his Paris education are not different 
than the works ofFrench Impresstonists at ali.

13. Nazmi Ziya Güran, ‘Tophane Nusrefiye Camii’ (1V28) TÛYB. 
60 x 74 cm



Hikmet Onat (1882-1977)
•  Asker çocuğu olarak zamanının geleneklerine 

uyarak askeri okullarda okuyarak, askeri bir eğitim yap
mıştır. Ancak sanata ilgisi dolayısıyla daha sonra Sanayi-Î 
Neflse'ye de devam etmiş ve oradan da mezun olmuş
tur, Kazandığı bir sınavla II. Meşrutiyet'in ilanından hemen 
sonra Paris' e gitmiştir. Paris'te Güzel Sanatlar Yüksek 
Okulu'nda dört yıl Cormon Afölyesi'nde çalışmıştır. 1914'te 
savaş çıkınca yurda dönmüş ve Akademiye öğretim 
üyesi olmuştur. Sanatçı bu görevini 1949'da emekli olana 
kadar sürdürmüştür.

•  As a soldier's sor. he received a military education, 
as was the a  tradition in thisperiod. Also he attended the 
Fine Arts Academy. because of his artistic affinity. and

gıaduated later on. Passing a competitive examination 
he wenf 1o Paris. He worked in Cormon’sstudio in the Ecole 
Superior de Beaux Arts in Paris. He returned home when 
worid War I started and joined the Fine Arts Academy as 
a Faculty member and went on in this position until his refF 
rementin 1949. Besidessome paintings with figures, Hikmet 
Onat fully returned to İstanbul landscapes and painted nu- 
merous sea and marine subjects. Especially after 1950 his 
sdbject was almost entirely landscape. I believe. it is ury'ust 
to consider Hikmet Onat as an impressionist because he 
Is on of Turklsh artists who sensitively kept a position bet- 
ween empressionism and expressionism.

14. Hikmet Onat, 'Sconic View' (1932) Oii on Canvas. 66x85 cm

t u

14. Hikmet Onat, ‘Manzara’ (1932) TÜYB. 60 x 85 cm



İbrahim Çallı (1882-1960)

•  1914 dönemi sanatçıları arasında çeşitli nedenlerle 
adı en çok bilinen ve tanınan ressam İbrahim Çallı'dır. 
Âdeta kuşağının gözde bir temsilcisidir. Resimlerinde tab
lonun çizgisel yapısına, düzenine hiç önem vermemiştir. 

Renklerle oynamak resmi hemen renklendirmek, acele
ci sanatçı kişiliğinin bli yansıması olarak yaptığı bütün resim
leri etkilemiştir. Bfıiün konuları denemiştir.Sözgelimi Ankara 
Devlet Resim ve Heykel Müzesi'ndeki "Çıplak" adlı resmi 
'çıplak' kadına yana; oktan ürken Türk resminin ilk örnek
lerinden birisidir. Onun esas başarılı olduğu konu portreleri
dir. Vine aynı müzedeki ünlü "Zeybekler" tablosu onun 
renkçiliği kadar bilimsel perspektife de egemenliğinin ke

sinkes göstergesidir. Çallı, son yıllarında büyük programlı 
çalışmalarından uzaklaşmış, kendini çiçeklere, çiçekler

den de manolyalara vermişti.

•  He was the mosf popular and most well-known 
among Ihe artisls of the 1914 generalion due to various 
reasons. Nearly, he was the most admired representati- 
ve of his group. İn his works he did not pay attention to the lf- 
nearstructure and disposition of the picture at ali. Playing 
with colours, painting the picture instantly, he effected ali 
his works as a  relection of the hurrying nature of his artistic 
personality. He exprimented with allsubjects. For examp- 
fe, "The Nüde" in ‘Ankara State Museum of Painting and 
Sculpture“ is one of the initial examples ofthis genre in Tur- 
kish painting which felt shy of the nüde female in those 
years. His most succesful subject was the portrait. Zey
bekler İn the same museum is the most decisive proofof 
his mastery of colourism, as well as his artistic authority in 
the scientific perspective. İn his last years. he gave up 
large programmed works and dedicated himself to flo- 
wers. especially magnolias.

15. İbrahim Çallı. 'Nüde' Oil on Canvas. 100 x 146 cm

15. İbrahim Çallı. 'Nü' TÜY8.100 x M6 cm



Mihri Rasim (Müşfik) Hanım (1886-1954)

t  İlk kadın ressamlarımızdan biri olan Mihri Rasim 

(Müşfik) Hanım (1886-1954), 1914 yılında kurulan inas Sanayi-i 
Nefise Mektebfnin ilk kadın profesörlerindendir. Çoğunluk
la figür çalışmıştır. Özellikle portreleri çok başarılıdır.

•  One ouf our first women painters and one of first 
lady professors in the Girl's Fine Arts School founded in 1914. 
She worked figuratively as a rule Particularly her portraitures 
are very successful.

Avni üfij (1886-1927)

•  Şair bir ressamdı. Resimlerinde soylu bir şiir havası 
vardır. Renklendirme anlayışı izlenimci buluşlarla kendini 
gösterir. Ancak N. Ziya Gııran'da ve Hikmet Onat'ta görü
len netlik ve berraklık onun resimlerinde yoktur.

•  A poet painter he was. Ihere is a mobile poetic at- 
mosphere in his paintings. His colouring concept reflects 
impressionist findings. But the sharpness and brilliance of N. 
Ziya Güran s and Hikmet Onat's wçrks cannot be seen in 
Avni Lififs paintings.

16. Avnl lifq ‘£vj Day' Oil on Canvas. 93 x 118 cm

16. Avnl LIIİJ 'Karagün' TÜYB. 93 x 118 cm



Feyhaman Duran (1886*1970)
•  Kuşkusuz, Türk resmine portreyi sokan, en azından  

yerleştiren kişi Feyhaman Duran (1886-1970)'dır, Üslûp Obrak 

I. Çallı'ya oldukça yakındır. Ancak resimlerinde ona göre 
d a h a  dengeli bir desen, d ah a  özenil bir çalışma göze 

çarpar. I. Çallı gibi son yıllarında o d a  manolyalara yönel
miştir
)7. Feyhaman Durcn. ’Pcrtrait* ( l 948) OH on Canvas. 79x67 cm

•  No doubt, he is the painter who Introduced the Port- 
rait to Turkish Art. at least he set it dom . From a stylislt polnt 
of view he is falrly cbse to I. Çallı. But in comparison to him. 
Duran has more balance İn his design and more atteniion 
İn his woık. He also tumed toward magnoiias later on as 
did Çatl.

17. Feyhaman Duran, •portre' (1948) TÜYB. 79 x 67 cm



Müfide Kadri Hanım (1889-1911)

•  Yirmlikl gibi genç bir yaşta ölen Müfide Kadri Hanım 

herhangi bir okula giderek resim eğitimi görmemiştir. Yal
nızca Osman Hamdi Bey'den ve o günlerde Sanayi-i 
Nefise'de öğretmen olan Salvatore Valery'den dersler 
aldığı bilinmektedir. Sanatçının bugüne, kırka yakın tablosu 
kalmıştır.

•  She had no academlc art education in her short 
life (22 years.) İt Is only known that she took lessons from 
Osman Hamdi Bey and Salvatore Valery who was a 
teacher İn the Fine Arts Academy then. There are the 
fortyofherwoıks today.

Namık İsmail (1890-1935)

t  Yirminci Yüzyıl Türk resminin en değişken ustaların- 
dandır. Dekoratif düzenlemeler, portreler ve savaş resim
leri gibi pek çok değişik türde resimler yapmıştır. Nam ık  

İsmail'in sanatını Almanya ve Fransa eğitim dönemlerinin

sonucuna göre ikiye ayırmak doğru olur. Paris dönüşü izle
nimcilikten hareket etmiştir. Bu dönemindeki uyumlu mavi
lerin, yeşillerin, sarıların ve yumuşak kahve tonlarının oluştur
duğu arı izlenimci doğa resimlerinden sonra ikinci 
döneminde Alman izlenimcilerinden etkilenmeyle, kalın 
fırça darbelerinin parlak ve zıt renklerin egemen olduğu 
dışavurumcu resimler yapmıştır.

•  He Is one of the most variable masters of Turklsh 
painting of the 20 th century. He worked on various ospects 
of art from decorative compositlons to portraitures and 
warscenes.

His art may be classiFıed in two phases by the results of 
his educatlonal perlods İn Germany and France. On retur- 
rJng from Paris he started with impresslonism. This period of 
paintings ofnature, with harmonious blues, greens. yeltows 
ond soft brown İn a pure impresslonist vlew ıvas followed 
by an expresslonlspertod wlth firm brush strokes h  contrast 
and vivid colours influenced by German expressionism.





Haşan Vecih Bereketoğlu (1895-1971)

1 1895 yılında Mısır'da doğan sanatçının resimle ilk ilişki
si 1911 yılında hukuk fakültesini bitirdikten sonra Halil 
Paşa'dan dersler almasıyla olmuştur. Daha sonra Paris'e 
giderek (1923) Academia Julian'da L. Simon'dan dersler 
almıştır. Grand Chaumier'de de çalışmıştır. Sanatçı, Türk 
Ressamlar Cemiyeti İle Güzel Sanatlar Birliği'nin kurucuların

dandır. 1920 yılından ölümüne dek altıyüze yakın tablo 
yapmıştır^. Çoğunlukla yağlıboya çalışmasına rağmen 

Nazmi Ziya Güran ile birlikte ara sıra suluboya resim de 
yapmıştır.

•  Ban in Egypthe first got interested in art by taking les- 
sons from Hali! Pasha when he graduated from the Facul- 
tyofbwinthel911. He wentto Paris later on (1923) and folla 
wed the art classes of L. Simon in the Juliana Academia. 

He worked in the Grand Chamier (Great Palace). He is 
among the tounders of The Society of Turkish Painters 
and The Union of Fine Arts. He made around six hundred 
paintings starting in 1920. He mostly worked in oils but he 
also made some water-colours with Nazmi ziya Gûran.

J9. H. Veoihl Bereketoğlu, 'landscope ' OH on Convas.
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19. H. Vecihi Bereketoğlu. ‘Peysa]' TÜYB.



I. Cemal Karaburçak (1897-1970)
t  Sözlüğün kendi kendini yetiştirenlere karşılık kullandığı 

'autodidacte' ya da eskilerin deyimiyle 'alaylı' bir sanat
çıdır. Doğayı ve nesneleri derinlikten uzak ve kendine özgü 
bir renkçilikle algılamıştır. Bu tutumuna bağlı olarak da yer 
yer çocuksu denebilecek naif/naive bir anlatım dili ortaya 
koymuştur. Güneş ışığının kaybolduğu gece alacakaran
lığında nesnelerle ilişki kurarak, sanki hep bir düş ortamını re
simlemiştir.

t  İn dictionary language, he v/as an artist 'Autodl- 
dacte' or as was once said say 'alaylı' - not heving atten- 
ded any school - . He sensed nature and the object 
deeply and remotety with an original colourist eye. İn rela- 
tion to this attitude he exposed a childish style which could 
be taken as natve. He always described a dreamy envi- 
ronment asifhe interrelated objects under the obseurity of

. . .  5. Ihsan Cem al Karaburçaknight.

20. Ihsan Cem al Karaburçak, “Scenlc Vlew' Oil on Duralite. 49.5 x  68.5 cm



Eşref Üren (1898-1984)
•  AnkaralIlar için Eşref Ören'in özel bir yeri vardır. 1984 yılı

nda ölümüne kadar çoğu sergi açılışına katılır, hemen her 
gün Zafer Meydanı'ndakl devlet galerisinde salonun bir 
köşesinde oturarak gelen giden sanatseverleri izlerdi. Sa
natçının serbest iri tuşelerle yaptığı ışıklı ve renkli Ankara 
manzaraları çok tanınmıştır. Hemen her döneminde 
yaptığı tabloları iri renk lekeleriyle oluşturulmuş serbest 
biçimlemecl üslûbunun güzel örneklerindendir.

1928 yılında mezun otan sanatçı ilk sergisini 1930'da, son ser
gisini de 1985'te açmıştır. Türk resminin dördüncü topluluğu 
olan D Grubu'nun da kurucularındandır, önce figüratif, bir 
ara soyut sonra tekrar figüratif resim yapmıştır. Özellikle son 
yıllarında yaptığı resimlerinde renkçi öğeler son derece 
nettir. Gerçi eski dönem resimlerinde de renklerle örülen 
görünümleri hep sözkonusu olmuşsa da bu durum son 
dönemlerinde çok daha belirgindir, özellikle kapalı, adeta 
sisli bir atmosferin ardındaki sınırlan belli belirsiz görünümleri, 
usta işi tasvirleridir. Son bir kaç yılında bolca natürmort da 
yapmıştır.

6. Eşref Üren

•  People of Ankara spare a distingushed position for 
Eşref Üren. Starting in 1984 almost eveıy day he used to sit in 
a comer of the State Gallery of Art in Zafer Palaza and 
watch art bveıs visiting the exhibitions. His works with large 
brush strokes and luminous, coburful Ankara landscapes 
are very famous. His paintings made with large stains are 
perfectexamplesofhisfree formiststyle.

Elif Naci (1898-1987)

•  Ressamlık, müzecilik, gazetecilik ve yazarlık gibi bir 
çok özelliğe sahip olan Elif Naci tüm yaşamı boyunca çok 
yönlü bir insan olmuştur. Güzel Sanallar Akademisi'nden

7. Elif Naci

•  As a painter, a museum curator, joumalist and wri- 
ter, he wa$ a multidisciplinary artist and he kept on this qua- 
lity throughout his fıfetime. The artist, who graduated from 
the Fine Arts Academy in 1928, opened his first exhibition in 
1930 and the last one in 1985. He was among the mem- 
bers of Group D. He commenced as figurative then he 
tumed to abstract style and later on worked figuratlvely 
again. Especially, the paintings of his last years are very 
Sharp from a colourist point of view. Though his early paln- 
tings woven wlth colours were discussed ali the time, this 
quality was more obvious in his last works. Particularly, his 
paintings with vague contours. as ifbehind a foggy at- 
mosphere, are masterpieces. During his last few years he 
drew stm lifes fairly abundantly.

M





Cemal Tollu (1899-1968) Nazlı Ecevit (1900-1985)

•  Çağdaş sanat görüşünün yurdumuzda yerleşme
sinde büyük katkıları olmuş bir sanatçıdır. İlk çalışmaları 
plâstik bir deformasyonla inşacı/konstrüktivist bir düzenle
me anlayışını yansıtmıştır. Daha sonra bu espriden sıyrılarak 
kübik-inşacı bir anlatımla yerel öğeleri resimlemiştir. Sanat
çı D Gıubu'nun da kurucu üyesidir.

§  He is an artist who shared largely the effort to estab- 
lish the modern art concept in Turkey. His early works ref- 
lected a way of constructivis composition with a plastic 
sense of deformation. Later on by learning this concept, 
he depicted local elements in a cubic-constructivist style. 
This artist was also a member of Group D.

•  Inas Sanayi-i Nefise'de Mihri Hanımla, Adil'in öğren
cisi olan Nazlı Ecevit (1900-1985) bizde en eski güzel sanatlar 
kuruluşu olan Güzel Sanatlar Birliği'nin kurucularındandır. Ho
cası Mihri Hanimin etkisi sonucu olsa gerek, figüratif çalış
maları çok başarılıdır. Manzara yaparken çok zorlandığını 
söylemiş olmasına rağmen son yıllarında çok güzel man
zaralar yapmıştır. Resimleri disiplinli figüratif eğitiminin sonu
cunu gösteren başarılı örneklerdir.

•  She v/as a  student of Mihri Hanım and Ömer Adil at 

the Girl's Fine Arts School. She was also an adherent of the 
oldest üne arts institutbn in Turkey, Union of Fine Arts.

İt must be by the influence of her teacher Mihri Hanım, 
she is very successful in figurative works. Though she had 

said that she suffered difficulties in landscapes, but in her 
tost years she presented very beautiful works. Her pain- 
'ings are successful examples proving a disclplined edu- 

cation on the figurative style.

9. Nazlı Ecevit and Nüzhet Islimyeli a l an exhibltion

9. Nazlı Ecevit ve  Nüzhet Islimyeli bir sergide8. Nazlı Ecevit







Cevat Dereli (1900-1989) Abidin Elderoğlu (1901-1974)

•  Sanayi-i Nefîse’den ’Çallı Afölyesi'nden mezun 
olan Cevat Dereli Cumhuriyet yönetiminin Avrupa'ya eğiti
me gönderdiği ilk sanatçılardandır. 'Müstakiller' içinde yer 
alan sanatçı resimlerinde çoğunlukla katı, sert inşacı bir ka 
rakter değil fakat, belli bir üslûplaşmayı ve geometrikleş- 
meyi ele veren teknik anlatım yolunu seçmiştir.

10. C evaf Dereli, Ali Avnl Çelebi. Mahmut Cuda (At the opening of 
an exNbition)

10, Cevat Dereli, Ali Avni Çelebi, Mahmut Cuda (Bir sergi açıhşıncfa)

•  He graduated from the 'Çallı Studio' ot the Fine Arts 
Academy and was one of the first students sent to Europe 
in the Republic era .The Artist, who wasamong The Inde- 
pendents group, did not represent a rigid, rough cons- 
tructivist character but preferred a technical waysugges- 
ting a certain sfyTısathn and a geometrical development.

•  Cevat Dereli, Cemal Tollu ve Zeki Kocamemi'de 
görüldüğü kadar olmasa da Abidin Elderoğlu'nda da 
abartmalı desen ve figürleri ile kübizme kıyısından bulaş
mış bir biçimcilik vardır. Bu durum ilk dönem resimleri için 
daha geçerlidir. Figürlü anlatımlarından valöre ve çizgiye 
dayalı modleli mekân anlayışı egemendir. Daha sonraları 
soyut düzenlemeler çalıştığı dönemlerinde de gelenek
sel hat sanatının imkânlarının verdiği esinle ilginç bir biçim 
sentezine ulaşmıştır. Sanat yozarı Kaya Özsezgin'e göre:
"Kalın Çizgilerin Geniş Kavislerle Birbirini Kestiği, Düz Renkle

rin Kesim Biçimleri Doldurduğu bu Dönem Elderoğlu'nun 
sanatında belirleyici ve saptayıcı bir nitelik taşır." *

11. Abidin Elderofllu

•  With his exaggerated designs and figures Abidin 
Elderoğlu is slightly proformist even though notasmuch as 
Cevat Dereli, Cemal Tollu and Zeki Kocamemi. This 
description is more suitoble for his early paintings. İn his figu- 
rctive works a modeled concept of space based on 
value and design is dominant, in the following when wor- 
king on abstract compositions, he achieved an Interes- 
ting synthesis of forms by the inspirations obtained through 
the possibilities of the traditional art of calligraphy. Kaya 
Özsezgin, art critic, has said 'The thick and broad intirsec- 
tir.g curves and cut forms shaped by plain colours repre

sent a distinctive and proving guality in Elderoğlu's art.'



24. CevatDereli. 'Lambs o f the D e e p '(1975) Oilon Canvas. !0 0 x81 cm
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Malik Aksel (1901-1986)

•  1901 yılında Selanik'te doğan sanatçı, 1918-1921 yılları 
arasında öğrenim gördüğü İstanbul Öğretmen Okulu'nda 
ilk sanat eğitimini Şevket Dağ'dan almıştır. Bu dönemde 
yaptığı suluboyaları ile ünlü Galatasaray sergilerinde 
büyük ressamlar arasında yer almıştır.

İstanbul Öğretmen Okulu'nun ardından kazandığı bir 
sınavla 'resim pedagojisi' öğrenimi için 1928'de Alman

ya'ya gitmiştir. Orada Prof. Gorssmann'ın yanında yağlı
boya ve gravür çalışırken, max Libermann ve Lovis Corint 
gibi iki ustayı yakından izlemiştir. Yurda döndükten sonra 

'kendimizi resim diliyle anlatmak' ilkesiyle yaptığı resimlerin
de figür kuruluşunu ön planda tutan bir anlatım ve yu
muşak içtenlikli bir gerçekçilik izlenir. Sanatında Alman An
latımcılığı ve İzlenimciliğinin öğretilerinden hareketle Türk 

insanını, çevresini ulusal ve yerel bir anlatım diliyle resimlen- 
meyi amaçlamıştır.

Çok yönlü bir sanatçı olan Aksel, sanat ve folklora ilişkin 

anı, söyleşi, inceleme türündeki yazılarında toplum hayatı
ndaki değişimleri ve batı kültürünün etkisi karşısında yitirilen 
kültür değerlerini işlemiştir.

•  He was bom in Thessaloniki in 1901. His first teacher 

was Şevket Dağ in İstanbul Jeacher's High School in 1918

1921. He took a place among the well-known painters by 
participating in the famous Galatasaray exhibitions with Ns 
watercolours. After graduation from this high school, by 
passing a competitions exam he went to Germany Pe- 

dagogy of Painting'. He closely followed Max Lieber- 
mann's and Lovis Corint's works while studying oil painting 
and engraving with Professor Grossman After returning 

home, he worked on a basis to introduce the self through 
drawing language and in these works a way ofdescrip- 
tion overv/helming the structure of figüre and a delicate 

sincerity of realism are cleartey observed.

Originating from German expressionism and impres- 
sionism in his artistic concept, he aimed to describ 
through art the Turkish human being, his environment by a 
notional and local style. As a multidisciplined intellectual 
he vjorked on changes in social life and the cultural losses 
due to westernization, in his writings, researches and dis- 

cussions.





Sefahattin Teoman (d  1901)

•  (lk resim öğrenimini Halil Paşa ve Şevket Dağ'dan 
dersler alarak yapmıştır. Bir ara sanayi-i Nefise'de Ali Çelebi 
Atölyesi'ne de devam eden, S. Teoman'ın gerçekçi izle
nimci çalışmaları ilgi çekicidir. Resimleri entelektüel biçim 
ve renk araştırmalarını ortaya koyar.

•  He recelved his first art education from Halil Paşa 
and Şevket Dağ. Also he attended Ali Çelebi's Studio for 
some time. His realistic Impressionist works are interesting. 
His paintings suggest his intetlectual researches into form 
andcobur.

27. SelahaUin Teoman. ‘The AJaoddln Keykubad M osque ' 03 on Duralite.

27. Selahattin Teoman. 'Alaeddln Keykubad Cam ii' DÜYB.



Fahrünnisa Zeid (d. 1901)

•  Bir süre Sanayi-i Nefise'ye devam etmiştir. 1928 yılın
da Paris'te Ronson Akademisi'nde çalışmalar yapan sa
natçının yaşamı ikinci eşinin görevi nedeniyle büyük Avru
pa kentlerinde geçmiştir. Fazla renkçi olmayan bir paletle 
yaptığı İnce vurgulamaları olan özgün esprili soyutları ilgi 
çekicidir.

•  She attended The Fine Arts Academy for a period. 
She worked at The Ranson Academy in Paris in 1928. After 
hersecond marriage, she lived İn the larger cities of Euro- 
pe because of her husband's career.

Her original remarkable abstracis full of deiicate ac- 
centuations with a less colourist manner are very interes- 
ling.



Şeref Akdik (1902-1972)

•  Oldukça çok resim üretmiş bir sanatçıdır. Kolaycı 
fırçasının tanıdığı imkânla çok sayıda portre, notürmoıt ve 
büyük boyutlu düzenlemeler yapmıştır. Bu resimler sağ
lam yapılı, kalıcı eserlerdir. Gerçekçi bir üslûba sahiptir. Sa
natçı, Müstakil Ressamlar ve Heykelfraşlar Birliği'nin kurucu
larındandır.

•  He was a very productive artist, Who ochieved 
lorge numbers of portraits. stili lifes and large dimensioned 
compositions. Jhese are sound and lasling master pie- 
ces. He had a realistle style. This artist was among the 
members of the Independent Union of Painters and 
Sculptors.

29. Şeref Akdlk Tishlng Boats at Erdek' (1966) OU on Convas 7A t  100 cm.

29 Şeref Akdik 'Erdek'le Balıkçı Kayıkları1 (1966) IÜYI) 74 x 100 cm.



30. ZeUİ Kocamemi. 'Atatürk'ün Cenaze Töreni' TÜYB.

Zeki Kocamemi (1902-1959)

•  Cevat Dereli gibi Zeki Kocamemi de Sanayi-i 
Nefîse'de I. Çallı Atölyesi'nde eğitim görmüştür. Ancak 
onun renkten çok yapısal biçimlemeye önem veren res
minin öğreti kaynağı 1922 de gittiği Münih'teki Hans Hof- 
mann'ın atelyesidir. Fakat yine de resmi, fanatik bir katılıkta 
görülmez. Üyesi olduğu müstakiller içinde öncülüğünü 
yaptığı inşadığın bir üslûp birliği şekline dönüşmesi için çok 
çaba harcamıştır. Zeki Kocamemi'nin bugüne, ancak iki 
düzine kadar resmi kalmıştır.

•  He was educated İn I. Çallı's Studio at the Fine Arts 
Academy. But his main source of doctrine. ovenwhel- 
ming the structural forms instead ofcolour. developed in 
Hans Hofmann's Studio VJhete he went in 1922. However 
his painting is not considere in a fanatic rigidity. He tried 
hatd to develop consturctivism into a stylisiic unity which 
he initiadet in Turkey. There are only 24 of his paintings on 
hand today.



•  Müstakillerle beraber tanınan bir başka sanatçı 
Refik Epikman'dır. Bir Zeki Kocameml kadar olmasa da 
julian Akademisi yıllarının ardından ortaya koyduğu çalış
malarında inşacı yönelimleri görmemek mümkün değil
dir. Ancak 1960'lardan sonra yaptığı 'vizyonlarında yavaş 
yavaş soyuta geçmiştir, ölümüne yakın yıllarında ise bu 
ele alış şeklini biraz değiştirmiş, erken dönemlerindeki renk
çiliğine eğilmiştir.

•  An Artist known with the group "Independents'. 
Even it he is not regarded as highly as Zeki Kocamemi, it is 
impossible to overlook Epikman's constructive oriented 
works made after the Julian Academy period. But later on 
after the 1960$ he transferred abtraction in his works V/- 
sions' step by step. Toward his last years. he cahanged 
this process and returned to the colourism of his early pe

riod.

31. Refik Epikman. 'A Street in Bursa' OH on Duralite. 54x73 cm

12. Refik Epikman

31. Refik Epikman. "Hursa dan Bir Sokak" DÜYB. 54 x 73 cm
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Seyfi Toray (d. 1902)
•  Jullion Akademisinde Paul-Albert Laurens'le bera

ber çalışmıştır. Ancak Seyfi Toray'ın resimlerinde Laurens 
Atölyesi'nin inşaacı öğretisinin uygulamaya dönüşen izleri 
net değildir. Sanaiçıda daha çok Yeni Izlenlmci/Neo 
Empresyonist bir kaygı egemendir. Renklerle oynayarak 
vardığı bileşimler ilgi çekicidir.

•  He worked together with Poul-Albert Laurens in the 
Academy M an . But the signs of the application of cons- 
fructivism in Seyfi lora/s paintings are not clearly seen. 
The artist foilows a neo impressionist view. The com- 
pounds he obtained by colourist play are interesting.

Hamit Görele (1903*1980)
•  1950'ler öncesi izlenimciliğine karşı, Soyutlayıcı, 

İnşaacı ya da Dışavurumcu atılımlar İçinde yeri olan Ham»

32. Seyfi Toray, 'Çiçekli Natürmort’ ÎÜYB. 73.5 x 92 cm.

G örele , yaşamının çeşitli dönemlerindeki sanatsal 
dönüşümlerinden ve sergi etkinliklerinin azlığından dolayı 
hakettiği ölçüde tanınmamıştır. Sanatında hep kişiliğinden 
doğan bir bireysellik vardır. Döneminin diğer sanatçıları ile 
paylaştığı ortak özellikler görülmez. Resimlerinde lirik, dışa
vurumcu espriler sezilebilir, fakat o bunları o yönüyle, akım- 
sal bir özellikle kullanmaz.

•  He took an abstract, constructivist or expressionlst 
position while opposing pre 50's impressionism. But he 
was not as well-known as he deserved due to several ar
tistle transformations that occured in his lifetime and the 
shortage of his exhibition$. His art refiects an individualism 
originated from his personality only. He had no common 
characteristics shared with his contemporaries. Some 
lyric and expressionlst senses could be felt in his paintings 
but he did not use fhem for a conceptual purpose.





•  Sanayi-i Nefise'den mezun olduktan sonra, 
Münih'te Hofmann Akademisi'nde çalışmalarını sürdür
müştür. Daha sonra Paris'e geçen Ali Karsan burada da 
Julian Akademisi'nde Laurens Atölyesi'nde çalışmıştır. 
Daha sonra geçtiği Ecole Superieuare des Beaux- 
Arts'da da çalışmalarını Ernest Laurent ile devam ettirmiştir. 
Sanatçı yurda döndükten sonra Fransa'da evlendiği res
sam Yvonne Karsan ile beraber uzun yıllar öğretmenlik 
yapmıştır. Resimleri izlenimciliğin bütün teknik ve estetik 
özelliklerini taşır.

•  Soon after graduation from The Fine Arts Acade- 
my, he went on working in the Hoffmann Academy in 
Mûnich. Later on he left for Paris and work in Laurens Studio 
ot the Julian Academy. This followed his work in Emest Lau- 
rent's Studio at the Ecole Superieurdes Beaux-Arts. After 
he returned home he taught for years with his wife Yvonne 
Karsan whom he married in France. His paintings reflect ali 
the technical and sesthetic characteristics of impressio- 
nism.

L .



M  Ali Karsan. 'Poriıait o f Bayan Tuğlacı' OU on Canvas.



Fikret Mualla (Saygı) (1903-1967)
•  Çağdaş Türk sanalında eserlerinden çok bohem 

kişiliğiyle tanınır. Bir süre Almanya ve İtalya’da kaldıktan 
sonra Fransa'ya giderek Paris'e yerleşmiştir. Zamanla 
hem resmi hem de kişiliği ile Paris bulvar kahvelerinin tanı
nan bir yüzü olmuştur. Yaşamının son gününe kadar 
bohem yaşamış, bir şişe şarap ya da bir öğün yemek için 
küçük kâğıtlara guajla resimler yapmıştır. Küçük kâğıdın 
kolay bulunurluğu, guajın kolay kuruması onun kişiliğine 
uygun malzemelerdir. O üzerinde günlerce çalışacağı bir 
resme hiç başlamamıştır.

•  He is much more known for his Bohemian perso- 
rolity than his works. He lived in Germany and Italy fııst then 
he moved to France and settled in Paris. İn the course of 
time through his painting and personatity as well his beca- 
me known visage in the boulevard cafees. III the last day  
of his life he kept on his Bohemian wcy, and m ade aqua- 
refes on wall papers for a bottle of vine or a p iece of meal. 
As wall papers were easy to have and acquarelle was 
qu'ck to dry they were the besi material for his nature. He 

m. Fikret Mualla (Saygı) never staıted o painting to take many days.



Ali Avni Çelebi <cL 1904)
•  Müstakiller içinde Zeki Kocamemi ile birlikte Alman 

Dışavurumculuk/Ekspresyonizm'lnin temsilcisi olarak yer 
almıştır. Onun sanatı üzerine yapılan araştırmalarda vaz
geçilmez örnek olan ilk kez 1928 yılında Türkocağı'nda ser
gilediği "Maskeli Balo’ tablosu çağdaş Türk resmine kat
kılarının bir özetidir. Çelebi, resminde dışavurumcu anlatımı 
inşacı bir anlayışla gerçekleştirmiş, ayrıntıyı bozmadan ve 
görünümleri dağıtmadan bir çeşit kübik form sentezinden 
resimlerindeki bütün’e ulaşmıştır.

t  As a member of Group Independents he repre- 
sented German expressionism with Zeki Kocamemi. As 
an indispensable model in the research on his art, Maskeli 
Balo - Masked BalI exhibited in 1928 in Türk Ocağı, is the 
summary of his contributions to Turkish Contemporary art.

Çelebi realized expressionism with a  constructive un- 
derstanding and he reached a ’unity' ir, his paintings wit- 
houtspoiiing the details and without dispeısing the view$.

35. Ali Avni Çelebi. 'Balıkçılar' ÎÜYB. 106 x 125 cm

15.Ali Avni Çelebi



Mahmut Cüda (1904-1987)
•  Ali Avni Çelebi He yaşıt olan ve onunla birlikte Müsta

killer hareketi İçinde yer alan Mahmut Cüda Sanayi-i Nefi
se yıllarında H. Onat ve I. Çallı etkisinde kalarak gerçekçi re
simler yapmıştır. Ancak son on yılında sayıca da çoklaşan 
natürmortlarında bir soyutlama sözkonusudur. Portrelerin
de de özgün bir kişileştirme ve bağlan İyi kurulmuş bir duy
gusallık farkedilir. Tarih ve doğal çevre kesitlerini konu alan 
resimlerinde ise ön plandaki öğelerin arkasında ikinci 
değer ilişkilerinin de sezilebildigi gerçeküstü anlatım öğeleri 
dikkat çekicidir. Duyarlı yorumu ve kendine özgü gerçek
çiliği ile resimlerinde simgesel öğelerin egemenliğinde 
çevreyle ilişkinin kurulduğu bir bölgecilik görülür.

36. Mahmut Cüda. Untilled. O l on Duratit».
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16. Mahmul Cüda

•  He made realist painting under. H. Onat's and I. 
Çallı's influences during the years of the Fine arts Acade- 
my. But in his last decade. on abstraction is in quesiion in his 
stili Hfes which were increased in number also. His portraits 
are remarkable with an original personalization and a sen- 
sibility in a  perfectly balanced slructure. İn his paintings 
where crosscuts of the historical and natural envlron- 
ments were taken as the subject. the sürrealist elements 
are very interesting in whlch the relalions of the secondary 
values are felt behind the foreground elernents. Historical 
and natural environmental cross sections were taken as 
the subjects in his painting.

With a sensible interpretation and a personal realism in 
his paintings a documentarism which is connected to the 
environment under the domination of symbolic ele- 
ments is observed.

Saip Tuna (1904-1974)
•  Saip Tuna, gerçekçi resimleri ile, özellikle de kendi

ne özgü buluşları olan portreleri ile tanınmıştır. Sanayi-î, Nefi- 
se'nin ardından gittiği Almanya Fransa'da müstakillerden 
pek çok sanatçı ile aynı atölyelerde çalışmıştır. Ancak on
larda görülen dönemlerinin yeni eğilimlerine yönelme S. 
Tuna'da görülmez. Sanalçının oldukça başarılı Atatürk 
portreleri ve komposizyonları vardır.

•  He is known for his realist works especialy portraits 
which are the products of his own invention. İn Germany 
and France where he went after the Fine Arts Academy, 
he worked with many of the independents in the same 
studios. But. the inclining the new trends of their period ıs not 
observed in S. Tuna's works. He has quite successful Ata
türk portraits and compositions.

Ayetullah Sümer (1905-1979)
•  Gelişim ve değişim süreci içindeki resim sanatının 

gidişine Saip Tuna gibi bilerek aykırı kalan fakat ona ya
bancılaşmayan Ayetullah Sümer, Türk resim sanatının ilgi
nç kişiliklerinden birisidir. 1. Çallı ve F. Duran gibi portreleriyle 
tanınmıştır. Portrelerinde Paris yıllarının öğretmeni Theophile 
Berengetnin katı gerçekçiliğini tüm disiplini ile yonsrhr. Natür
mortlan ve manzaraları da en az portreleri kadar başarılıdır. 
Mahmut Cûda'nın belirttiği gibi Ayetullah Sümer, eserlerin
de 'kişiliğinin yansımaları belirgin olmakla beraber, güzelin 
hem objektif, hem de sübjektif olduğunu savunan teze İç

tenlikle bağlı kalmıştır"y.

•  One of the interesting personalities of Turkish pain

ting. He rejected the sfyle of the developing and chan- 
ging period of painting as Saip Tuna d/d, but he did not 
consider it hosiile either. He is well known for his portraits, as 
were I. Çallı and F. Duran. İn the portraits he reflects the rea

lism of his Paris masler Theophile Berenger with his ali dis- 
ciplinary views.

He stili lifes and landscape are at leas as successful as 
his portraits. As Mahmut Cüda pointed out °While clearly 
reflecting his personality in his works, Ayetullah Sümer was 
also sincerely attached to the thesis defending the ob- 
jectivity as well subjectivity of beauty.





Şefik BursalI (1905-1990)
•  Resim sanatına ve resmin tarih içindeki yerine bakış 

açısı Ayetullah Sümer’e benzeyen Şefik Bursalı, Sanayi-î 
Nefıse'de I. Çallı Atölyesindeki eğitiminin ardından Bursa ve 
Konya'da öğretmenlik yapmış takiben de Sanayi-i 
Nefîse'ye öğretim görevlisi olarak atanmıştır. Uzun yıllar 
sûren bu görevinden sonra emekli olarak Ankara'ya yer
leşmiştir. 1983 yılında Boyut Dergisi'nde yayınlanan bir görüş
mede, ‘Ben nalürii seviyorum. Naiürü kendime yakın his

sediyorum. Ama körükörüne gözümün gördüğünün 
taklidini de yapmıyorum. Hassas, duygulu ve kendime 
has bir anlayışla natürü ele alıyorum. Gördüğüm alemin 
rengini, ahengini aksettiriyorum'  ̂diyor

t  This artist, who has a view to the art of painting in histo- 
ry similar to Ayetullah's, studied first in i. Çallı's studio. at the 
Fine Arts Academy and after graduation taught in Bursa 
and Konya. Later an he was assigned to the Fine Arts

3â. Şefik Bursalı 'Kıyıdan Görünüm' TÜYB. 130 x ICO cm

17. Şefik Bursalı
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Academy as a Faculty member. Afier long years of 
teaching he retired and settled in Ankara. İn an interview 
published in the magazine Boyut (Dimensions) he said, 7 
Love nature and feel it close to me but I don't timitate blind- 
ly whatever l see either. I consider nature with a sensible, 
sensltive understanding purely of my own. I reflect the co- 
bur and harmony of the universe I observe".

Zeki Faik İzer (1905-1989)
•  1908 de kurulan OsmanlI Ressamlar Cem iyeli. 

1921 'de kurulan Türk ressamlar Cemiyeti ve 1928’de kurulan 
Müstakil Ressamlar ve Heykeltraştar Birliğinden sonra Türk 
resim ve heykel sanatının dördüncü topluluğu olan D 
Grubu (1933)'nun kurucularındandır. Kübizm ve soyut sa
natın genel kabul görmesine eğilimli grubun içinde nesne 
ve tuval arasındaki ilişkiyi en yumuşak, belki de lirik biçimde 
kurarak nesneleri transpozisyon ve deformasyona en az 
uğratanlardan birisidir. Resimlerinde Paris eğitim yıllarından 
ne Othon Friesz eğitiminin teslimiyetçi kaygısız lirizmini ne de 
Andr§ Lhote'un katı, tavizsiz, ölçülü biçili düzenciliğinin izleri 
tamtamına yerleşmiştir. O, her iki etkinin de görüldüğü ve 
konunun öyle pek de önemsenmediği büyük renk leke
lerinden meydana getirilmiş resimler boyamıştır. Sözgeli
mi, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde bulunan 
"Çapraz A ğaç Dalları" adlı resmi, Nurullah Berk'in Cumhu
riyet Dönemi Türk Resmi'nde belirttiği tuval alanının boş
luğu içinde birbirinin içine giren, birbirini kovalayan, kıvrıntılı 
eğri biçimlerin egemenliği altında sürekli bir kaynaşma, 
cıvıldaşma havası uyandıran tablo la rındandır9.

t  He vvas among the members of the fourth com- 
munity in Turkey, Group D, wh'ıch was founded 0933). follo- 
wing The Society ofOttoman Painters (1908) and Union of 
Indepent Painter and Sculpture ( 1928). He v/as one of the 
artists who Iransposed and deforme d the object least by 
correlating affmiiies between the object and cauvass with 
a most delicate manner probably in a lyric way, among 
the pro-cubists and abstract artists. His paintings do not 
fully reflect either Othon friesz1s resignative lyrism orAnaıe 
Lhote's non-concessioned and över proportioned or- 
derliness obtained from the years of education in Paris. He 
painted works consisting of large cobrful potches in which 
the subject was not much emphasized and both of the 
artists viewsinfluenced them. Forinstance, "Çapraz Ağaç

Dalları'/ The Crossing branches of a tree in Ankara State 
Museum of Painting and Sculptors is one of his works 
creating a dynamic impression of motion and joy under 
the domination of coiling curved lines intersecting and fol- 
lowing each other in the Space of canvas, as Nurullah 
Berk described İn his work Turkish Painting During the Re- 
public Period.

Nurettin Ergüven (1905-1979)
•  Sanat eğitimini İstanbul Güzel Sanatlar Akademi- 

si'nde tamamladıktan sonra Almanya'ya gitmiş, orada 
bir süre Dresden Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde 
çalışmıştır. Kuru teknik bir anlatımdan uzak, yumuşak sıcak 
ve ışıklı renklerle örülmüş resimler yapmıştır.

•  After gradual'ıon from The Fine Arts Academy he 
went to Germany and vvorked in the Dresden State Fine 
Arts Academy for a period. Purifıed from an arid and 
technical siyle, he painted with soft. warm and luminous 
colours.

Turgut Zaim (1906-1974)
•  Türk resminde yöresellik, onun da ötesinde milli 1e- 

maları ilk kullanan sanatçı, eğer Mehmet Ruhi Arel'i say
mazsak, Turgut Zaim'dir. Resimlerinde kuramsal bir yön
lendirme ve bu kurama bağlı kaygılarla meydana 
getirilmiş öğeler yoktur.



Resimlerine seçtiği konular ve konuları anlatma biçim
lerinde naifliğe varan sadelik içinde görülür. D Grubu'nun 
hazırlık ve kuruluş çabalarında kurucu arkadaşlarının yanın
da olmuşsa da ne grubun etkinliklerine katılmış, ne de on
larla aynı sanatsal görüşleri paylaşmıştır.

•  He was the first artist who used local and nationalist 
themes in Turkish painting, if we don't count Mehmet Ruhi

Arel. There are no theoretical orientations at the etements 
attached to the scholastic passions in his works. The Sub- 
jects choosed for his paintings and the way of expres$ing 
them reflect a simplicity extending to naivism. During the 
organization period of Group D he collaborated with his art 
collegues but he nelther attended its activities norshared 
their artistic views.

Turgut Zalm. Yörük Vtlfage* Oll on Canvas. 60x  51 cm







•  Ressom Turan Erol'un yerinde belirlemesiyle resim 
sanotına ucundan kıyısına bulaşmış herkes Nurullah Berk'in 
çok sayıdaki makale ve kitabından yararlanmıştır iq . Onun 
için N. Berk'in ressamlığı yanısıra sanat yazarlığının da Türk 
sanat tarihinde özel bir yeri vardır. Erken dönem resim sa
natımız üzerine ilk önemli yorumları o yapmıştır. Eski kuşaklar 
bir çok şeyi onun yazılarından öğrenmişlerdir. İlk sanat yılla
rında müstakillerle beraber hareket eden N. Berk, daha 
sonra 1933'de D Grubu'nun kurucuları arasında yer almıştır. 
Grup içinde inşacılığa ve kübizme en bağlı olan ve katı bir

42. Nuıullah Berk. •PortıaiP (1973) Oı7 on Canvas.. 100x100 cm ■ V. Nurullah Beı*



bağlılıkla uygulayan C. Tollu ile o olmuştur. Ancak grubun ilk 
yıllarında yaptığı soyut geometrik kompozisyonlarında 
ısrarcı olmamış, bir süre sonra yarı gerçekçi bir yaklaşımın 
sezildiği, kadın figürlerinin işlendiği resimlere yönelmiştir. 
Sonraki yıllarda da yöresel motifleri resimlerine konu alorok 
seçmeye başlamış ve iki boyuta inen çizgiselliğe daya
nan bir anlatım biçimini kullanmıştır. N. Berk'in kadınları, er
kekleri, çocukları, baloncuları, bulutları ve portreleri sonsuz 
bir dinginliğin kişilikli ve sakin anlatımlı fırçası ile yaşam ger
çeklerine sıkı sıkıya bağlı bir ilişki içinde isimlendirmiştir.

•  As Turan Erol coırectly pointed out ’almost every- 
body more ot less interested in the art of painting has profi- 
ted from Nurullah Berk's varius books and articles'. For this 
reason Nurullah Berk has a specific position in Turkish art his- 
tory both thraugh his profession of painting and through his 
authorship. He pubiished the firs important comments on 
the early period of Turkish art. The old generation tearned 
many items through his writings. N. Berk, in the First years of 
his art, vvas working with independents and bter on he joi-

ned Group D in 1933. He and C. Tollu were the only two ar- 
tists ardently attached to constructivism and cubism and 
their most serious practitioners. But in the initial phase of 
Group D he did not insist upon abstract geometric com- 
positions, later on he turned to works on female figures gF 
ving an impression that he approached with a semi- 
realistic style. İn the following years he commenced to 
pick up his subjects among local patterns and used a li- 
near style reduced to two dimensions. Nurullah Berk illust- 
rated women, men, children, balloon vendors. clouds 
and portraits with a calm and expressive style of an eter- 
nal serenity in person and in a relationship tightly attached 
to vitalrealities.

Ziya Keseroğlu (1906-1975)
•  Adı sanat etkinlikleri içinde çokça duyulmamış ve 

yer almamış fakat başarılı olmuş bir sanatçıdır. Sanat 
hayatı boyunca kendisini ne teknik, ne dönem kaygıları 
içinde hissetmiştir. Manzaraları ve natürmortları özellikle

43. Ziya Keseroğlu. ‘SfitlL 'ıfe Wllh Flsh' OiI on Canvas 46 x 65 cm
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43. Ziya Kese oğlu. 'Balıklı Natürmort" TÜYB, 46 x 65 cm



renkçiliği ve rengi desene yedirmesi ile kendine özgü bir 
çizgi yakalamıştır.

•  He was not known and found in the artistic activities 
frequently, but he was a successful artist. Throughout his 
artistic life he never suffered either technical or transitory 
grievances. His landscapes and stili lifes keep an original 
level with a specific cotourism, subsuming the colour in the 
pattem.

Hakkı Anlı (d. 1906)
t  'Akademiden mezun olduktan sonra D Grubu ha

reketinin etkinlikleri içinde yer almıştır. O da Nurullah Berk gibi 
inşacılığı ve kübizmi özgün bir yorum biçimine sohiptir. Re
simleri birbirlerini tamamlayan büyük renk bölümleri şeklin
de düzenlenmiştir.
44. Arlt Kaptan. 'Com position'O ilon Canvas. 120 x 135

•  After graduation from the Fine Arts Academy he 
participated in the activities of Group D. Like Nurullah Berk, 
he has a specific way of interpretation of constructivism 
and cubism. His works are composed in large sections of 
colour integrating each other. He has been living in Paris.

Arif Kaptan (1906-1979)
•  D Grubu'nun genel havasından farklı olmakla birlikte 

yine de grup içinde özel bir yeri vardır, ilk sanat yıllarındaki 
arama ve deneme ürünleri eleştirilere uğramasına rağ
men o yılmamış, yeni ve alışılmamış da olsa kendince gü
zeli bulmaya çalışmıştır. 1940'ların sonundaki Paris, Andre 
Lhote Atölyesi çalışmaları onu 1950'lerden sonra kübist çal
ışmalara yöneltmiştir. Bu soyut düzenlemelerinde yerel ve 
folklorik temaları seçmesi ilginçtir.



t  He was quite different from Group D. however he 
keeps a special ploce in the group. Though his initial works 
of researches and experiments were crificized he v/as 
never daunted and kept on trying to discover beauty 
even though it was new and unaccustomed. At the end 
of the forties in Paris his sfudies in Andrö Lhote's studio led 
him to cubism. İt is remarkable that he picked up loca! and 
folkloric subjects in these abstract compositlons.

Halil Dikmen (1906-1964)
0 1927 yılında Akademi'den mezun olduktan sonra 

bir ara D Grubu sergilerine de katılan Halil Dikmen (1906
1964) daha sonraki yıllarında tek başına tavır almıştır. Resim
lerinde, Paris'te üç yıl kador yanında çalıştığı Paul-Albert 
Laurens'in titiz, ön kaygılı, kuramı hep göz önünde tutan di- 
siplinciliğinin izleri görülür. 1937 yılında açılan İstanbul Resim 
ve Heykel Müzesi'nin ilk müdürüdür. Daha sonra Güzel Sa
natlar Genel Müdürlüğü de yapmıştır.

0  After graduation from The Fine Arts Academy in 
1927, Halil dikmen took part in Group D‘s exhibitions for a 
while, but he pereferred an idividualist way in the following 
years. İn his paintings could be seen the tidy. prejudiced, 
strict in theory, dispciplined traces of Paul Albert, with 
whom Halil Dikmen worked for about tree years in Paris. He 
was the fırst curator of the İstanbul Museum of Painting and 
Sculpture which opened in 1937. Later on he was General 
Director of Fine Arts.

Aliye Berger (1906-1974)
0  Kuşak itibarı ile bugünkü özgünbaskı sanatçılarının 

en eskilerinden olan Aliye Berger (1906-1974), hemen 
hemen bütün baskı tekniklerinde eser vermiştir. Bazen fan
tastik, bazen yaşamın İçinden aldığı konuları resimlemiştir. 
Eserlerinde grafik şema kaygısı belirgindir.

0  As far as the generation Is concerned on of the first 
of the contemporary engravers is Aliye Berger. She wor- 
ked with ali sorts of engraving techniques. She worked in a 
fantastic siyle sometimes and picked up the subject from 
life itself. Her works reflect a graphical passion.

0  1907 yılında llsküp'de doğmuştur, ilk ve orta öğreni
minin ordından iki yıl Belgrad'da Güzel Sanatlar Okulu'na 
devam etmiştir. Daha sonra 1929'da İtalya'ya giderek Flo
ransa Güzel Sanatlar Akademisi'nde Felice Carena'nın 
Atölyesi'nde çolışmalarını sürdürmüştür. Floransa yıllarında 
Rönesans ustalarını tanıma fırsatı bulmuştur. 1935'de eğiti
mini tamamlayan S. Berkel, aynı yıl Türkiye'ye dönerek 
Akademiye asistan olarak girmiştir. İlk sergisini de yine o yıl 
Akademi'de açmıştır. Sabri Berkel'in resimleri hiç bir 
zaman bir teknik gösteriye dönüşmemiştir. Onun resimle
rinde renk kendi başına bir unsurdur. Ancak, bir diğer rengin 
tamamlayıcısıdır. 1950’lerden beri resminin bir başka temel 
öğesi de mekândır. Baskı ve yağlıboya resimlerinde renk 
bölümlenmelerinin ve lekelerin onları çevreleyen boş 
alanlar ile kurduğu ilişki sanatçının mekân ve renk sorununa 
düşünsel yaklaşımını gösterir. Özellikle renk ilişkilerinde zıtlıklar 
üzerinde durmuştur. Sonatçının resimlerinde renklerin çeşitli 
alanlar şeklinde kullanılışında mekân ve renk anlatımlarının 
değişkenliği ve bu iki kavramın ilişkisinin renk algısına verilen 
önemle yeni anlatımlar ortaya koyduğu görülür.

0 He was born in Skopje (Yugoslavia). Following pri- 
mary and secondary education he attended Belgrade 
Fine Arts School for two years. He studied the Renaissan- 
ce  masters in Fbrence forsome time. İn 1933 after comp- 
leting his education sabri Berkel returned home and Jol- 
ned the Fine Arts Academy as an asslstant in 1935. He 
opened his first exhibition the same year. Sabri BerkeTs 
paintings have never been done to show off techical skill. 
İn his works colour itself is an individual element. Howeverit 
is complementary of another colour. Since the 1950s, 
another baslc element of his painting has been space. 
The relations of coloured sector and patches wilh blonk 
areas around them Indicate the artist's İdeal approach to 
the question of space and colour. He especiatiy con- 
sidered the contrasts in the relations of colour. İn the artist's 
works can be seen that the use of colours in vartous (ields 
create variations on the expressing of colour and space 
and the relations of these concepts wouid produce new 
styles by emphasizlng colour sensing.



Yvonne Karsan (1907-1986)
t  Ressam Ali Karsan'ın eşi olarak Türk sanat ortamına 

giren Y. Karsan, doğduğu kent Paris de Academie Ju
lian da Jean Fierre Laurens'in öğrencisidir. Daha sonra 
Ecole Nationale Superieure Des Beaux'a girmiştir. Ali Kar- 
san'la burada evlenir. Paris eğitimi sonrası eşi ile birlikte Tür
kiye'ye gelirler. Uzun bir süre öğretmenlik yapmıştır. Resim
lerinde Academia Juiian'm resim öğretileri Ali Karsan'a 
göre daha etkili olmuştur.

•  Y. Korsan joined the Turkish art world as the wife of 
another painter, Ali Karsan. She was Jean Pierre Laurens 
student at The Academie Julian, Paris, where she was 
born. Later on she attended the Ecole Nationale 
SupĞerieur Des Beaux Arts She married Ali Karsan there. 
After completing her education in Paris she moved to Tur- 
key with herhusband. İn Turkeyshe taught formany years. 
İn Ali Karsan's view the Academie Julian’s dostorines had 
the greater in duence on her paintings.

Ercüment Kalmık (1908-1971)
•  Mimarlık kökenli sanatçılardan Ercüment Kalmık da 

hemen her çeşit resim türünü kullanmış sanatçılardandır. 
Özgün baskı tekniklerini, yağlıboyayı, duvar resimleri ve 
mozaiklerini aynı beceri ile uygulamıştır. Renk cümbüşü 
gibi görülen yağlıboyalarının yanında, çoğunluk iki renkli 
özgün baskılarında Blüstratif nitelikler ağır bosa.

$  As an artist with a background ofarchitecture. Ercü
ment Kalmık practiced almost every sort of painting. He 
worked on original engravings, oils. murals and mosaics 
ali with he same level of mastery, Besides his oils with a gol- 
lity of colour most of his double chromatic original engra
vings are very distinctive with an illuslrative character.

Ferit Apa (d. 1909)
•  Sanat eğitimini, önce Ankara Gazi Eğitim Enstitü

sünde, daha sonra da 1937'de gittiği Leipzig Devlet Güzel 
Sanatlar Akademisinde yapmıştır. Kendi kuşağının figüra
tif ressamları arasında başarılı olanlardan birisidir. Portrelerin
de kişileştirme boyutunda özgün bir anlatımcılığı vardır.

•  He was educated first at Gazi Inslllule of Education, 
Ankara, and then he went to the Leipzig State Academy

ofFıneArtsin 1937. He isamong the successful figurative ar- 
fists of his generation. He has a specific siyle of description 
in the scale of personifying in portraiture.

Veysel Erüstün (1910-1987)
•  Ferit Apa ile aynı dönemlerde Gazi Eğitim Enstütü- 

sü'nden mezun olan Veysel Erüstün (1910-1987) sanatçılığı 
yanısıra otuz yılı aşkın bir süre yaptığı eğitimciliği ile de sanat 
ortamı için önemli bir yeri vardır. Ankara merkezli özgün- 
boskı sanatının ulaştığı bugünkü düzeye çok emeği geç
miştir. Kendi çalışmalarında özellikle gravürü tercih etmiştir. 
Ortaya koyduğu soyut düzenlemeleri kurgusal tasarımları 
bakımından oldukça başarılıdır.

•  He graduated from the Institute the same year as 
Ferid Apa. Veysel Erüstün possessed a remarkable posi- 
tion in art circles by his artistic profesion as well as his teac- 
hing which lasted more than thirty years. He worked very 
hard to improve the level of Ankara-based engraving. İn 
his personal studies he pereferred engraving. His abstract 
compositions. are çuite successful from the standpoint of 
theoretical designing view.

Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975)
•  Bedri Rahmi Eyüboğlu'ndaki resim tutkusu. Zeki Ko- 

camemi'nin resim öğretmenliği ile başlamıştır. 1927'de 
Güzel Sanatlar Akademisi'ne öğrenci olduğunda hocası 
Nazmi Ziya Güran, onun gözlerini, denge ve uyumun mü
kemmelliği demek olan eski Yunan sanatına çevirir. İbra
him Çallı nın Atölyesi'ndeki avşar kilimi ise onun içindeki ge
lenekçilik duygularının kapılarını aralar. 1932 yılında Paris'de 
Ancre Lhote'nin yanında çalışır. Bu arada da atölye arka
daşı romen asıllı Eren Eyüboğlu ile tanışırlar ve evlenirler. 
1937'de Akademi’ye girerek asistan olur. Bedri Rahmi Eyü
boğlu, etkilere açık bir sanatçıydı. Avrupa'da resim eğitimi 
veren kuruluşların, akademizmin karşısında alternatif olarak 
geti’dikleri kübizmden kaynaklonan yeni bir tür akade- 
miznleri doğal olarak onu da etkilemiştir. Ancak o özellikle 
1960'lar sonrasında egemenliğini duyuran sanatsal heye
canlara iltifat etmemiş, resmini onlara teslim etmemiştir. 
Geometrik soyuta, Op-Aıt’a ya da Pop Art a yakınlık duy
mamıştır. Anadolu'ya ve Anadolu insanına eğilen sanat
çı, Anadolu'dan ve Anadolu insanından aldığı motiflerle



45. Yvonne Karsan, ‘Natürmort1 TÜYB.



yaptığı düzenlemeleri kendine özgü bir üslûpla yağlıboya 
tabloya, gravüre, mozayiğe, seramiğe aktarmıştır.

Bir yanım tuz/Bir yanım şeker/Tuzdan yanayım./Bir 
yanım toprak/Bir yanım deniz /Denizden yanayım./ 
Bir yanım ben / Bir yanım sen/Senden yanayım 

•  #
One side of mine in salfy/The other one sweet/
I favour the salf/Sea on myside/Other the earth 
I favour sea./One side, is myself/The other side 
fhou/l favour fhee.

Bedri Rahmi Eyüboğlu
•  His artistic passion commenced when Zeki Koca

memi was his teacher. İn 1927 in the Fine Arts Academy, 
his teacher was Nazmi Uya Guran. He attracted Bedri's 
attrention to ancient Geek art representing the balance 
and harmony, while the Avshar Kilim in İbrahim Çallı's stu-

46. Bedri Rahmi Eyüboğlu, 'Tophane' 03  on Durallto. 40 *• 48 cm

dio ignited the traditionatism within him. İn 1932 he vvotked 
with Andre Lhote in Paris. İn this period he met Ns ctasmate 
who was originally Rumanian and married. He joined The 
Fine Arts Academy, İstanbul as an assistant. Bedri Rahmi 
Eyüpoğlu was an artist exposed to various infiuences. The 
new kinds of academism inspired him by cubism which 
European educational art institutions created as an alter- 
native to academism, influenced him too. But he wos not 
particularly sv/ept up in the artistic enotions dominating the 
1960s and he d/d not surrender to them his personal style of 
painting. He never showed a sympathy to geometric- 
abstract, Op-Art or Pop-Art. Here was an artist Interested in 
Anatolia and Anatolian peopie. He transferred his com- 
positlons made of proper Anatolia and Anatolian pat- 
terns, into his paintings, engravings, mosaics and cera- 
mics with a personal style.



•  Güzel Sanatlar Akademisi'nde Gûran, Kocame
mi, Çallı ve Levy atölyelerinde eğitim gören Mehmet Yü
cetürk İse yöresel, folklorik konuları işlemesiyle tanınmıştır. 
Resimlerinde Anadolu insanı ve yaşamı renkli ve gerçe
kçi bir üslûp anlatılır.

•  7his studeni of Güran, Kocamemi, Çallı and Levy's 
sfudios is well-known for his bcal and folkloric sludies. He 
presents the people of Anatolia and their way of life wilh a 
colourful and reafıslic siyle in his paintings.

Cemal Bingöl (d. 1912)
•  Ankara'daki ilk sanat eğitini kurumu olan Gazi Eğitim 

Enstifüsü'nden yetişmiştir. 1940 yılında Paris'e giderek bir süre 
A. Lhote Atölyesi'nde çalışmıştır. Soyut düzenlemeleri 
zaman zaman ödüller de almıştır.

•  He graduated from The Gazi Instule of Education in 
Ankara, which is the first foundation of art education in An

47. Mehmet Yücetürk fa ir  in Bolu' (1966) OH on Canvas. 81X 116 cm

kara. He went to Paris in 1940 and v/orked İn A. Lhote's sfu- 
dio for a whiie. His abstracf compositions were awarded 
occasionallv

20. Cem al Bingöl

47. Mehmet Yücetürk 'Bolu Panayırı* (1966)TÜYB. 81x116 cm



21. Nuzhet Islımyek (Fofo; 1976)

•  Nurullah Berk'in "Yaşı bakımından eskilerimizden, 

araştırıcı mizacıyla 'bugünün' ressamı” olarak nitelediği 

Abidin Dino önce D Grubu kurucuları, daha sonra da 
1940larla beraber Yeniler hareketi içinde yer almıştır j ]. Çok 

yönlü bir kültür adamıdır. Sinemadan felsefeye, heykel

den edebiyata pek çok sanat olayı üzerine düşünmüş, 
yazmış, bizzat uğraşmıştır. Resimlerinin önemli yanı, eski
yeni, dün-bugün, doğu-batı gibi kavramları bir bileşime 

ulaştırma çabasıdır.

•  Nurullah Berk soid of him 'as far as age is concer- 
ned he «s ancient, but with his explorer temperament, a 

contemporaıy painfer. "He initially was with the adherents 

of Group D later on about the 1940‘s joined The News mo- 

vement. He was a distinguished intellectual. From movies 
to phibsophy, fromsculpture to literatüre he reflected 
över, wrote and worked crovering many artistic subjects. 
The important side of his works is the considerationsto 
ünite the concepts such as ancient and new, yesterday 

and today, east and west in a compromlse.

Nüzhet İslimyeli (d. 1913)

•  Asker kökenli ressamlar kuşağının temsilcilerinden- 
dir. Mehmet Ali Löga ve Celal Esat Arseven'den dersler 
almıştır. Birara başkanlığını da yaptığı Asker Ressamlar Der

neği ile Güzel Sanatlar Birliği ve Ressamlar Derneği gibi 
sanat birlikleri çatıları altında faaliyetlerini sürdürmüştür. N. Is- 

limyeli, daha çok suluboya ressamı olarak tanınır. Sulu

boya Ressamları Grubu'nun da kurucularındandır. 
Aralıksız yirmi yıl yayımladığı Ankara Sanat Dergisi ve çok 
sayıdaki kitabı ile sanat dünyamıza önemli hizmetleri olan 
bir sanatçıdır.

•  He is one of the representatives of the Soldier Pain- 
ters generation. He was the student of Mehmet Ali Löga 
and Celâl Esod Arseven. He kept on working with Society 

oi Soldier painters (He was the president of the society for 
a while) and The Union of Fine Arts and The Society of 
painters. M. islimyeli is known mostly as a water-colourist. 
He is a member of the Society of Woter-Colour Painters. 
He made a great condribution to Turkish art with an art re- 
vievj (Ankara Sonat) which appeared for twenty years 

urJnterruptedly, and with his numerous books.



48. Nüzhet Islimyeli, 'İsviçreden' (1973) Suluboya, 32 x 24 cm



Haşan Hulusi Mercan (1914-1988)

•  Mozayik tekniğini hatırlatan renkçi yağlıboyaları ile 
çok sayıda pitoresk bir görünüm sunan manzaralar 

yapmıştır. Resimlerinde çizgiyi aşmayan renk lekeleri, ko
nunun anlatımına teknik bir katkıdır,

•  His painting remind one of mosaic techiques with a 
colourist style, and he made mumerous landscapes 
works presenting a pictorial ospect. The patches of co

lour not över f!owing the lineer iimits is a techntal contribu- 

tim to the description of the subjecf.

49. Haşan HulusiMeıcan. 'Tea Garden' Oil on duıallle. 64 x 85 cm 22. Haşan Hulusi Mercan



•  N. islimyeli gibi osker kökenli otodidakt sanatçılar

dandır. Resimlerinde insan öğesi ve onun çeşitli boyutlar
da ve farklı mekânlarda yaşam ilişkileri anlatılır. Çoğunlukla 

tek renk dipdüzey üzerine bilimsel perspektif kaygısından 
uzak yalın, sade renk lekeleri serpiştirilmiştir. Onun resimleri 
belli bir düzeni olduğu kuşku götürür renklerle kaplı bir fon 
olarak bakıldığında ancak bir anlatım değeri kazanır.

•  He is also one of the Soldier Painters and selftaught 
as was Nüzhet Islümyeli. His works describe mainly the 
human element with its relaiions to life on various dimen- 

sions and in different spoces. İn him works, simple bare 

colour patches are distributed with a monochrome style 
free of scientific perspective problems in the back 
ground. Gündaş's paintings gain a meanin only when 

considered as a background covered with colours that 
have no definite otder.

Selim Turan (d. 1915)

•  1947 yılından beri Paris'te yaşayan Selim Turan figü

ratif ve soyut ayrımı müşkülpesentliğine düşmeden yarım 
yüzyıldır çok geniş bir ilgi atanından kaynaklanan konuları 
resimlemektedir. 1938'de Akademi'den Leopold Levy 
Atölyesi'nden mezun olmuştur. 1940'da aynı atölyeden 
mezun arkadaşları ile ünlü 'Liman' sergisine katılmıştır. Bir za

manlar geleneksel konulara da eğilen sanatçı konu ve 
üslûp sınırlarını genişletmek amocı ile son yıllarda mozaik 

ve duvar resimleri ile çeşitli malzemeden küçük heykel 
denemeleri de yapmaktadır. Bu çalışmaları "Yeni Ger
çekçilik" olarak niteleyebileceğimiz spontane soyutlama 
çabalan şeklindedir.

•  He has been living in Paris and for fifty years illustra- 

tıng subjects of a very large area of hterest without rejec- 
tfig either the figurative or the abstract. He graduated 

from The Fine Arts Academy from Leopold Levy's studio 

in 1938. He participated in the famous Liman-(Har- 
bour)Exhibition wilh his friends who graduated from the 

same studio in i 940. He was interested in traditional sub

jects for a while, but later. to expand his field of subjects 

cnd style, he worked on mosaics, murals, and experi- 
mented with small sculpture using various materials. 

Tnese studies of his are spontaneous trials which can be 

considered as New Realism.

Nuri İyem (d. 1915)

•  Avni Arbaş, Turgut Atalay, Selim Turan. Ferruh 
Başağa ve Fethi Karakaş'la birlikte 1941'de Yeniler Grubu 

'nun kurucularındandır. Sanat hayatı oldukça zengin 
dönüşümler gösterir. 1940'larda toplumsal sorunları dile ge
tiren gerçekçi-figüratif resimler yapmış, 1950'lerde non- 

figüratif resme dönmüştür. Son yıllarında çokça işlediği 
'kadınlarının herbiri birbirini imrendirecek kadar güzel an
latımlı yorumlarla boyanmışlardır.

t  He founded The Group New with Avni Arbaş, Tur

gut Atalay, Selim Turan, Ferruh Başağa and Fethi Karakaş 
in 1941. His arfisfic life was quite varied. He painted realist- 
Fıguratively on social issues around the 1940's then tumed 

to abstractism in the 1950's. Recently most of his works de- 
cfcated to ‘Womenl are painted with perfect interpreta- 
fions enough to envy each other.







52. Cihat Burç*.'Fahrünnisa Zeld'in Portresi- (1970) TÜY8. 99x 130 cm

Cihat Burak (d. 1915)

t  Sanatçının resimleri belki de mimarlık eğitiminin etki

siyle olsa gerek yapısal sağlamlıklarıyla dikkati çekerler. 
Halk resimleriyle bir bağ kurcn fakat bütün özellikleriyle ya
ratıcı fantazisinin ürünü olan bu resimler bir anlamda naifliğin 
bütün esprisini gösterirler.

•  His works are very interesting in their structura! sound- 
ness. due io influences of his architeciural education. 
These paintings having a connection to folk art but are the 

product of his own Creative imagination with allcharacle- 
ristics representing entire conccpts of naivism to some 
extent.

MelahatÜren (1918-1969)

t  Eşi Eşref Üren'in manzarada başarılı olduğu gibi, o 
da natürmort düzenlemelerinde başarılı olmuştur. Aslında, 
hemen her konuda resim yapmış olmasına rağmen 
esas ustalığı bu konudadır, ince, hassas fırça darbeleriyle, 
bol ışıklı, bol renkli resimler yapmıştır.

t  She was as successful with still-life compositions as 
her husband Eşref Üren was with landscapes. Though she 
worked almost on evrey subject she proved her mastery 
with the stili life. With delicate. sensitive brush strokes she 
made abundantly lurnnous and veıy colourful paintings.



•  1948 de Güzel Sanatlar Akademisi'nden, 1953'de 
de Paris Ecole de Louvre'un sanal tarihi bölümünden 

mezun olan Şükriye Dikmen herhangi bir grup veya 
dönem üslûbu içinde olmamıştır. Paris'te F. Leger Atölye- 
si'nde çalıştığı halde sanatında Löger soyut üslupçuluğu 

görülmez. Kendine özgü bir soyutlama çizgisine sahiptir.

•  She graduated from The Fine arts Acamedy in 
1948 and the History of Art Section of the Louvre Museum in 

1953. Şükriye Dikmen has never joined either a group or a 

periodical style. Though she worked in Femand Leger's 

studio her art does not indicate any effect of the absract 

style of Leger. She possesses an orbit ofabstraction ali her 
own.

Avni Arbaş(d. 1919)

28 Mart 1940'da Yeniler Grubu'nun Beyoğlu'nda açtık

ları ilk sergide, bir başka deyişle Liman Sergisinde grubun 
en genç ve en coşkulu üyesi Avni Arbaş'tır. Fakat daha 

sonraki yıllarda Selim Turan ve Nejat Devrim'le Paris'e git
mesi grubun etkinliklerinden elini çekmesine neden olur. 
Akademi yıllarında ve onu takip eden L. Levy Atölyesi 

döneminde sakinliği, olayları ve zamanı buna bağlı olarak 
da kendi üslûbunu zorlamayan çalışma temposu ilginçtir. 
Resimleri yarı soyut fakat içten bir duygusallık taşıyan anla

tımlardır.

•  İn the first exhibition of New Group in Pera, 29 March 
1940, with another saying in the Uman (Harbbour) exhibi- 

tion the youngest and most enlhusiastic member of the 
group was Avni Arbaş. During the following years, his de- 
parture for Paris with Selim Turan and Nejat Devrim led him 

to give up the group's activities. İn Academy's pariod 
and following years his calm. led him to work ot his own 
pace and allow his style to evolve slowly. His paintings are 
sem-abstract but express sincerity and sensitivity.

•  1943 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bolü- 
mü'nden mezun olduktan sonra uzun bir dönem öğret

menlik yapmıştır. 1947 yılı başında Milli Eğitim Bakanlığı'nca, 

Paris'e gönderilmiş, orada Andre Lhote Akademisi'nde 
ve Paris Güzel Sanatlar Akademisi'nde fresk atölyesinde 
çalışmalar yapmıştır. Ayrıca Jean Lombard Atölyesi'nde 
ve Femand LegeFin serbest kurslarına katılmıştır.

1950 yılı başında yurda dönünce. Milli Eğitim Bakan

lığımda çeşitli görevler yapmış, ardından çalışmaya baş
ladığı Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'ndan 1982 yılında 

emekli olana kadar çalışmalarını sürdürmüştür. Haşan 
Kavruk'un resmi dönem farkı olmaksızın 1940'lardan sonra 

ağırlığını duyuran soyut akımların etkisini yansıtır. Dışavurum

cu, soyutlamacı üslûbu ile uzun yıllar görevle dolaştığı 
Anadolu'daki izlenimlerini kendine özgü bir ele alışla resim

lemiştir.

•  After having graduated from The Gazi Institute of 
Education in 1943 he taught for al long period. At the begi- 

ning of 1947 he was sent to Paris by the ministry of natlonal 

education and he worked in the frescoes studios in then 
Acamedemle Andre Lhote and Paris Academie de  
Beaux-Arts. Also the attended classes İn Jean Lombard's 

studio and free studies of Femand Leger. When he retur- 
ned home in 1950. he received several mlssion in the Mi

nistry of National Education and later he kept on working 

unfil retirement at the College of Applied Fine Arts where 
he taught. Haşan Kavruk's paintings reflect the influences 
of abstrackt trends which expose its heavy impressions 
after the 1940's regardless of periodical differences. With 

his expressionist and abstract style he illustrated his fee- 
fngs for Anatolia by a very personal consideration during 

his officbl tours for years and years.





•  İlk dönemlerinde yaptığı manzaralarla oldukça 
başarılı olmuştur. Sonradan uzun bir süre yenilikçi akımlara 
kesin teslimiyeti savunmuş ve bu yönde soyut düzenle
meler yapmıştır. Ancak son birkaç yıldır gelenekçiliğe tam 
bir dönüş sayılmasa da eski 'Burdur Peysajları'nı anımsa
tan çalışmalara yönelmiştir. Kaya Özsezgin'in de doğru 
belirlemesiyle, "İsmail Altınok'un kişiliği bir döneminde ilgi 
duyduğu, ancak kökleşmesine olanak bulunmayan 
özentici yaklaşımında değil, bu peysajlarında gizlidir" 12.

23. İsmail Allınok

•  VVas very successful with his laudscapes in early 
years. Followings this period he supported the new trends 
with abstract compositions oriented towards this idea But 
in recent years, he has inclined toward his early studies in 
wor s such as "Burdur Peyzajları" ■ Landscapes of Burdur" 
even ifit is not seen as a definite return to tradilionalism. As 
Kaya Özsezgin rightly remarks, İsmail Allınok's genuine

personality is concealed in Ihese landscapes rather than 
in Ihe more predous works of an eartier period.'

İbrahim Balaban (d. 1921)
•  Naif resim yapan sanatçılardan İbrahim Balaban'ın 

resimlerindeki soyutlama ve deformasyon, biçim öğele
rinin tanınmayacağı kadar doğadaki plastisitesinden 
uzak değildir. Resimsel öğeler çocuk resimlerinde görü
len basit fakat güçlü estetik ve artistik öz taşıyan resimler 
derecesinde deformasyona uğratılmıştır. Bu çabası için
de illüzyonist eğilimlerin etkilice rol oynadığı da gözden 
kaçmaz. Sanatçı çoğu resminde, biçimi belki iki boyutun 
dilsiz anlatımına terk etmiş gibi görülüyorsa da aslında bu 
durum izleyicinin onun tablolarının dilini çözemeyeceği 
<adar hermetik değildir.

t  He İsa  naive painter. The abstraction and defor- 
mation in his works are not so deprived of natural plastic 
quality as to preclude recognition of the formal elements. 
The illualrative elements in his works are deforme d to arı 
extent ofsimple, strongly aesthetic and artistic core wNch 
can be observed in childli e paintings. But, along with his ef- 
fort some of the illusionist effects cannot be overlooked. 
The artist, in most of his works. though it seems as if he has 
given up the forms to the dumbness of two dimensions, 
this is not to Ihe extent that it will hamper the vieweFs interp- 
retion ofh'ıs works.

Fethi Kayaalp (d. 1923)
•  Akademi’den, Nurullah Berk Atölyesi nden mezun 

olmuştur. En az yağlıboyaları kadar başarılı olduğu özgün- 
baskıyı. özellikle de gravürü L. Levy'den öğrenmiştir. Uzun 
bir süre İstanbul Resim ve Heykel Müzesi restoratörü olarak 
çalışmıştır.

•  He graduated from The Fine Arts Academy, from 
Nurullah Berk's studio. He leamed original engraving espe- 
cially in L. Levy's studio. He was at least as successful in 
engraving as İn his oils. For a tong period he worked as res- 
toralor in Ihe İstanbul Museum Of Painting and Sculpture.



54. Balatan , 'Mig/ollon' (1977) Oil on Duraile. 70 x 100 cm
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•  Figüre önem veren ressamlardan Kayıhan Keskin

ok çeşitli kesimleriyle toplumu ve toplum içi ilişkileri bir düş 
fantazisi içinde renkçi bir anlatımla sunar. Sanatçı 1945'de 

Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü'nden mezun olmuştur. 

Daha sonra gittıgi Lozan’da Güzel Sanatlar Okulu'nda asis
tanlık yapmıştır. Ardından yurda döndükten sonra uzun bir 
süre yaptığı öğretmenlik dönemi ile daha sonra çalıştığı 

çeşitli işleri yanı sıra sürdürmüştür. Birleşmiş Ressamlar ve 

Heykeltraşlar Demeği'nin kurucu üyesi olan Kayıhan Keski

nok, G.E.Enstitüsü yıllarından, 1950 yılına kadar büyük lekeler

den oluşan bir renk modülâsyonu kullanmıştır. Daha sonra 

da 1960'lara kadar nesneleri ve figürleri soyutlayan çalış

malar yapmıştır. Sanatçı son resimlerinde 'sevinin boyut- 
bn'nı arayan çalışmalar içine girmiştir.

•  As one of the artists who emphasizes the figüre 
Kayıhan Keskinok presents the comunity and ifs interreta- 
tions with ati aspects wilh a fantastic colourist way. He gra

duated from the painting section of the Gazi Instilute of 

Education in 1945. Later he went to Lausanne and worked 
in The Fine Arts School as assistant. After returning home 

he taught for a long time while managing various other 

jobs.

He was a member of The Society of united painters 

and sculptors. He practiced colour modulations consis- 

ting of torge patches starting from his inslitute period op to 
the 1950$. Later on tül the 1960‘s he worked in abstracting fı- 
gures and objects. İn his recent works the artist has been 

oriented toward research on ‘The Limits ofLove'.

24. Kayıhan Keskinok

Hüseyin Bitişik (d. 1923)

•  1943 yılında Devlet Güzel Sanatlaı Akademisi Resim 

Bölümü'nden mezun olan sanatçı Türkiye Ressamlar C e 

miyeti, Güzel Sanatlar Federasyonu, Unesco Plastik Sa

natlar Komitesi gibi sanatçı birliklerinin etkinlikleri içinde yer 
almıştır. Müze ve koleksiyonlarda pekçok resmi olan Hü

seyin Bilişik'in yayınlanmış sanat konulu eserleri de bulun
maktadır.

•  He graduated from The State Academy of Fine 

Arts in painting in 1945. He participated in the artiste activities 

of art institutes such as The Society of Painters of Turkey, 
The Federation of The Fine Arts und UNESCO's Plastic Arts 
Commitee. There are numerous works him in museums 

and cotlections He also is the author of many artistic publi- 

cations.

Mehmet Pesen (d. 1923)
•  1948 yılında Akademiden mezun olan M eh m et 

Pesen uzun yıllar öğretmenlik yapmış, bu arada çok sayı
da sergi açıp, sergilere katılmıştır.

•  He graduated (rom The Academy in 1948 and 
taught for years, opened numerous individual exhibitions 
and joined group shows.



55. Kayıhan Keskinok 'Lunapark* TÜYB. 100 x 111 cm



56. Hüseyin Bitişik 'Composifion' Oil on Canvas. 140 x 140 cm

56. Hüseyin Bitişik 'Kompozisyon' TÜYÜ. 140 x 140 cm



•  1946 yılı mayısında Akademi de ilk sergilerini açan 

Bedri Rahmi'nin on öğrencisinden biridir. Bu sergi, o yıllarda 
Türk resmine yeni bir tad ve renk getiren 10'lar Grubu nun ilk 

etkinliği olmuştur. Sanatçı Akademi yıllarında izlenimcidir. 
1950'lere doğru ise Paris eğitirinin etkisiyle yarı soyut, gide
rek tam soyut bir dönüşüm içine girer. Daha sonra naif 
öğelerin de duyulduğu dışavurumcu anlatıma ulaşmıştır. 

Sanat yaşamında birçok dönem ve konulanma görülür. 
Örneğin Zonguldak yıllarında tuvali madencilere açıktır. 

Madencilerin yaşamı, bazı manzaralar, balıkçılar o döne

me aittir. Sonra, İstanbul büyük kent dinamiği ve toplumsal 

paradokslar. Gecekondu olayı. Sanatçı gecekondu 
olayını fantazileri ile değil, realist gözlemleri ile resimlemiştir.

•  He was one of the ten students of Bedri Rahmi who 
opened a group exhibition in May, 1946. This exhibition 
which created a new)oy in Turkish, painting in those years, 
was the first activity of Group Ten.

The artist was an impressionist during his years at the 
Academy, toward the 1950's under the influence of his 
education in Paris he turned semi-abstract first and then 
gradually he commenced a purely absiract period. 
Later on he reached an expressionist styie in which some 
naive elemenls can be felt too.

His artislic life embraces many various periods and 
fieldsofsubject.

For example his canvas was dedicated to the miners 
when he was in Zonguldak. Some paintings reflecting the 
miner's way of life, some landscapes and fishermen are 
works ot this period. Then. the dynamics of the metropolis, 
İstanbul and its social paradoxes. The issue of Gecekon- 
du/Shanties. He itlustrated this influence with realistic ob- 
seıvation but never fantostically.

57. Nedim Gûrısür 7 ıdn ’  Oil on Canvas. 28 x 167 cm



•  Nedim Günsür'le sanata ait aynı düşünceleri pay
laşmakla birlikte bu düşünceleri resimleme biçimleri bakı
mından ayrılırlar. Her ikisi de F. Leger'den oldukça etkilen
miştir. Ancak bu etki N. Günal'da daha fazladır. Onun re
simlerinde Anadolu insanı ve yaşam ilişkileri koyu mat 
renklerle, yan değiştirilmiş biçim öğeleriyle anlatılır. Bu yanıy
la N. Günal loplumcu-gerçekçi öncü sanatçılardandır.
58. Neşet GCnat "ChHdfetı‘  Oil on Convos. 138 x i2 / cm

•  Though he shares the ortisfic considerations with 
Nedim Gürısür, their illustrative styles are different. Both of 
them are quite inftuenced by Fernand Leger.

But N. Günal is more inftuenced in his painting of Anato- 
lian people and his way of life are represented with the 
dark colours and slightly deformed elements and wrth this 
manner he is among the pioneers of communol-realist art.



•  1949'da Akademi'de Zeki Kocamemi Atölye- 
si'nden mezun olmuştur. İstanbul'da Türkiye Ressamlar 
Cemiyeti'nin (1950), Ankara'da Ressamlar Birliği'nin (1958), 
Siyah Kalem Grubu'nun (1961) ve yine Ankara'da Birleşmiş 
Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği'nin (1970) kurucu üye
lerindendir. 1951'den bu yana Ankara'da yaşamaktadır. 
Resimlerinde Zeki Kocamemi inşaacılığının kübik kurgucu 
yaklaşımı görülmez. Tuvale soktuğu sanat dışı nesnelerle 
ilginç kolaj denemeleri vardır. Soyut düzenlemelerinde 
renk resmin en önemli öğesidir.

•  He graduated from Zekî Kocamemi's studio in the 
Academy in 1949. He is one of the members of The So
ciety of Painters in Turkey İstanbul (1950). Union of Painters 
( i 958). Group of Black Pencil, (1961) The Society United 
Painters and Sculptors (1970) in Ankara. He has been living 
in the capital since 1951. His works do not reflect the cubist 
fantastic approach of zeki Kocamemi's constructiv sm.

He has some collage experiments realized by using in- 
compatible objects on the canvas. Colour is the most im- 
portant element in his abstract compositions.

Şeref Bigalı (d. 1925)
1 1950 yılında Akademi'nin Cemal Tollu atelyesinden 

mezun olmuştur. Titiz bir gözlemcidir. Bir süre beraber ça
lıştığı Abidin Elderoğlu'nun resmini etkilediği görülür. Bir 
dönemler yaptığı soyut düzenlemelerindeki renklendir
me ve tasarım gücü yadsınamaz bir niteliğe sahiptir.

•  He graduated Cemal Tollu's Studio of The Acade
my in 1950. He is a sensitive observer. He seems to be inf- 
luenced by Abidin Elderoğlu with whom he worked for a
wh)e.

His power c f colouring and designing can not be de- 
nied, they are reflected in teh abstract compositions he 
executed for a period.

59. Şoıot Blgatı. 'Birds' Oll on Canvas.



25. Şeref Bigalı

Adnan Turani (d. 1925)
•  Sonat orlomımızdo Nurullah Berk gibi Adnan Tura- 

ni'nin de sanat yazarlığı ile seçkin bir yeri vardır. Kültür 
hayatımıza çok değerli eserler kazandırmıştır. Olgun bir 
dünya görüşüne sahiptir. Resimlerinde 'piyasa'ya cevap 
vermeye çalışan açgözlülüğe hiç bulaşmamıştır. Erken 
dönemlerinde optik bağımlı, modlesiz fakat analitik yapı
da desenler yapmıştır. 1950'lerin ortalarına doğru rahat ve 
formlu çalışmalara yönelmiştir. Başlarda yaptığı ışık gölge 
oyunlarına dayalı modlell desenlerden tamamen uzak
laşmıştır. Bu tarihten sonra do önce kaligrafik yapıdan gi
derek soyutlaşan guaj ve suluboyalara daha da lavi türü 
kaligrafik soyutlara ve yine soyut organik desenlere yönel
miştir.

•  He has a distinguished posifion in Turkey os an art 
writer, as Nurullah Berk had. He made great contributions 
with his publisl'ied works. He has a very mature view of the 
universe.

He was never contaminated wilh the greediness 
which responds to the signals of the marked.

İn his earty period, he made designs aptically boun- 
ded, unmodelled, but with an anallical structure. About 
the mid-1950's he directed hlmself to tranquil and formal 
works. He left off the modeiled designs based on lighl and 
shade triks which he had done at the beginning in the follo- 
wing period he attempted to moke watercolours and 
gouaches becoming abstract through a calligraphic 
structure and fınally setiled on organic abstract designs.

26. Adnan Turani

Osman Zeki Oral (d. 1925)
•  1950'de Akademi'nin Bedri Rahmi Atölyesi'nden 

mezun olmuştur. Resimlerinde görülen renkle oluşmuş 
derinliğine plastik kuruluş onun resmine Bedri Rahmi'nin bir 
armağanıdır. Uzun yıllar öğretmenlik yaptıktan sonra önce 
Bolu'da daha sonra Ankara'da Devlet Güzel Sanatlar ga
lerilerinde yönetici olarak çalışmıştır.

27. Osman Zeki Oral

•  He graduated from Bedri Rahmi's Studio of The 
Acamedy in 1950. The deep plastic structure coordina- 
ted with cotour depicted in his works is a legacy of Bedri 
Rahmi. After a long period of teaching in Bolu he mana- 
ged the State Gallery of Fine Arts in Ankara.





61, Osman Zeki Oralı 'S cen c  Vıow' Oıl on Canvas.



•  Gazi Eğitim Enstitüsü çıkışlı bir sanatçıdır. O. Z. Oral gibi 

o da uzun yıllar eğitimcilik yapmıştır. Fazla derine, ayrıntıya 
inmeyen büyük renk lekeleri şeklinde düzenlenen resimle
rinde kıyısından köşesinden bir naillik sezilir.

28. Bahattin Akay

•  He is a graduate of The Gazi Inslitute of Education. 
He also taught for yeaıs as 0 2  Oral did.

İn his paintings a slight naivism is felt throught composi- 
tions of large colour patches arranged without deeper or 
detaile d working.

Mustafa Aslıer (d. 1926)

•  Gazi Eğitim Enstitüsünden mezun olduktan sonra 
1953-1958 yılları arasında Almanya'da grafik sanatlar eğitimi 
görmüştür. Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu/ Marmara 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kurucularındandır. 
Uzun süredir yürüttüğü yönetim görevleri yanısıra sanat 
faaliyetleri de yoğun olarak sürmektedir.

•  After graduation from The Gazi Institute of Educa

tion he received a graphics education in Germany (1953

58). He is one of the founders of The College of Applied 
Fhe Arts (Now The Fine Arts Facu/ty, Oniversity of Marma

ra). He coniinves to pursue artistic along with administrati- 
ve dutiesl.

Nuri Abaç (d. 1926)
•  Sanatçının resimlerinde Cihat Burak'da olduğu gibi 

mimarlığının kurguculuğu ve üslûpçuluğu beklenirse de 
görülmez, ilk resimlerinde sürrealist /gerçeküstücü bir an
latım dili egemendir. 1960'lardan sonra resmine Hitit plastiği, 
erken dönem Anadolu Türk Sanatı gibi konular girer. Ardın
dan pastel renkleri ile, üslûplaşmış biçimleri ile 'Karagöz' 
gibi gölge oyunu kahramanlarını resimlerine alır. Şimdiler
de daha geniş bir konu açılımı ile toplum yaşamı, çelişkileri 
ve geleneksel öğeleri anlatan bir çaba içindedir.

•  Though in this artist's works one would expectstruc- 
tural and stylist effects due to his architectural professioa 
as with Cır tat burak, they do not seem to be there. İn his ini- 
;lal works a sürrealist style is dominant. Afterwards subjects 
such as Hittite plasticism and early Anatolian Turkish art 
oegin to influence his paintings.



62. Bahatttr» Akay, 'Pazaryeri' TÜYB. 107x 126 cm.



Ihen, he picked up the characters of The Jurkish sha- 
dow theatre 'Karagöz' with pastel colours and Traditional 
Patterns to his paintings. Peresently, he keeps a way of 
describing the social way of life, its paradoxes and tradi

tional elements in a broaderscope ofsubject.

Nevzat Akoral (d. 1926)
•  1949 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü nden mezun ol

muştur. 1962 yılında da bursla ABD'ye giderek Indiana Üni- 
versitesi'nde grafik eğitimi alan sanatçı yağlıboya Ankara 
manzaraları ve en az onlar kadar başarılı özgün baskıları ile 
tanınmıştır.

•  He graduated from The Gazi Institute of Education 
in 1949. He went to the University of Indiana withascholars- 
hip in graphic arts. Akoral is well-known for his oils of Ankara 
laudscapes and for his original prints which are at least as 
successful as his oils.

Leman Tantuğ (d. 1926)
•  İlk çalışmalarındaki gerçekçi, figüratif kaygısını za

manla kaybederek pastel renklerle boyadığı naive an
latımlı resimler yapmıştır.

•  Initially she worked with a realisticaand figurative 
enthusiasm. But losing this style in the course at time she 
painted naive works with pastel colours.

63. Leman Tantug, Untitled. Ollon Cardboard. 46x64  cm

63. Leılrtan TantuQ, İsimsiz. Mukavva ÜVB. 40 x 04 < .n



64. Nevzat Akoral, 'Ankara Kalesi' TÜYB.



•  Tüm sanat yaşamını Ankara'da geçiren sanatçılar
dan birisi de Muammer Bakır dır. Yaşamın son yılına kadar 
mezun olduğu Gazi Eğitim Enstitüsü nde öğretmen olarak 
çalışmıştır. Yağlıboyaları da olmakla birlikte oğaç baskıları 
ile tanınmıştır. Ağaç dokuları üzerinde yarattığı konuları ona 
pek çok ödüller kazandırmıştır.

•  He spent his artistic life entirely in Ankara and was 
teaching in Gazi Institute of Education throughout his frfe. He 
vvas well knoun mostly for by his woodblock prints. but he 
has paintings also. He won several prizes for his Creative 
works with the texture of wood.

•  Turan Erol'un adı hep Orhan Peker'le beraber 
düşünülegelmiştir. Akademi'de Bedri Rahmi Atelye- 
si'nde ve 10'lar Grubunda hep beraber olmuşlardır. 
Ancak üslûplarında aynı ortaklıklar görülmez. Orhan 
Peker'de çok daha belirgin olon açık-koyu ilişkisine daya
nan sert, yalın dışavurumculuk bu boyutlarıyla Turan 
Erol'un resimlerinde yoktur. Onun dışavurumculuğu daha 
yumuşak, daha liriktir. Atelye ressamı olarak bilinse de de
vamlı doğa gözlemcisi olan sanatçılarda görülen 
doğacı izlenim duyarlılığına sahiptir. Bedri Rahmi Atölyesi 
kökenli sanatçılarda net olarak algılanan yerel duyarlılık 
onun resimlerinde de görülür.

30. From lefl lo  light. Nüzhet Islimyeli, Lütfı Günay. Halil Doıal. Osman Zeki Oral. 
Köktürk and Eşref Üren, ali Ankara arlists

30. Bir çjrup Ankara lı sanatçı: (soldan) Nüzhet Islimyeli. I ütfi Günay 
Halil Doral, Osman Zeki Oral, Rasim-Müşerref Köktürk, Eşref Üren.



r

31. Turan Erol

•  His is always mentioned with that of Orhan Peker. 
They were together in The Academy, Bedri Rahmi's Stu- 
dio and in Group Ten but no similarity is seen in their styles. 
Orhan Peker's strak and stern expressionism which is more 
clearly based on the relations of dark-light cannot be 
found in Turan EroTs works. The latters expressionism is 
much more lyric and mild. Though he is known as as Stu

dio Painter. he has the noturalist impressionability and sen- 
srtwity of artists observing nature continuously. The locality- 
bound sensitivity clearly observed in the students of Bedri 
Rahmi's studio also exists in his paintings.

32. Orhan Peker

0 He was one of the ten young artist who founded 
Group Ten Under his mater Bedri Rahmi's influences he 
had a tendency to attain new syn/hesis and compounds 
in a comtemporary art perspective, instead of creating 
novelties. His paintings reflect the effects of the work he 
pracliced even though theyarelndirect.

The essential importance of these paintings is not the 
visual appearance on the canvas, but it is the existence 
of the meaning behind this appearences. Because if we 
negtect these kinds of relations of fhe themes, it would be 
extremely difficult to explain this artistic period of style.

Orhan Peker (1927-1978)
0 1946 da 10'lar Grubu’nu kuran on genç sanatçıdan 

biri olan Orhan Peker Akademi yıllarında hocası Bedri 
Rahmi'nin etkisi ile yeni bir şey ortaya koymaktan çok 
çağdaş sanat perspektifi içinde yeni bileşimlere, sentez
lere varmak yanlısıydı. Onun resimlerinde çeşitli dönemler
de çalışlığı işlerinin dolaylı da olsa izleri görülür. Bu resimlerin 
esas önemli yanları, tuvaldeki görüntü değil de, o görüntü
nün arkasındaki anlamın varlığıdır. Çünkü bu çeşit tema iliş
kilerini bir yana bırakırsak, onun sanatındaki üslûp dönem
lerini dar sınırlar içinde açıklamak zor olur.



65. Orhan Pekcr, 'On //>e M caciow ‘ Oii on Canvas. cm



•  Resmin yontsıro mozayik, seramik ve vitray da çalış
mıştır. Son dönem resimlerinde çoğunluk zamanını geçir
diği Bodrum'un bohem yaşamının ve beyaz Çizerine kuru
lu renklerinin etkileri belirgindir. Az renkle ve basit bir kuruluşla 
düzenlediği bu resimlerinde konunun anlatımcılığı resmin 
teknik çözümlenmesinden daha öncelikle ele alınmıştır.

•  He works in mosaics, ceramics. stained glass and 
paintings at the same time. The effects of Bodrum's Bohe- 
mian way of life where hespends much of his life and of his 
persona! colours based on white are clearly seen in his 
paintings. The expresisveness of the subject has been 
considered prior to the technical Solutions in his paintings 
which are composed with a few colours and a simple 
structure.

66. CemiI Fr*n. ‘Bodrum’ (1976) OH on Canvas. 97x  129cm



•  Akademi'den Bedri Rahmi Atölyesi'nden mezun 
olduktan sonra önce soyut dışavurumcu denemeler 
yapmış, ardından bugünü ile arada bir geçit dönemi olan 
1960larla beraber boyanın ana öge olduğu yine soyut an
latımlı resimler yapmıştır. Resimlerinde algılama boyutu ile 
düşünsel boyut içiçedir. Anlaşmazlığın kopukluğunu yan
sıtmazlar. Sanatçının resimleri sınırsız bir boşluk içinde ışık ve 
renklerle yapılmışlar.

•  After his graduation from Bedri Rahmi's studio in the 
Academy he experimented with abstract expressio- 
nism first, following which he painted abstract expressive 
works in which colour was taken as the main element du- 
ring the transition period between the 1960‘s and the pre- 
sent time. İn his paintings sensitive and philosophical di- 
mensions are juxtapesed. They do not reflect the 
discontinutty of incomprehensibility.

The artist s works are created with light and colours in 
an unlimited space.

Müşerref Rasim Köktürk (d. 1928)
•  Ankara sanat ortamının otodidakt sanatçıların- 

dandır. Resme, Eşref Üren'in yönlendirmeleriyle başla
mıştır. 1963-1969 yılları orasında kesintili olarak Paris'de Goetz 
Akadem isi'ne devam etmiştir. Sanat yazarı olarak da 
ürün veren sanatçı 1985 yılında 45. Devlet Resim ve Heykel 
Sergisi başarı ödülünü almıştır. Müşerref Rasim Köktürk, re
simlerinde yağlıboya malzemesinin bütün olanaklarını fi
güratif ya da yarı soyutlayıcı eğilimlerle kullanmaktadır. Sa
natçının ürünleri zaman zaman gerçekçilikle soyutlama 
arasında her iki kapıyı da zorlayan, çağdaş Türk resminin 
ilgi çekici örneklerindendir.

•  She is one of the, Sedi-Taught artists of the Ankara

67. Adnan Çöker. ’Composition*OİI on Canvas. 74 x 94 cm



34. Müşerref Reisim Köktûrk

art circle, and it was Eşref Üren who first encouraged her to 
paint. She attended Goets Academy in Paris on and of 
from 1963 fo l 969. The artist, who writes art work, olso won the 
Prize ofAccomplishmext in teh 45th State Exhibrtion of Pain
ting and Sculpture in 1985. Müşerref Rasim Köktûrk exploits

35. Müşerref Rasim Köktûrk ve Cevat Dereli (İstanbul - 1978)

alt the materiel capacitles of oil colour in her paintings with 
fıgurative and sern-abstraetive tendencies. Her works 
are interesting models of Turkish painting with a style shutt- 
ling between realist and abstract and emphasizing both 
ofthem.

68. Mûşerrol Rasim Köktûrk. The Bosphorous as sean from Bûyükdere" (1984) Oil on Canvas.



•  Kastamonu'nun G üveççi Köyü’nde doğan H ü

seyin Yüce ressam Cem al Bingöl'ün sanat hayatına tanıt
tığı 'noif bir sanatçıdır. Ancak onun naifliği ayn bir tanım ge
rektirir. Çünkü H. Yüce, Jale Erzen'in belirttiği gibi. 'Yerel çevre 

ve yaşantıyı dile getirirken onun görüntüsünü batılı resim öğ

retilerinin etkisinden korumak ve kırsal çevrenin şatlığını 

yansıtmak için bilinçli olarak uygulanan ve kendine özgü 

resimsel davranışlar geliştirmiş olan bir ’naif tavır çerçeve

sinde değerlendirilemez" 1j .

t  He is a naive artist intruduced to art by the painter 
Cemol Bingöl, and was born in Güveççi Village, Kasta

monu. But his naive style must be differently defined. As 
Jale Erzen has pointed out, 'He must not be evaluated wit- 
hin the limits of 'naive' style developed in the illustrative atti- 
tudes purely his own and which are consciously used for 
reflecting the candid purity of the rural environment: also to 
converse these views and affects from the western mas- 
ter's hüuences while interpreting the local circle and its way 
of life.'

69. Hüseyin Yüce. "View‘ Oilon Duraüte. 55 x 100 cm

36. Hüseyin Yüce



Burhan Doğançay (d. 1929)
•  Yine bir ressam olan Adil Doğançay'ın oğludur. 

Uzun yıllar A.B.D.'nde yaşayan sanatçının bugününü hazır
layan şartlar hakkında ve ilk evreleri hakkında fazlaca bir bil
giye sahip değiliz. Ancak bugünkü üslûbunun post- 
modernist eğilimlerden haylice etkilendiği söylenebilir. 
Gerçi, duvar üzerinde yırtılmış ilân ve afiş parçalarının oluş
turduğu illizyonist uygulamalarında belli belirsiz Osmanlı ka
ligrafisinin izlerini bulmak mümkündür. Karışık teknikle yaptığı 
resimleri yanısıra renkli taşbaskı çalışmalar da yapmak
tadır. Sonuçta bugün Türk Sanat repertuvarında yeri olan 
entelektüel ürünleri ile önemli sonuçlara ulaşmış bir sanat
çıdır.

•  Is the son of Adil Doğançay, who is also a painter. 
VJe known liftle of the circumstances wh'ch broughf hım to 
today and the early periods of the artist, who lived in Ihe 
U.S. A. for o long time. However it can be mentioned of his 
present style that it has been considerably inftuenced by 
post-modermist tendencies. But, itispossible to find traces 
of Ottoman Calligraphy in his illusionist practices consisting 
ot tom pieces of posters and advertisings on the wall. He 
works in coloured lithopraphy while painting with mixed 
media.

Consequently, he is an artist who has achieved great 
objectives with his inteliectual works keeping a position in 
the forefront of Turkish art today.

Erol Akyavaş (d. 1930)
•  1959 dan itibaren yerleştiği ABD'de batının düşünce 

ve sanat geleneklerini kendi yerli İslâm katılımıyla bütünleştir
me çabası içinde olan bir sanatçıdır. Mekân ilişkilerinin açık 
seçik belirgin olduğu ilk resimlerinde bilinçaltı ve gerçeküs
tücülükten etkilenmiştir. 1980’lerden sonra da resim yapısı 
köklü bir değişime uğramayarak doğuya özgü kaligrafik 
öğeler, minyatür kökenli motifler ve temelde islâmi duyuş 
ve inançlardan kaynaklanan bir dönüşümü yaşamaya 
başlamıştır.

•  He has lived in the U.S.A. since 1959, tıying to integra- 
te the Occidentel thoughts and art traditions wrth his own 
local Islamic contribufions. İn his early works reflecting spa- 
tial relations he was clearly inftuenced by subconscious 
and sürrealist trends. After the 1980's his artiste concept 
being suhjected to a radical change he started io enjny a 
transformation period emerging from basiciy Islamic sen- 
ses and beliefs to the Orient. pattems with miniature orign.

•  Sanat eğitimini Gazi Eğitim Enstitüsü'nde yapmıştır. Fi
güratif eğilimlidir. Dönem ve kuşak yönelimi olmamıştır.

•  He graduated from The Gazi Institute of Education. 
He has a figurative trend and not had any orientation eit- 
her of periods or of generations.

Mürşide içmeli (d. 1930)
•  Önemli özgünbaskı sanatçılarından Mürşide İçmeli 

de Gazi Eğitim Enstitüsü mezunudur. Özellikle gravüre yö
nelmiştir. Resimlerinde konular açık seçik belli değildir. Do
laylı dışavurumcu bir anlatım yolunu kullanır. Geometrik 
biçimlerle insan ve insana ilişkin değerlerin metafizik an
latımını gerçekleştirmektedir.

§  She is a well-known engraver educated at the Gazi 
Institute. İçmeli has especialy emphasized engraving. 
She practices an indirect abstract style. She realisez the 
metaphysic deseriptions of the humanistic values and 
their reiatives

Özdemir Alfan (d. 1931)
1  1965 yılına kadar yaptığı resimleri bir arama, dene

me süreci ürünleridir. 1966 yılı ile beraber, eski resimlerindeki 
doğal yapıyo ters düşen bir simetri ile kumaş üzerine işle
me ve aplike geleneğine göndermeler yapar. 1970'lerle 
de sanatçının yaygın olarak bilinen eserleri ortaya çıkar. 
1984'den sonra da çevresindeki olay lan yine çevresinden 
aldığı fakat sanatsal nesne kimliğini kazandırdığı madde
lerle anlatır. Ö. Altanln resimleri sanatçının çağ teknolojisine 
bir bakış değil, çağ teknolojisine ironik bir değerlendirme 
yaklaşımıdır.

•  His works up to 1965 are the produet of the period re- 
search and experiment. With the begining 1966, he refers 
the tradition of embroideıy on fabric and appliuĞ with a 
symmetry opposing the natural strueture of his early pain
tings. İn Ihe 1970‘s the artist's M'derspread works appeared. 
After 1984 he depicts his environmental events wiith the 
materials picked from his circles converting them into ar
tistle objeets.

Ö. Altan's works are his ironical approach to contem- 
poraıy technology but not a regard for it.



70. Homzo İnanç. ’Lyric to Houses and Snow‘ 0975) Oil on Canvas. 
113.5x )49£ cm

70. Hamza İnanç, ’ Evler ve Kar Üzerine Güzelleme' (1975) TÜYB. 
113,5 x 149,5 cm
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72. Mürşide IçmeH. 'Afiş1



•  ilk resim çalışmalarına doğadan ve figüratif konular
la Nuri lyem'in yanında başlayan Ömer Uluç, bugün kendi 
sanatsal gelişim süreci içinde figüratif bir faşizme ulaşmıştır. 
Soyut dışavurumculuk şeklinde değerlendirebileceğimiz 
erken dönem çalışmalarından bugün iri, dolanıp duran 
büyük tuşelerle örülmüş belki de temelinde Geleneksel 
Osmanlı Sanattan ve Kaligrafisinin esin kaynağı olduğu bir 
noktaya varmıştır. Rengi çok özgür bir tavırla hareketli leke
ler şeklinde kullanmaktadır.

•  He commenced his art studies in Nuri İyem's circle 
with outdoor woıks and an impressionist view. Uluç has 
reached a style of figurative patches within his own artistic 
developing period presently. Uluç has succeeded to an 
understanding from his eariy works up today's style, con- 
sisting of huğe winding patterns with iarge brush strokes. 
probably inspired by traditional Ottoman arts and callig- 
raphy which we can consider as abstract expressionism. 
He uses colour with a veıy independent style in the form of 
dynamic patches.

•  "Resimlerinde biyolojik ve fizyo-kimyasal dünyanın 
mkroskopik boyutlannı çağrıştıran belli belirsiz biçimler, bilin
medik bir manzara sunar. Denizin derinliğini çağnştırırcası- 
na koyu ve derin renkler, renk ve resim boşluğunun den
g e li d u yu s u  v e  d in a m iz m  o n u n  soyut 
dışavurumculuğunun özelliklerindendit’ Sanatçı sanat
sal etkinliklerini yurt içi ve yurt dışında sürdürmektedir.

İn his work, hardly visible patterns evokhg microscopic 
dlmensions of a biological and phyaic-chemical space 
present some unknown views. Dark and deep colours re- 
rrinding of the depth of sea, the sense of balance bet- 
ween colour and illustratlve space and dynamism are 
the characteristics of his abstract expressionism. He pur- 
sues Ns art at home and abroad.

Dinçer Erimez (d. 1932)
•  Erdal Alantar gibi Akademi'den mezun olduktan 

sonra bir süre İtalya'ya giderek çalışmalar yapan Dinçer 
Erimezin 1963 yılından bu yana eğitimcilik yaptığı Akade
mideki atelyesinden çok sayıda sanatçı yetişmiştir.

•  He went to Italy after having graduated The Aca
demy as Erdal Alantar d/d. After he returned homa. since 
1963 he has educated many artists in his studio at the aca

demy.

W





•  Biçimi zorlayon ve onu reformist bir düzenleme ile 
deforme eden inşacı Zeki Kocamemi'nin öğrencisi olan 
Münip Özben'in resimlerinde hocasının resimlerinde görü
len katılık pek görülmez. Gerçi sıcak renklerin kontrast ya da 
uyumlu net renk lekeleri ile oluşan bir grafik şematizasyon 
kaygısı belirginse de bu kaygıda oldukça esnektir.

•  He was a student of Zeki Kocamemi who used to 
constructively enforce the form and defam it with a refor
mist composition. But in Özben's painting ffıe harshing ef- 
fects of his teacher a e  not seen $o much though a sense 
of graphical schematization consisting of the resulute or 
contrast confurmity of coloured patches of warm colours 
is felt to some extent, this sense is also guite flex/We.

74. Münip Özben. Untüied. (1968) Oii on Cardboard. 35x55 cm



•  İlk sanat eğitimini Gazi Eğitim Enstitüsû'nde yapmıştır.
Daha sonra da mimarlık eğitimi görmüştür. Çoğunlukla 
mat koyu renk alanları şeklinde düzenlenen resimlerinde 
çağdaş sanatsal kaygıların yönlendirmelerinin izleri görül
mez. Resimleri soyut anlatımcı bir karakter arzeder.

•  He conducted his M  art education at the Gazi Insti- 
tute of Education and theg he received architectural edu

cation.

His works mostiy composed of ofarf dull fields of colour 
do not refleGt the orientations of contemporaıy art enthu- 
siasm. His painting presents abstract expressionism.

75. Chongit Veto Ö2türk. 1 an ckcope a t Kurşunlu' Orl on Convas. 60x70  cm

•  Her kuşak içinde bir ya da birkaç sanatçı İstanbul'u 
ve denizini anlatan resimleriyle tanınır. Ressam ö z e r  

Kabaş'm deniz ve insanın denizle ilişkili serüvenlerini anlatan 
resimleri de bu cins resimlerdendir. 1957'de Bauhaus Okulu 

sanatçılarından Josef Albers in Yale Design Scholl daki 
atölyesinden mezun olmuştur. Sanatçı denizi ve yakın 
çevresini betimlerken anlatımcı bir tavır ortaya koymak
tadır. Resimlerinde anlatımcı, bir başka deyişle dışavu
rumcu bir estetikle ybkınlık kurmuş olmasına rağmen bu 
yakınlık iç güdüyle ortaya konmuş bir dışavurumculuk 
değildir. Son resimlerinde özellikle ışığın önem kazandığı 
görülmektedir.



•  İn every generafion a few artists are known for works 
depicfing İstanbul or Ihe sea. özer Kabaş's works are 
these kind of works wtvch deseribe Ihe sea and its adven- 
lures related to Ihe human being. He graduated from Jo- 
seph Abert's studio in Vbte Design School in 1957. His mas- 
ter is one of the artists of the Bauhaus School.

He has an expressionist manner in deseribing the sea 
and its environment. Though he established a  pmimity 
with an expressionist aesthehics, this proximity is not an 
expressionism of instincitive suggestion. His recent works 
indicate the considerable importance of üght.

•  Ankara'ya yerleşmiş sanatçılardandır. Güzel Sa

natlar Akademisi"ni bitirdikten sonra Paris'e gitmiş bilgi ve 
sanat görgüsünü artırmıştır. Resimlerinde yarı soyut dışavu
rumcu bir anlatım biçimi vardır. Renk öğesi de biçimi zor
layan bir öge olarak dikkati çeker.

•  He is one of the artists settled in Ankara. After gra- 
duation, from The Fine Arts Academy he went to Paris 
gained more knowledge and experience. His works in a 
semi abstract-expressionist style. His colour element 
draws attention by forcing the form.

76. Duran Karaca. Untitled. Oilon Canvas. 123 x 138 cm



Nejat Akkan (d. 1936)
•  Gazi Eğitim Enstitüsü nü bitirmiştir. Soyut düzenleme

lerine egemen olan geometrik kuruluş resminde kendi 
içinde oluşan bir geometrik şematizasyon kaygısını sürekli 
olarak göz önüne getirir. Renkleri harmonik bir anlatım 
öğesi olarak kullanır.

•  He graduated from The Gazi Institute of Education. 
The geometric structure dominating his abstract com- 
position continuously envisages a concern with geomet

ric shematization which forms up within the painting. He 
exploits colour as an expressive element.

Fethi Arda (d. 1936)
•  Fethi Arda’nın resimlerinde Akademi'deki atelye 

hocası Zeki Kocamemi'nln figüratif-inşacı etkisi belirgindir. 
Kendi kuşağının pek çok sanatçısı gibi Akademi yıllarının 
ardından soyut lirik denemeler yapmışsa da sonradan 
tekrar figüratif resme dönmüş ve dışavurumcu anlayışla 
eserler vermiştir. Bir aralar yaptığı 'gecekondularında kü- 
bist kuruluş egemendir. Turan Erol'da ya da Nuri iyem'de 
de rastladığımız aynı konu F. Arda'da yalnızca sanatsal bir 
anlatım aracı olarak seçilmiştir. Toplumcu-gerçekçi bir 
amacı yoktur.

•  in Arda's work his studio master Zeki Kocamemi’s fi- 
guratrve-constrvctivisi influences are visible. Following The 
Academy period though he experimented with abs

tract lyrical works as most of the artists of his generation did 
later on he returned to figurative painting and vvorked with 
an expressionist understanding. İn his works Shanty's a 
cubist stıucture is dominant of which he painted for a while. 
He has not aimed at a sociahrealist goal.

Ramis Aydın (d. 1937)
•  1957'de Ankara Hasanoğlan ilköğretim Okulu'nu, 

1961'de Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-lş Bölümü’nü daha 
sonra da Marmara Üniversitesi Eğitim FakültesTni bitirmiştir. 
Sanatçı figüratif eğilimlidir. Son dönem resimlerinde özgün 
anlatımcılığını ortaya koyan figürleri onun tüm kişisel eğilim 
ve yeteneklerini gösterir. Bu resimlerinde renk ve biçim bir
biri ile barışık ve uyum içindedir.

•  He finished Ankara Hasanoğlan Primary Education 
Teacher’s School in 1957. The Gazi Institute of Education in 
1961 and later the Education Faculty, Marmara University. 
The artist has a figurative tendency. The figures presenting 
his particular brand of expressionism in his recent works 
embody ali his personal tendencies and capabilities. 
The colour and form reflect a perfect conforrnty and re- 
concikttion in his paintings.

Devrim Erbil (d. 1937)
•  1959 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar A kade

misi Resim Bölümü'nü bitirmiştir. I962'de asistan olarak gir
diği aynı bölümde 1970'de doçent, 1981'de de profesör 
olmuştur. 1979-1982 yıllan arasında İstanbul Resim ve Heykel 

Müzesi Müdürlüğü de yapmıştır. Devrim Erbil, yerel öğeleri 
en iyi kullanan sanatçılardandır. Anadolu İle ilgili öğeleri 
kendine özgü bir üslûpla temalandıran sanatçı, çok soluk
lu, dışavurumcu bir sanatsal kişiliğe sahiptir.

39. Fethi Arda

•  He graduated from The İstanbul State Academy 
of Fine Arts in 1959. He joined the academy as assistant in 
1962 and became lecturerin 1970 and was promoted to 
proffessor in 1981. He also was The Curator of The İstanbul



77. Fethi Arda. ‘Gecekondular* TÜY8.80 x 100 cm



Museum of Painting and Sculpture from 1979 to 1982. Dev

rim Erbil is one of the artists who uses local elements in the 
best manner. With his Anatolian elements taken as a

theme in an original style the artist has a very durable, exp- 

ressionist peısonality of art.

78. Devrim Erbii. 'Birds'OII on Canvas. 80 x AO cm



Alton Gürman (d. 1938)
•  özgünbaskılarında ve yağlıboyalarında fantastik 

gerçekçilik eğilimlerine uygun yarı düşsel, yarı gerçekçi bir 
anlayışla lekeci ve dokusal araştırmalar yapan Op-Art sa
natsal uzantılarına yakın bir sanatçıdır. 1960lı yıllarda Devrim 
Erbil, Adnan Çöker, Sarkis ve Tûlay Tura ile birlikte "Mavi 
Grup" hareketi içinde yer almıştır. Biçimsel duyarlığı her 
zaman yeniliklere açık bir sanatçı olan A. Gürman'ın son 
dönem resimlerinde estetik yanı beraberinde getirdiği 
belirgin antimilitarist imgeler oldukça ilginç tanımlamalar 
yaratmaktadır.

•  He is an artisf who approaches the artistic exten- 
sions of Op-Art by his researches on patch and texture 
with a semi-illusional, semi-realist concept which is seen in 
his engravings and oils. İn 1960, he took parf in the Blue 
Group movement with Devrim Erbil, Adnan Çöker, Sarkis 
and Tülay Tura. A Gürman who is pro-innovation always 
by his formist sensitivity has created quite intereting defini- 
tions by the clear anti-militarist symbols brought up along- 
side his aesttıetics in Ns recent works.

Mustafa Ayaz (d. 1938)
•  işlek çizgileri, coşkulu, uyumlu renkleri ile biçimlenen 

duru bir erotizm, özlemler, cinsel dürtüler ve mutluluklar 
Mustafa Ayaz resminin başlıca karakteristikleridir. Figür 
soyutlamalorında karşıt renklerden ve formlardan oluşan 
düzenlemelere giderek işlediği konularla toplumsal çeliş
kiler üzerine çeşitlemeler yapmaktadır.

•  A clear erotism coloured with his flowing designs 
and enthusiastic, harmonious colours, longings, sexual 
reactions and happiness are Mustafa Ayaz's main cha- 
racteristics. He makes varialions an social contradiction 
with the subjects he studies by composing forms and 
contrast colours in figurative abstractions.

Tomur Atagök (d. 1939)
•  Yüksek öğrenimini Kaliforniya Üniversitesi nde yap

mıştır. Resimlerinde kütlelerin biçimiyle değil, kullandığı ge-

40. Mustafa Ayaz

reçlerle yüzeyselliği zorlayan bir üslûp kullanmaktadır. Res
minin temelindeki dışavurumculuk aynı eğilimdeki pek 
çok sanatçıda olduğu gibi konu ve içerik malzemenin ar
kasında kalmamoktadır. 1966‘da açtığı ilk sergisinden bu 
yana birçok sergiye katılmış ya da sergi açmıştır. Akade
mik çalışmaları yanısıra İstanbul Resim ve Heykel Müze- 
si'nde yöneticilik de yapmıştır.

•  Atagök received her higher education at the Uni- 
versity of California. İn her works she treats a style influen- 
cing flathess by Ihe materials she uses but not the forms of 
mases.

The expressionism at the base of her works does not 
leave the subject and scope behind the material as 
many expressionisls do. Since 1966 when she opened 
her first exhibition she has participated many of them and 
also organized individual shows. Atongside her acade- 
mic activities she has also directed the İstanbul Museum 
of painting and sculpture.





80. Mustafa A yaz ,‘Düş ve  Gerçek' (1979) TÜYB. 100 x 130 cm



•  1965 yılında Gazi Eğilim Ensfilüsü'nü bitiren Bekir Sami 
Çimen uzun yıllar çeşitli yüksek öğretim kurumlarında öğre
tim görevlisi olarak çalıştıktan sonra yerleştiği Almanya'da 
sanatsal çalışmalarını sürdürmektedir.

•  After he graduated from the Gazi Institute of Educa

tion in 1965, he taught for many years in various higher insfi- 
tutions of education. then settled in Germany where he 
pursues Ns artistic activities.

Burhan Uygur (d. 1940)
•  Resminde resim öğeleri, nesneler ilk bakışta tanı

nmasını sağlayacak kolaylıkta görülmezler. Esasında Bur
han Uygur resminin önemli yanı da bu noktadan doğar. 
Resimlerinde çözülebilen, resim ve izleyici arasındaki es
tetik bir ilişkidir. Renkler ve biçimler birbiri ile içiçedir. Birbirini ta
mamlar. Oluşturur. B. Uygur bir romantiktir. Fakat bu duygu
sal alışverişte biçimleri bozmak da vardır. B. Uygur'un 
fantasya dünyası bilinçaltına ilişkin tasarımlarla zengin bir 
uygulama alanı bulduğu özgün baskı resimlerinde de il
ginç sonuçlarla ortaya çıkmaktadır.

•  The elements of illustration and object in his works 
do not appear easy to recognize. Essentially, the most 
important part in Burhan Uygun’s painting emerges from 
this effect.

The colours and forms are juxtaposed. They integre- 
ta and birhg each other Into existence. Burhan Uygur is a 
romantic artist but in this sentiment a deforming of pattern 
may be found.

B. Uygur's fantastic universe is interestingly recognized 
in his original engravings where a rich field of application is 
found related to subconscious projections.

•  196Û'lar kuşağı içinde yer alan özellikle özgünbas- 
kılanyla tanınan bir sanatçıdır. İlk esin kaynaklan geleneksel 
Türk sanatları, özellikle de Osmanlı kaligrafisidir. Resimleri 
soyut ya da figüratif diye aynmlanmasa da kendi gelişim 
süreci içinde soyut anlatımcı bir çizgiye ulaşmıştır. 
S.S.Tekcan resimleri birbirini dengeleyen ince, zarif oranlar 
ve uyumlu renklerden oluşur. Resimlerinde biçimi renkten 
önce ele alan bir tutum egemendir. Bir kısım serigrafilerin- 
de geçmiş kültürlerin ideolleşmiş şekilleri çağdaş bir biçim 
tasarımı ite anlatılmıştır.

•  He is an artist of the 1960’s generation known for his 
orginal prints. His inltial source of inspiration is Turtdsh traditio- 
nat art, espechlty Ottoman calligraphy.

Though his works are not to calassified as abstract or fi

gurative he has reached an abstract expressionist Level 
during his own evolution phase.

Some of his serigraphic works depict idealized forms 
ofandent cuttures with a  contemporary formol design.

Mustafa Pilevneli (d. 1940)

•  Mustafa Pilevneli'nin sanatsal gelişim sürecinde 
çok çeşit! tür ve konular görülmekle birlikte sanatına Ana
dolu'ya ilişkin konuların sık sık girmesinin nedeni hiç kuşku 
yoktur ki. Akademideki atölye hocası Bedri Rahmi Eyü- 
boğlu'dur. 1970'li yıllardaki tanrı ve tanrıça çalışmalarının te
melinde de bu etkinin olduğu söylenebilir. Yağlıboya, sulu
boya, özgünbaskı yanında seramik ve bakır üzerine 
emay çalışmaları da yapmıştır.

•  Many and varions styles and subjects were taken 
up during his artistic progress period. The main reason for 
indusion of Anatolian subjects in his works, no doubt. is the 
influence of Bedri Rahmi Eyüboğlu, his moster in the aca

demy.

İt can be said that the same reason infiuenced his 
works "Gods and Godesses'. Besides oils. water-colours 
and original prints he worked in ceramics and enamels 
on a copper base.



•  Sanatçı. Gazi Eğitim Enstitüsü'nün 60'lar kuşağın
d and ı Kuşağının ve devresinin diğer sanatçıları gibi resmi 
her türlü yeniliğe açıktır. Ancak klasik disiplin de resmini ta
mamen terketmemiştir.

•  Vedat Can is from the 1960s generation of the Gazi 
Institute Like others of the some generation he is open to 
every şort of innovation in his work, yet a certain classical 
discipline persists.

Asım işler (d. 1941)

•  Süleyman Saim Tekcan gibi 1960'lar kuşağı özgün- 
baskı sanatçılarındandır. Çalışmalarında araştırıcı ve me- 
todlu bir dinginlik egemendir, özelikle gravürlerinde kat kat 
görülen figüratif kuruluşun katmanlar halinde ayrışarak üstte 
sanatçının soyutu arayış serüvenini anlatı.

•  He is among the origlnal print artisls of the 1960's ge

neration and as with Süleyman Saim Tekcan a researc- 
hing and systematc calmness gövem his studies. Ecpe- 
cially a figurative formation in layers being recognized in 
the engravings describe the artist's adventure in abstract 
searching by being decomposed in layers above.

Yaşar Çallı (d. 1941)

•  Resim eğitimini 1960'larda Akademi'de Halil Dik
men ve Zeki Faik izer atölyelerinde yapmış olmasına rağ
men, resminde Zeki Faik izerln konstıüktivizminin izleri görül
mez. Özellikle dedesi İbrahim Çallı gibi figüratif resimlerinde 
başankdır. Son bir kaç yıldır AnadoluYa ilişkin folklorik konulu 
resimler yapmaktadır. Ancak onun esas kendini kabul et
tirdiği atan ’portre'leridir. Çoğunluğu tek seansta tamamla
nan bu resimlerde sözcüğün tam ifadesiyle 'anlafımcı'dır. 
Renkleri kullanmadaki harmoni becerisi anlatımcılığına 
daha da bir güç katar. Dedesi gibi sanat ortamında se
vimli kişiiği ile de tamnan bir sanatçıdır.

•  His mastcrs were Halil Dikmen and Zeki Faik izer in 
the Academy but the influences o f Zeki Faik İzer’s cons- 
trustivism are not felt. He especially is successful in his figu

rative works as ıvas his grandfather İbrahim Çallı. İn recent 
years he has worked on folkloric subjects of Anatolia. But 
his main M d. in which he has made a name, is portraiture.

İn these works most of which were complefed in a 
single setting, he is expressionist by alt means. His harmo- 
nious mastery in using colours increases his expressionist 
power. He is also a sociable charetcher in artistic circles, 
as was his grandfather.

Zafer Gençaydın (d. 1941)

•  Abartılı renk stilizasyonuna dayalı soyut imajlı resim
leri ile tanınmıştır. Sanatçının resimlerinde özensiz kullandığı 
izlenimini uyandıran küçüklü büyüklü renk alanları çevre 
üzerine gözlemlerin ■ankk’ izlenimleridir.

•  He is known for his paintings with abstract images 
based on exaggerated colour stylization. The large and 
small coloured patches that make for a feeling of untidi- 
ness are his instantaneous Impressions o f the environ- 
ment.

41. Zafof Gençaydın



■



1 1968 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akade- 

misTnin İçmimarlık bölümünü bitirmiştir. 1977 ve 1982 yılları
nda İtalya'da sanatla ilgili incelemeler yapmıştır. "Akatün- 

vel’ sanat grubu üyesi olan T. Akakıncı, yenilikçi bir 
sanatçıdır. Resimsel araştırmalarında geniş bir konu ve 
malzeme açılımı vardır. Çağdaş insanın yaşam koşullarını 
dile getirdiği ya da resimsel dille anlatmaya çalıştığı resim
lerinde bazı nesne ve maddeleri de kullanmaktadır.

•  He graduated from the İstanbul State Academy of 
Fine Arts in 1968 as an interior architect. He made some ar- 
fislicstudiesinltalyin 1977and 1982.Heisthememberofthe 
art group Akatünvel and a pro-reformist. İn his illustrative re- 
searches a broad development of subject and material 
exist.

He also uses some objects and materials to illustrate 
the living conditions ofcontemperaryhuman beings.

Alâeddin Aksoy (d. 1942)
•  özgünbaskı ve yağlıboya türlerinde aynı derece

de başarılı olmuş bir sanatçıdır. Biçimlerle kendini belli eden 
zrt renk uygulamalan ile dikkati çekmektedir.

•  He is an artist eçually succesful in oil colour as well as 
original prints. He is interesting for his colour contrasts, the 
applicatbns being distinguished by form.

Haşan Akın (d. 1942) 

ve Hüseyin Bilgin (d. 1942)

•  Bir kaç yıl ara ile Gazi Eğitim Enstitüsü'nden mezun 

olmuşlardır. H. Akın'ın açık koyu renk kontrastı ile düzenle
diği kompozisyonları ilginçtir. Hüseyin Bilgin, yağlı boya re
simleri ile beraber özgünbaskı resim üzerinde de yoğun
laşmıştır. Çoğu özgünbaskıcı gibi gravürü tercih 
etmektedir. Sanatçı, sonsuz boşluk üzerindeki deneyüstü 
çalışmaları ile dikkati çeker.

•  They are graduates of The Gari Institute of Educa

tion with a few years of ntervaS.

Haşan Akın's compositions with dark and llght colour 
contrasts are interesting.

H. Bilgin is concerned with original prints as well as oil 
paintings. He prefers engraving as do most artists of the 
original print. He calls attention with his över experiment I 
works on spatial intinity.

Ergin İnan (d. 1943)
•  Fantastik gerçekçi Wunderlich ile gerçekustücü 

Mae Zimmermann'ın karışık etkilerini son yıllarda bir sentez 
değerlendirmesine vardırmış görünmektedir, özellikle 

gravürlerinde yorumladığı kaligrafi ile ortaya koyduğu ça
lışmaları çok ilginçtir. Konu olarak aldığı Anadolu insanının 

inanç ve düş dünyasının imgeleri sanatında mistik boyutlar 
yaratmaktadr. Ayrıca son yıllarda ahşap üzerine ikon tek
niği ile hazırladığı yağlıboya çalışmaları sanatsal repertu- 
varınızenginleştimniştir.

•  He seems to have combined the fantastic realist 
Wunderlich's and the sürrealist Mae Zimmermann's 

mixed influences into a synthesis recently.

Especially his works exposed with an intrepretation of 
calligraphy in the engravings are very interesting. The 

symbols of the belief and dreams of the Anatolian's uni- 
verse create mystic boundaries in his art. İn addition. his oils 
prepared recently with icon teachi ues on v/ood plate 

have sugmented his artistic repertory.

M. Zahit Büyükişleyen
•  "Türk Resminde AnkaralI Sanatçıtaım Etkinliği- başlıklı 

incelemesinde 1940'lar ve 1950'ler arasında doğan ve ta
mamına yakını da Gazi Eğitim Enstitüsü çıkışlı olan sanatçı
ları bir grup içinde ele alarak Türk resminde 'Ankara Okulü 
sanatçılar kuşağı olarak değerlendirmektedirj 5 . Bu 
değerlendirmede Z. Büyükişleyen'in en azından haklı ol
duğu bir yön vardır. O da bu ele alış içindeki sanatçılar ne 
metod, ne kişilik ne de düşünce birliği göstermemelerine 
rağmen İstanbullu Akademi'den ayrı havada bir sanat 
ortamının oluşmasını sağlamış olmalarıdır. Söz konusu 
gruptama içinde; Zafer Gençaydm (d. 1941), Hüseyin Bilgin 
(d. 1942), Haşan Akm (d. 1942), Adem Genç (d. 1942). Yalçın
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Gökçebağ (d. 1944), Erol Kınalı (d. 1944), Halil Akdeniz (1944), 
Haşan Pekmezci (d. 1945), İhsan Çakıcı (d. 1944), Hayati 
Misman (d. 1945), Zahit Büyükişleyen (d. 1946),Söbütay 
Özer (d. 1949), Nihat Kahraman (d. 1951), Habib Aydoğdu 
(d. 1952)’nun adlan sayılablir.

•  M. Zahit Büyükişleyen, considers nearly ali gradua- 
tes of The Gazi Institute of Education-Bom between 1940 
and 1950-h  a single group as the generation of artists of the 
Ankara School in Turkish painting in his research study entit- 
led "Türk Resminde AnkaralI Sanatçıların Etkinliği" /  The 
Ankara Artists in Turkish Painting"

1. Büyükişleyen is entirely right in this assesment, at least 
from that poinf of view.

Though these artists have no any common style. per- 
sonality or intellectual unity, they have established an artis
tic environment with an attitude entirely different from 'ls- 
tanbul's Academicians"

İn this group you can see artists such as. Zafer Genç- 
aydın (1941), Hüseyin bilgin (1942), Haşan Akın (1942), 
Adem Genç (1942), Yalçın Gökçebağ (1944), Haşan Pek
mezci (1945), Hayati Mlsman (1945), Zahit Büyükişleyen 
(1946), Söbütay Özer (1949), Nihat Kahraman (1951). Habip 
Aydoğdu (1952).

İhsan Çakıcı (d. 1944)
•  Gazi Eğitim Ensfitüsü'nün sanat dünyamıza en 

yoğun bir biçimde sanatçı kazandırdığı 60'lar kuşağının bir 
başka sanatçısıdır. Araştırma ve yönelimlerinde sürekli ye
nilenen bir devamlılığın ve değişkenliğin kendini gösterdiği
I. Çakıcı, resimleri konu repertuvarı açısından da aynı 
değişkenliği ve farklılığı ortaya koyar.

•  Çakıcı, like so many other artists now on the Turkish 
scene, emerged from the Gazi Institute during the 1960s. 
His paintings exhib!t a continuity and change of app- 
roach and exploration which is also to be seen in his choi- 
ce  ofsubject matter.

Adem Genç (d. 1944)
•  Adem Genç'in titiz, bilinçli kurguladığı ve zamanı da 

göz ardı etmeyen dokularla meydana getirdiği resmi.

aydın bir ele alışın ürünüdür. Resimlerinde ne bir soyut kav
ram kargaşası, ne de sanıldığı gibi metafizik göndermeler 
biçimselleşmiştir. Resim onda bir serüvendir. Bu, araştır
mayı, buluşa ve bunu yansıtmaya yönelik bir serüvendir.

•  His work being sensitively and conciously structu- 
red with textures never ovenboking the time is an intellec
tual as product. Neither a chaos of the subjective and 
abstractive nor-as guessed a metaphysic reference 
takes form in his paintings. Artsan adventure for him. This is 
an adventure oıiented to reflect researches and inven- 
tions.

Yalçın Gökçebağ (d. 1944)
•  Kendisini nakış nakış boyadığı naif anlatımlı resimleri 

ile tanıtmıştır. Resimleri sanatsal kaygı ile uygulanan naive- 
te (naifliğe)'ye örnektir. Y. Gökçebağ'ın resimlerinde renk 
bütüne, ince fırça işçiliği renge egemendir.

42. Yalçın Gökçebağ

•  He introduced himself by naive styled paintings 
embroidery - like coloured. His works are examples of 
naivetâ used with the artistic enthusiasm. İn Y. Gökçe- 
bağ's works, colour dominates the entirety and delicate 
brush-craft governs the colour.



•  Erol Kınalı'nın, resimlerinde olsun, heykellerinde olsun 
insan öğesi vazgeçilmez bir öğedir. Tek başına, bölerek, 
stilize ederek, sadeleştirerek incelemiştir, insanı. Heykelle 
de haşır neşir olması resimlerindeki üç boyutlu denemeleri 
doğurmaktadır. Heykellerinde boşluklar ve kitlelerle bir 
mekân yaratırken, resimlerinde bunu açık-koyu ışık-gölge 
perspektif ve boyut farklılıkları ile oluşturmaktadır. Son za
manlarda gri tonbr ve renk ikilemleri ile teknik ve duygu çe
lişkisini işleyen resimler yapmaktadır.

•  The humon element both in his paintings and in the 
sculptures is indespensable. He studies the human ele

ment, separating, dividing, stytizing and simplifying. His intT 
macy with scutpture leads to three-dimensional experi- 
ments in ttıe paintings.

While he creates space with masses and blanks he 
complements this with light-and shadow, dark and shi- 
ning, perspective and differences of dimensions. Re- 
cently he has been exploring the conflict of techniçues 
and sensiMy using gray tones and duality of colours.

Halil Akdeniz (d. 1944)
•  Başlangıçta doğadan canlı modelden çizimler, 

çalışmalar ve soyutlamalar, ardından soyut dışavurumcu 
yönelimler daha sonra da geometrik nonfigüratif çalış
malar Halil Akdeniz'in zaman içindeki sanatsal dönüşüm 
dönemleri olmuştur. Özellikle son yıllarda yaptığı resimlerin
de resim konusu ikinci bir tuvalle iki farklı boyutta ele alın
maktadır. Bu kurgulama içindeki çeşitli imgeler resmin 
soyut-somut ilişkisini kuran birer kompozisyon öğesi olarak 
yer almaktodır.

•  His initial studies on live models, workings and abs- 
tractions. later on expressionist abstract crientations and 
lastly, geomelric non-figurative works present the phases 
of his artistic evolutions. ın recent years, the subject of the 
painting is taken to a second canvas in 1wo different di

mensions. The varions symbols in this scenario take a 
place as one of compositionol elements setting up the 
relations of subjective versus abstract in the painting.

Haşan Pekmezci (d. 1945)
•  Haşan Pekmezci de çoğu dönem arkadaşların

da görülen birbirini izleyen üslûp araştırmalarının izleri net bir 
şekilde görülmez. Ancak kendi sanatsal tavrı içinde ince
lemeleri ve yağlıboya resimleri hemen hemen aynı ustalık 
çizgisini taşırbr. Her iki tür çalışmabrında da biçimci bir dışa
vurumculuk egemendir.

43. Haşan Pekmezci

•  His works do not show ctearly the signs of stylistic re- 
searches following each other while many of those in his 
period show it but, his artistic studies within own attitude and 
oil paintings equally reftect his mastery. İn both of his studies 
a formist expressionism is dominant.
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•  Hayati Misman'ın özgünbaskılarında genellikle öne 
alınmış bir figürün ardında boş bir soyut boşluk ve onun ge
risinde de kalabalık figürler topluluğu ile kurulmuş şema dü
zeni hep kendini tekrarlar.

•  A planning set up usually with a figüre in the foreg- 
round followed by blank abstrastion and behind it a 
crowd of figures: These are the repetitive style of H. Mis
man's engravings.

83. Hayali Misman. Engraving ( 1990)
44. Hayati Misman

83. Hayati Mteman, Gravür, (1990) 

121



•  Güzel Sanatlar Akademisinden 1971 yılında mezun 
olmuştur. Resimleri anlık algıların boyanışı izlenimini 
uyandırır. Soyut boşlukta birkaç fırça darbesi ile oluşan re 
simsel öğeler hiçbir zaman anlatımcı değillerdir. Çoğun
lukla varolmayanı, popüler fantazi boyutlu konuları düşsel 
bir yorumla anlatır.

•  He graduated from the Fine Arts Academy in 1971. 
His works give the impression of paintings of instantaneous 
effects. Illustrative elements being made with a few brush 
stıokes are not expressive at alt. Mostly he depicts non- 
existing and popularly fantastic dimensioned subject with 
a dreamy interpretotion.

Tangül Akakıncı (d. 1946)
•  Mustafa Ata'nın aksine net, kolay algılanabilir, do- 

loysız bir anlatımcıdır. Akademide Bedri Rahmi Atölye- 
si'nde eğitim görmüştür. Belki de bu nedenle resimlerinde 
belirgin bir arkaizm görülür. Konunun anlatımcılığına tuval 
üzerinde yaptığı teknik denemelerle ilginç boyutlar ka
zandırmaktadır.

•  She is a clear, easy to sense and direct expressio- 
nist, just the opposite of Mustafa Ata. She received her 
educafion in Bedri Rahmi's studio at The Academy. Pro- 
bably because of this, her works represent a definite arc- 
haism she increases the expressionism of the subject at 
remarkable levels by her technical expriments perfot- 
med on the canvass.

Zahit Büyükişleyen (d. 1946)

•  Zahit Büyükişleyenin Kassel Güzel Sanatlar A kade

misi dönüşü yaptığı resimler pentürün plastisitesi içinde 
geometrik biçimler eriterek sanatsal denemeler içine gir
diği çalışmalardır. Bu resimlerinde renkçi bir duyarlıktan çok 
açık-koyu dengelenmesi kaygısı egemendir. Zamanla 
Z. Büyükişleyen resmine yerleşen yatay ve dikey sıralı ka
reler resimlerin bir tür spektrumu olarak kimlik kazanmışlardır. 
Sanatçı özellikle son dönemlerinde, doğol izlenimlerin 
soyutloma ile verilmesi onun spontane bir devinim süreci
ne girdiğini göstermektedir.

•  His works executed after he came back from the 
Kassel Fine Arts Academy are the experimental art stu

dies melting geometrical forms in the plasticity of painting.

İn these works an enthusiasm of light - dark balance is 
more goverming than a colourist sensibility. Horizontal 
and vertical lines of squares arranged in l . Büyükişleyen's 
works set up a sort of personal specturum in his paintings in 
the course of time.

İbrahim Örs (d. 1946)
•  Çağdaş espri ve güncel anlatıma gelenekselden 

de aldığı katılımlarla sağlam bir anlatım temeli oluşturan 
İbrahim Örs geleneksel ve çağdaş temalar arasında 
sağlam ilişkiler kurabilmiş bir sanotçıdır. Büyük ölçülerdeki 
nesnelerin basite indirgenmiş niteliksel özelliklerini, dokusal, 
maddesel yanlarını başarılı bir anlatımlo sunar. Öyleki konu 
beraberinde gelen görsel anlatım öğeleri plastik unsurlu 
optik bir değişimin başarılı bir yansıması şeklinde ortaya 
çıkar.

•  He is an artist who formed a sound base for mo

dern thoughts and actual description by traditional contri- 
butions and was able to establish strong relations bet- 
ween traditional and modem themes.

He presents with a succesful expression the simplified 
qualitative properties and textural and material espects 
of large dimensioned objects. Thus visual expression ele

ments coming along the subject are exposed in the form 
of a successful reflection of an optical variation compri- 
sing a plastic element.

Hüsamettin Koçan (d. 1946)
•  1970 yılında Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu/ 

M arm ara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakü ltesinden
mezun olmuştur. Resimlerinde ilginç bir konusal an
latımcılık yakalamıştır. Bir sanat eğitimcisi olarok pek çok 
sanatçının yetişmesinde büyük emeği olan bir sanatçıdır.

•  He graduated from The College of Applied Fine 
Arts and later the Faculty of Fme Arts, Unh/ersity of Marmara



in 1970. He seizc d an interesting subjective expressionism 
in his works. Also a;  an art Educator he has contributeci 
greatly by training many artists.

Fevzi Karakoç (d. 1947)

•  Duyarlı bir tema ve çizgi kaygısı ile hareket etmekte
dir. Az renkli fakat Setimde gerekli bağı kuran metal baskıları 
içinde özellikle gravürleri onun sanat boyutunu belirler. Re
simlerdeki bitmemişlik edası içten içe şekilleşen bir iç dün
yanın yansımasıdır.

45. From le f t to right. (standing) Enver Dem okan. M ehm et 
Küçükince. N aciye Izbul. Eşref Üren, G üney Hoştemoglu. Nüzhet 
Isiimyeli. N aş id e  Ç a ğ la r. Hakki Ç a ğ la r. M ehm et Özel.
Abdurrezzak Osman Zeki Orai, Kemal lierici. (seated) İmren Erşen
an d G encay Kasapçı at (he opening ot the Ankara State Museum  
o f Painting and Sculpfure.

•  He enthusiasticaily acts with a sensitive theme ana 
drawing. Among the metal prints with less colours and lin- 
king the necessary connections for addressing, particu- 
tarty his engravings detine his own art capacity. An air in his 
paintings as if they are stili unfinished is a reflection of an 
inner world forming up slowly.

t.

Söbütay Özer (d. 1949)

•  Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü mezunudur ve 
halen bu eğitim kurumunda çalışmaktadır. Sanatsal 
dönüşüm sürecinde çeşitli dönemler ve bu dönemlerde

45. Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi nin açılışında twr grup 
sanatçı birarada (22.11.1076) soldan sağa (ayakfakilor) Enver 
Demokan, Mehmet Küçükince. Naciye izbul. Eşref Üren. Güney 
Haştemodlu, Nüzhet Isiimyeli, Naşide Ç ağ la r. Hakkı Ç ağ la r. 
Mehmet Özel. Abdürrezzak..., Osman Zeki Oral, Kemal İlerici, 
(oturanlar) İmren Erşen, Gencay Kasapçı.



de ilginç yaratmalar ortaya koymuştur. Bir dönemler ma
viler, sarılar ve beyazlarla büyük lekeler halinde boyadığı 
'minibüsler son zamanlarda yerini ’çiçekler'e bırakmıştır. 
Renkçi bir sonatçıdır. Kendi çevresinin başarılı dışavurum
cu isimlerinden birisidir.

$  He is a Gazi gradute. During his artistic evolution he 
exposed various phases and interesting creations in 
these phases.

The 'minübuses' he painted İn large blue. yellow and 
white patches for some phases followed by Tlowers' ren- 
cently show him as colourist. He is one of the successful 
expressionists of his circle.

Nihat Kahraman (d. 1951)
•  Renk dipdüzeyinde insanı ve yaşamı üzerine çeşit

lemeleri resimler. Nel algılanabilen, çizgileri belirli siluetler 
insan yoğunluğunu anlatır. Doğal varoluş N. Kahraman ın 
resimlerinde yankı bulmaz.

•  İn a colour deep ground he depicts the humar, 
being and his way of life in variations. Natural existance is 
not reftected in N. Kahraman's works.

Habip Aydoğdu (d. 1952)

•  Doğruları anlatmanın tamtakır kuru teknikçiliğine 
düşmemiş insana ve onun gerçeklerine kendi kuşağının 
yakalayamadığı bir insancıllıkla bakan bir sonatçıdır. Sınırsız 
bir mekân boyutunda rengârenk lekelerle kesit kesit insanı 
gerçeküstücü bir soyutlamocılıkla anlatır. Sanatçı düşsel 
imgelerle zenginleştirdiği bu resimlerinde boya dokuları 
arasında artistik dinamiğin çözüme ulaştığı bir teknik çö
zümleme ile de içiçedir.

•  He is an .artist who never suffered barren techni- 
ques of direct statement and considered man and his 
reolities so humanly that his generation could never 
comprehend it. İn an unlimitedspace with colourfui patc

hes he describes the human in a cross sectbnal sürrealist 
abstract style.

İn his painting becomlng rlcher with dreamy symbols 
the artist has reached a technicalanalysis where the artis

tic dynamics achieve a solution bythe texture of colours.

46 Habip Aydofldu

Yusuf Çöloğlu (d. 1952)

•  Habip Aydoğdu gibi 1980'ler içinde sanatsal tavrını . 
oluşturan bir başka sanatçı Yusuf Çöloğlu'dur. 1980 yılında
41. Devlet Resim ve Heykel Sergisi ödülünü almıştır. Resim
lerinde belli belirsiz bir naiflik söz konusudur.

•  Another artist who developed his artistic personality 
in the I980's as Habip Aydoğdu did. is Yusuf Çöloğlu. He 
won the prize of the 4 1 sf State Exhibition of Painting and 
Scdpturein 1980.

İn his works a slight naivete could be mentioned.

Bünyamin Balamir (d. 1953)

•  1978 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü'nü bitiren sanatçı 
holen aynı eğitim kurumunda öğretim görevlisidir. Resim
lerinde renk araştırmaları ve hermetik anlatımcılık genel bir 
üslûp karakteri olarak göze çarpar. B. Balamir'in resimlerinin 
esas önemli yanı zorlamasız üretkenliği pcşisıra sürekli bir 
gelişmeyi ve yenilikleri sunmasıdır. Ancak onun sanat ça
balarında avangard çıkışlar ve sansasyonalite yoktur.





•  Bünyamin Balamir graduated from the Gazi Institute 
in 1978 and is currently employed on the teaching staff 
there. Expbration ofcolor combines with a hermetic exp- 

ressionism in his paintings to create a characteristic style. 
The most important thing about Balamir's work, which is 
highly prolific, is continual development and innovalion, 
withoutsensationalism or an attempt to be avand garde.

Osman Altıntaş (d. 1956)

•  Gazi Eğitim Fakültesi, Resim Bölümü öğretim ele

manlarından olan sanatçı bugün eğitimci olduğu bu okul 
çatısı altında yetişmiştir. Özgün yapılaşma sürecinin önemli 
basamakiarından birinde olan sanatçının son yıllardaki 

resmi, gelenekçilikle çağdaş kaygıları birarada verebilen 
ilginç bir oluşum içindedir. Sessiz, sansasyonel olmayan 
ancak çağdoş Türk resmi gelişimine içinde yer aldığı mo- 
zayiği tamamlayarak katkıda bulunan bir sanatçıdır.

•  He is an academic member of the Painting de- 

porfment of The Gazi Faculty of Education and also a gra- 
duate of the same institutbn.

The artist is in the most important section of an original 
development phose whose works represent an interes

ting evolution by combining ali modem trends of traditio- 
nalism. Being calm and unsensatbnal he yet contributes 
to Turkish Painting by integrating the System he is within.

We believe his numerous prizes are ptoof of this only 
from a perspective point of view.

Mehmet Başbuğ (d. 1956)

•  Bursa Eğitim Enstitüsü, Resim iş Bölümü mezunudur. 
Resimlerine, aldığı konular. Anadolu insanının hayat ilişkile
rinden kaynaklanmaktadır. Sonatı biçimde olduğu kadar 
öz'de de spekülatif değildir. Tuvaline aldığı, sohbet eden 
İnsanlar, pazarcı kadınlar her on hor yerde karşılaşılabile
cek görüntüler sunarlar. Renkçi olmayan sgnatçı duyarlı

ve disiplinli bir desen ve renklendirme yeteneğine sahiptir. 
Mehmet Başbuğ'un sanatında varılamamış fakat amacı 
ve yönü belli bir dinamizmi anlamak mümkündür.

•  He graduated from the Painting Department, Bursa 

Institute of Education. His pictorial subjects emerge from 
the Anatolian's way of life. His art is not speculative either 
from a forma! standpoint or in essence. Cahtting peopie 
end women selling at the outdoor markets expose views 

that could be met everywhere. He is not a colourist but he 
has a capacity of des'gning and colouring with o sensible 

and disciplined style.

İt is possible to comprehend a dynamism in Başbuğ's 
art which is defined by fhe scope and tendeney but not 

fully achieved yet.

Bedri Baykam (d. 1957)

•  Bir harika çocuk olarak sanat dünyâsına giren, sa

natçı özellikle yarattığı kuşku götürmez olan aykırılığı yüzün

den, hem olumlu hem olumsuz değerlendirmelerle karşı 
karşıya kalmıştır. Bir kısım resminde görülen fovcu renklen

dirme anlayışını akla getiren renklendirme anlayışı, ve 
sıkça kullandığı graffiti ile henüz Türk resmine yerleşmemiş 
ithal eğilimler içindedir. Sanatının herhangi bir çizgi takip et
tiği söylenemez. Sanatçının harika çocuk İpoteğinden 

kurtuldukça resminin daha da gelişeceği açıktır.

•  The artist who joined the art word as a child prodigy 

is exposed to positive evaiuations as well as negative 
ones, no doubt due to his infen tbnal perversities. He is in a 
serbs of imported trends with a coburing concept remin- 
d'ng one of the fauvist way of colouring and graffiti style 
used quite frequently which are not accepted by Turkish 
art so fa. İt coub be conadered that his art keeps a certain 
aort.

His art develops to the extent that he gets free of the 
hypothesis of child prodigy.





86. Mehmet Başbuğ. 'G öç' (1984) TÜYB. 100 x 140 cm



•  Marm ara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Resim Bölü

mü mezunudur. Daha sonra M im ar Sinan Üniversitesi, 

Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Prof. Devrim Erbil Atölyesi nde 

eğitimini sürdürmüştür. Sanatçının siyah-beyaz resimlerin
de görülen, imgelerin lekeler halinde tuvalin dört bir yanına 
ardında onlamları da saklayarak dağılması onun soyut 
dışavurumculuğun değişik bir ifade biçimidir. Bu farklı ele alış 
biçimi onun kuşakdaşlarından ayrılan kavrayış biçiminden 
doğmaktadır.

•  He graduated from the Painting Department of the 
Faculty of Education, University of Marmara. Later on he 
contimed working in Proffessor Devrim Erbil's studio at the 
Fine Arts Academy University of Mimar Sinan.

The random dispersion of symbols hiding the senses 
behind them in patchings över the canvas of his black 
and white paintings is a different interpration of his abstract 
expressionism. This distinctive style originaties from his 
conceptua! consideratbns differing him from others of his 
generation.

•  Yağlıboya, pastel ve akrilik gibi çeşitli türdeki boya 
ve malzemelerle dışavurumcu üslûbun ifade imkânlarını 
en son sınırına kadar kullanıp çalışan genç bir sanatçıdır. 
Akademi'den, özdemir Alton atölyesinden mezun ol
muştur. 46. Devlet Resim-Heykel Sergisi nde ödül olorak 
adını ilk kez duyuran sanatçı kendi kuşağı içinde dışavu
rumcu buluş ve ifade biçimleri ile insan ilişkilerinin saklı yönle
rini araştıran, aydınlatan bir tutum içindedir.

t  She is a young artist who exploits expressionism up 
to its furthest limtts by using varions materials such as oil, 
pastel and acrilic colours. She graduated from Özdemir 
Altan's studio at the Academy. The artist who was introdu- 
ced to art circles first by winning a prize in the 46 th State Exhi- 
bition of Painting and Sculpture keeps an attitude of re- 
searching the hidden parts of human relations with an 
expressionrst invention and way of description.
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SÖZLÜK/DICTIONARY

ABSTRE (SOYUT) SANAT: Plastik Sanatlarda özellikle resim ve heykelde konu olarak seçilen nesne ve varlıkların doğadaki 
görüntüleri dışında kullanılmasını öngören sanat görüşü.

AKADEMİK: Plastik sanatlarda sanatçının, yaratıcılığını ön plana çıkarmadan, herhangi bir yenilik getirmeden, daha 
önceden belirlenmiş ilke ve kurallara bağlı olarak yapmış olduğu çalışmalar.

AKADEMİZM: Plastik sanatlarda konunun önceden belirlenmiş ilke ve kurallara bağlı olarak yapılmasını ifade eder.

AKROMATİZM: Gerek resim ve heykelde gerekse mimaride yapıtların herhangi bir renk kullanılmadan, malzemenin kendi 
doğal renginin kullanılması ile meydana getirilmesi.

ALLEGORİ: Soyut olan düşünce ve hayallerin doğada olmayan biçimde, simgelerle tasvir edilmesi.

AVANGARD: Geçerli ve genel kabul gören sanat anlayışlarına alternatif deneysel sanat ve bu sanatı icra eden öncü 
sanatçıları niteler.

DESEN: Daha çok karakalem ve füzen ile yapılan, çizgilerden oluşan ve bir resmin taslağını meydana getiren ön çalışma.

EKSPRESYONİZM: 20. yüzyılın başlarında Empresyonizme bir tepki olarak ortaya çıkan, plastik sanatlarda sanatçının 
duyarlılığını ve yorumunu ifade eden bir modern sanat akımıdır.

EMPRESYONİZM: 19. yüzyılın sonlarına doğru Fransa'da ortaya çıkan ve sanatçının izlenimlerinin doğrudan doğruya resme 
aktarılmasını ifade eden sanat akımıdır.

ESTETİK: Baumgarten'in (1750-1758) ’Aesthetica’ adlı kitabında ilk kez kullandığı bu kelime, güzel kavramını araştıran bilimsel 
disiplini ifade eder.

FİGÜRATİF SANAT: Resim ve heykelde kompozisyonun doğada yer alan nesnelerin ve canlı varlıkların kullanılması ile 
meydana getirilmesi.

HERMETİK: Resimde gizli, kapalı içedönük anlatımcılığı ifade eder.

İDEALİZM: Resim ve heykelde konuyu meydana getiren nesne ve canlı varlıkların idealize edilerek verilmesini ifade eder.

İLLİZYONİZM (YANILSAMACILIK): Resim yüzeyinde ışık-gölge, renk, perspektif gibi unsurların kullanılması ile üç boyutlu bir 
İzlenim uyandırmayı ifade eder.

KLASİZM: Oranlar duygusu, dengeli ve kontrollü kompozisyonlara duyulan eğilim, anlatımda ölçülülüğü bir kalıp içine 
almaya çalışmak, soğuk renkler ve çizgiye dayalı formlar genel çizgileri ile sanatta klasizmi ifade eder.

KOLAJ: Resmin, bir yüzey üzerine çeşitli nesnelerin yapıştırılarak elde edilmesi tekniğidir.

KONSTRÜKTİVİZM: Plastik sanatlarda özellikle resim ve heykelde konuyu basit geometrik biçimde, inşai bir teknikle ifade 
eden sanat akımıdır.

KONTUR: Resimde yer alan nesnelerin etrafını çeviren iç ve dış çizgiler.



KÜBİZM: Plastik sanatlarda özellikle resim ve heykelde kompozisyonu meydana getiren nesneleri ve canlı varlıkları 
doğadaki görünümleri ile değil, parçalanmış geometrik şekillerde ifade eden sanat akımıdır.

LİRİK: Resimde içten gelen duygularla yapılan şiirsel anlatım.

LİTOGRAFİ: Taşbaskı da denilen bu sanat tekniği 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Litografi kireç taşı üzerine yağlı kalem ve 
mürekkeple yapılan resim veya yazıların kâğıda basılması tekniğidir.

MANİYERİZM: Klasik sanat üslûpları kurallarını bilinçli olarak değiştirme çabası ve bu yoldaki ürünlerin niteliği.

NATURALİZM: Plastik sanatlarda özellikle resim ve heykelde doğanın gerçeğe en yakın biçimiyle aktarılması görüşünü 
savunan akım. Doğada yanlış ve çirkin yoktur inancının kaynak olduğu bu akım idealizm ve sembolizme alternatif bir 
eğilimdir.

NATÜRMORT: Ölüdoğa olarak da adlandırılan bu kelime doğadaki ha-eketsiz nesnelerin konu olarak seçilmesi için kullanılır.

NEO EMPRESYONİZM: Puantizm de denilen bu sanat akımı izlenimciliğin ileri aşaması olup, resimde konunun küçük fırça 
darbeleriyle meydana getirilmesi esasına dayanır.

OP-ART: 19601ı yıllarda ortaya çıkan bu sanat akımı resimde geometrik biçimlerin belli bir şekilde düzenlenişleri ile üçüncü 
boyutun verilmesini ifade eder.

PERSPEKTİF: Resim yüzeyinde yer alan nesnelerin gerçekmiş izlenimi verecek şekilde üç boyutlu olarak gösterilmesi.

PEYZAJ: Doğayı başlıbaşına bir konu olarak ele alan manzara resimlerire verilen isim.

PİTORESK RESİM: Doğanın güzel ve etkileyici görünümünü konu alan resim.

POP-ART: 1950'li yılların ortalarında İngiltere'de, 1960 lı yıllarda da Avrupa ve Amerika'da ortaya çıkan bu sanat akımı resmin, 
çeşitli günlük kullanım eşyalarının ve endüstri çağı malzemelerinin birleştirilmesi ile elde edilmesini ifade eder.

REALİTE: Varoluşun anlamını meydana getiren gerçekler dünyası. Gözle görülen ve inanılan gerçeklerin tümü.

REALİZM: Resim sanatında konuların günlük yaşamda oldukları gibi herhangi bir imge veya imaj kullanmadan olduğu gibi 
veren bir sanatsal akımdır.

ROMANTİZM: Çağdaş veya Klasik gibi belli bir üslûp dönem özelliği taşımayan bir sanat akımıdır. 18. yüzyılın sonundan 
itibaren, duyguyu akta üstün tutan fikir akımlarına anlam kazandıran genel bir terimdir.

SEMBOLİZM: 1885'de Fransa'da izlenimciliğe ve gerçekçiliğe bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Resimde mistik ve dinsel 
duyguları sembollerle ifade etmeyi amaçlayan sanat akımıdır.

SICAK RENKLER: Sarı, kırmızı, kahverengi, turuncu ve bunların tontan.

SOĞUK RENKLER: Mavi ve yeşil, mor renk ile bunların tonları,

SÜRREALİZM: Fransa'da ortaya çıkan bu akımının resim ve heykeldeki konulan sanatçının düş ve bilinçaltı dünyasının imge 
ve imajlarından oluşur.

TRANSFORMASYON: Şekil değiştirme.

TRANSPOZİSYON: Yer değiştirme.

ÜSLÛP: Bir dönemin veya bir sanatçının eserlerinde renk, biçim, konu ve teknik bakımdan ortaya konan özgün özellikler. 

VALÖR: Bir renk tonunun derecesi.

VAROLUŞÇU GERÇEKÇİLİK: Modem sanat akımlarından biri otan Varoluşçu Gerçekçilik resimde İnsan yalnızlığının koyu renk 
ve tonları ile verilmesini ifade eder.

YAPISALCILIK: Sanatta ortaya çıkarılan ürünün sanatsal yapısının araştırılması.
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RENKLİ RESİMLER/COLOR PLATES

Mehmet Kangır, ‘Çağlayan Parkı" Tuval Üzerine Yağlıboya 72.5x92 cm 

"Çağlayan Park' Oil on Canvos.

Hüseyin Zekai Paşa "Söğütte Ertuğrul Gazi Türbesi” Tuval Üzerine Yağlıboya, 78x1 OOcm 

‘The Tomb of Eıtuğrul Gazi İn Söğüt" Oil on Canvas.

(Şeker) Ahmet Ali Paşa "Natürmort" Tuval Üzerine Yağlıboya, 89xl28cm.

(Şeker) Ahmet Ali Pasha, "Stili Life" Oil on Canvas.

Osman Hamdi Bey "Silah Taciri" (1908) TÜYB. 175x130 cm 

"The Arms Merchant"

Halil Paşa, "Develi Peyzaj" (1910) TÜYB. 60x40 cm

Halil Pasha "Landscape Wilh Camels" (1910), Oil on Canvas.

Giritli Hüseyin, "Yıldız Sarayı Bahçesi" TÜYB. 65x81 cm

Hüseyin of Crete, "The Garden of the Star Palace" Oil on Canvas.

Abdülmecit Efendi, "Haremde Goethe" TÜYB. 132x173 cm 

"Goethe in the Harem" Oil on Canvas.

Ahmet Ziya Akbulut, "Mimar Sinan Türbesi" TÜYB.

"Tomb of the Architect Sinan" Oil on Canvas.

Ahmet Bedri, "Alman Çeşmesi" TÜYB. 65x81 cm 

"The German Fountain’ Oil on Canvas.

Şevket Dağ, ‘Kapalı Çarşı" TÜYB. 110x74 cm 

"The Indoor Bazaar" Oil on Canvas.

Mehmet Ali Laga, "Kayıklar" duralit üzerine Yağlıboya 46x57 cm 

"Boats" Oil on Duralite.

Mehmet Ruhi Arel "Atatürk'ün İstanbul'da Karşılanışı" TÜYB. 94x118 cm 

"Atatürk Being Met in İstanbul" Oil on Canvas



13. Nazmi Ziya Güran, 'Tophane Nusretiye Camii" (1928) TÜYB. 60x74 cm 

'Nusretiy Mosgue in Tophane” Oil on Canvos.

14 Hikmet Onat, 'Manzara' (1932) TÜYB. 68x85 cm

'Scenic View' Oil on Canvas.

15 İbrahim Çallı, "Nü" TÜYB. 100x146 cm 

’Nude’ Oil on Canvas.

16. Avni Lifij "Karagün" TÜYB. 93x 118 cm 

'EvilDay'Oil on Canvas.

17. Feyhaman Duran 'portre' (1948) TÜYB. 79x67 cm

’Portralt" Oil on Canvas.

18. Nomık İsmail, "Mehtapta Camii" TÜYB. 84.5x100 cm 

'Mosgue by Moonlight' Oil on Canvas.

19. H. Vecihi Bereketoğlu, 'Peyzaj' TÜYB.

'Landscape' Oil on Convas.

2Q Ihsan Cemal Karaburçak, 'Manzara' DÜYB. 49.5x68.5 cm

'Scenic View' Oil on Duralite.

21. Eşref Üren, 'Karadenizli Kadınlar" DÜYB. 124x100 cm

'Women of the Black Sea" Oil on Duralite.

22 Cemal Tollu, "Eşref Üren'in Portresi' DÜYB. 70x52 cm

"Portrait of Eşref Üren" Oil on Duralite.

23. Nazlı Ecevit, "Portre" DÜYB. 59.5x44.5 cm Oil on Duralite.

24 Cevat Dereli, 'Derya Kuzuları' (1975) TÜYB. 100x81 cm 

’Lambs of the Deep' Oil on Canvas.

25 Abidin Elderogiu, 'Komposizyon' TÜYB.

'Compositlon" Oil on Canvas.

26. Malik Aksel, "Halı Dokuyanlar' (1936) TÜYB. 95x86 cm 

"Carpet VVeavers' Oil on Canvas.

27. Selahattin Teoman, "Alaeddin Keykubad Camii' DÜYB.

'The Alaeddin keyKubad Mosgue' Oil on Duralite.

3 . Fahrünnisa Zeid, 'Aliye Derger'in Portresi' TÜYB. 100x100 cm

'Portrait of Aliye Berger* Oil on Canvas.
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29. Şeref Akdik ’Erdek'de Balıkçı Kayıkları’ (1966) TÜYB 74x100 cm.

"Fishing Boafs at Erdek’ Oil on Canvas. 43

30. Zeki Kocamemi, ‘Atatürk’ün Cenaze Töreni’ TÜYB.

The Bunal of Atatürk’ Oil on Canvas. 44

31. Refik Epikman, "Bursa’dan Bir Sokak’ DÜYB, 54x73 cm

’A Street in Buısa" Oil on Duralite. 45

32 Seyfi Toray, "Çiçekli natürmort" TÜYB. 73.5x92 cm

‘Stili Life With Flowers’ Oil on Canvas. 45

33. Hamit Görele, "Şükran Görele'nin Resmi’ (1950) DÜYB. 80x60 cm

’Picture of Şükran Görele’ Oil on Duralite. 47

34 Ali Karsan, ’Bn. Tuğlacı'nın Portresi’ TÜYB.

’Portroit of Bayan Tuğlacı’ Oil on Canvas. 49

35. Ali Avni Çelebi, 'Balıkçılar’ TÜYB. 106x125 crr

’Fishermen” Oil on Canvas. 51

36. Mahmut Cüda, İsimsiz DÜYB.

Untitled, OionDuraite. 52

37. Ayetullah Sümer "İkinci Cumhurbaşkanı ismet İnönü’nün Portresi’ TÜYB.

’Portrait of Our Second President ismet İnönü" Oil on Canvas. 51

38 Şefik Bursalı ‘Kıyıdan Görünüm’ TÜYB. 130x 100 cm

"Vlevv of the Shore’ Oil on Canvas. 55

39. Turgut Zaim, "Yörük Köyü" TÜYB. 60x51 cm

"Yörük Village’ Oil on Canvas. 57

40. Zeki Faik İzer, "Kompozisyon’ TÜYB. 130x100 cm

’Composition’ Oil on Canvas. 58

41. Nurettin Ergüven ‘Minare’ DÜYB. 64.5x53 cm

’Minaref Oil on Duralite. 59

42 Nurullah Berk,"Portre’ (1973)TÜYB. 100xl00cm

’Portrait’ Oil on Canvas. 60

43. Ziya Keseroglu, "Balıklı Natürmort" TÜYB. 46x65 cm

’SlilI Life wilh FistV 011 on Canvas. 61



44. Arif Kaplan, 'Kompozisyon' TÜYB. 120x135 cm.

’Composition' Oil on Canvas.

45. Yvonne Karsan, 'Natürmort' TÜYB.

"Stili Life" Oil on Canvas.

46. Bedri Rahmi Eyüboglu. Tophane' DÜYB. 40x48 cm 

'Tophane" Oil on Duralite.

47. Mehmet Yücetürk "Bolu Panayırı" (1966) TÜYB. 81x116 cm 

'Falr Bolu" Oil on Canvas.

48. Nüzhet Islimyeli, "İsviçre'den' (1973) Suluboya, 32x24 cm 

'A Place of Switzerland" Watercolor.

49. Hason Hulusi Mercan, 'Çay Bahçesi" DÜYB. 64x85 cm 

Tea Garden" Oil on Duralite.

50ı Arslan Gündaş "Uçurtma' TÜYB. 80x70 cm

"Kite" Oil on Canvas.

51. Nuri iyem, "Portre” TÜYB. 119x82 cm

"Portraıt" Oil on Canvas.

52 Cihat Burak, "Fahrünnisa Zeid'in Portresi" (1970) TÜYB. 99x130 cm

"Portrait of Fahrünnisa Zeid" (1970) Oil on Canvas.

53. Avni Arbaş, "Atatürk" (1981) TÜYB. 146x97 cm

"Atatürk" Oil on Canvas.

54 Balaban, 'Göç" (1977) DÜYB. 70x100 cm

’Migration" Oil on Duralite.

55. Kayıhan Keskinok "lunapark" TÜYB. 100x111 cm 

"Playland" Oil on Canvas.

56. Hüseyin Bilişik "Kompozisyon" TÜYB. 140x140 cm 

"Composition" Oil on Canvas.

57. Nedim Günsür "Tren" TÜYB. 28x167 cm 

Train" Oil on Canvas.

58. Neşet Günal 'Çocuklar' TÜYB. 138x127 cm 

"Children" Oil on Canvas.
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59. Şeref Bigalı, "Kuşlar" TÜYB.

"Birds" Oil on Canvas. 84

6Q Adnan Turanl, "Sakin Denizi Dinliyorum" (1976) TÜYB. 95x114 cm

"Listening to The Quiet Sea" Oil on Canvas. 85

61. Osman Zeki Oral, "Manzara" TÜYB.

"Scenic View" Oil on Canvas. 87

62 Bahattin Akay, "Pazaryeri" TÜYB. 107x126 cm.

"Marketplace" Oil on Canvas. 8?

63. Leman Tantuğ, İsimsiz, Mukavva ÜYB. 46x64 cm

Untf'ed, Oil on Cardboard. 90

64. Nevzat Akoral, "Ankara Kalesi" TÜYB.

"The Ankara Citadel’ Oil on Canvas. 91

65. Orhan Peker, "Çayırda” TÜYB. 90x89 cm

"On the Meadow" Oil on Canvas. 94

66. Cemil Eren, "Bodrum" (1976) TÜYB. 97x129 cm

"Bodrum" Oil on Canvas. 95

67. Adnan Çöker, "Komposizyon” TÜYB. 74x94 cm

"Composition" Oil on Canvas. %

68. Müşerref Rasim Köktürk, "Büyükdere'den Boğaziçi" (1984) TÜYB.

"The Bosphorous as sean from Büyükdere" Oil on Canvas. 97

69. Hüseyin Yüce, "Görünüm" DÜYB. 55X100 cm

"View" Oil on Duralite. 98

70. Hamza İnanç, "Evler ve Kar Üzerine Güzelleme" (1975) TÜYB. 113.5x149.5 cm

"Lyric to Houses and Snow" Oil on Canvas. 100

71. Özdemir Attan, "Gerçek Allegori" (1971) TÜYB. 160x130 cm

"True Allegory" Oil on Canvas. 101

72 Mürşide İçmeli, "Afiş"

"Poster" 102

73. Erdal Alantar, "Kompozisyon" (1978) TÜYB. 146x114 cm

"Composition" 011 on Canvas.



74 Münip Özben, İsimsiz (1968) MÜYB. 35x55 cm

Untilled. Oü on Cardboard.

75. Cihangir Vefa Öztürk, 'Kurşunlu'dan Peyzaj1 TÜYB. 60x70 cm 

'Landscape at Kurşunlu" Oil on Canvas.

76. Duran Karaca, İsimsiz, TÜYB. 76x138 cm 

Untitled Oil on Canvas.

77. Fethi Arda, "Gecekondular1 TÜYB. 80x 100 cm 

"Sguatter Housing" Oil on Canvas.

78. Devrim Erbil, "Kuşlar" TÜYB. 80x60 cm 

"Birds" Oil on Canvas.

79. Alton Gürman, "Çiçek" TÜYB. 146x98 cm 

"Flower" Oil on Canvas.

80. Mustafa Ayaz, "Düş ve Gerçek’ (1979)TÜYB. 100xl30cm 

"Dream and Reality" Oil on Canvas.

81. Yaşar Çallı, "Yükseliş" TÜYB. 150x110 cm 

"Rising" Oil on Canvas.

82 Hosan Pekmezci, isimsiz TÜYB.

Untitled Oil on Canvas.

83. Hayati Misman, Gravür, (1990)

Engraving

84. Habip Aydoğdu, "Bastırılmış Özgürlük" TÜYB. 80x60 cm 

"Sunken Liberty" Oil on Canvas.

85. Osman Altıntaş. "Bisiklet Yarışçıları" TÜYB. 110x100 cm 

"Bicycle Rocers" Oil on Canvas.

86. Mehmet Başbuğ. "Göç" (1984) TÜYB. 100x140 cm. 

"Mlgration" Oil on Canvas.
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I. I. Dünya savaşında Türk cephelerini resimlerle anlatmak için Enver Paşa tarafından Şişli'de 
kurulan atelyede Şehzade Abdülmecit, Avni Lifij, Namık İsmail, Ali Cemal, M. Ruhi Arel,
Sami Yetik, İbrahim Çallı, Hikmet Onat birarada.

Prince Abdülmejit, Avni Lifij, Namık İsmail, Ali Jemal, M. Ruhi Arel, Sami Yetik, İbrahim Çallı 
and Hikmet Onat in Ihe Şişli studio set up by Enver Pasha to copture scenes of World War 
1 on the Turkish fronfs. 3

2 Celal Esat Arseven 18

3 Mehmet Ali Laga (foto; 1936) 20

4 Bahriyeli Mehmet Ruhi Bey (Arel)( Foto; 1907)

Mehmet Ruhi Bey (Arel) of the Navy (Photo; 1907) 21

5 Ihsan Cemal Karaburçak 30

6 Eşref Üren 31

7. Elif Naci 31

8  Nazlı Ecevit 33

9. Nazlı Ecevit ve Nüzhet Isiimyeli bir sergide

Nazlı Ecevit and Nüzhet Isiimyeli at an exhibition 33

10. Cevat Dereli, Ali Avni Çelebi, Mahmut Cüda (Bir sergi açılışında)

Cevat Dereli, Ali Avni Çelebi, Mahmut Cuda (At the opening of an exhibition) 36

II. Abidin Elderoglu 36

12 Refik Epikman 45



13. Eşref Üren, Refik Epikman, Haşan Hulusi Mercan 49

14. Fikret Mualla (Saygı) 50

15. Ali Avni Çelebi 51

15 Mahmut Cüda 53

17. Şefik Bursalı 55

18. Turgut Zaim 55

19. Nurullah Berk 53

20. Cemal Bingöl 67

21. Nüzhet İslimyeli (Foto; 1976) 68

22 Haşan Hulusi Mercan 70

23. İsmail Altınok 77

24. Kayıhan Keskinok 79

25 Şeref Bigalı 85

25 Adnan Turani 85

27. Osman Zeki Oral 85

28. Bahattin Akay 88

29. Nuri Abaç 88

30. Bir grup AnkaralI sanatçı: (soldan) Nüzhet islimyeli, Lütfi Günay, Halit Doral, Osman Zeki Oral,
Rasim-Müşerref Köktürk, Eşref Üren

From left to right: Nüzhet İslimyeli, Lütfi Günay, Halit Doral, Osman Zeki Oral, rasim Müşerref
Köktürk and Eşref Üren, ali Ankara artists. 92

31. Turan Erol 93

32 Orhan Peker 93

33. Cemil Eren 95

34. Müşerref Rasim Köktürk 97

35. Müşerref Rasim Köktürk ve Cevat Dereli (İstanbul-1978)

Müşerref Rasim Köktürk with Cevat dereli (İstanbul-1978) 97



36. Hüseyin Yüce 96

37. Erdol Alantar 103

38. Dinçer Erimez 103

39. Fethi Arda 108

41 Mustafa Ayaz 111

41. Zafer Gençaydın 115

42 Yalçın Gökçebağ 118

43. Haşan Pekmezci 119

44. Hayati Misman 121

45. Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nin açılış nda bir grup sanatçı birarada 
(22.11.1976) soldan saga (ayaktakiler) Enver Demokan, Mehmet Küçükince, Naciye 
Izbul, Eşref Üren, Güney Haştemoğlu, Nüzhet İslimyeli, Naşide Çağlar, Hakkı Çağlar,
Mehmet Özel, Abdürrezzak..., Osman Zeki Oral, Kemal İlerici, (oturanlar) İmren Erşen,
Gencay Kasapçı.

From left to right, (standing) Enver Demokan. Mehmet Küçükince, Naciye Izbul, Eşref 
Üren, Güney Haştemogiu, Nüzhet islimyeli, Naşide Çağlar, Hakkı Çağlar, Mehmet Özel,
Abdürrezzak..., Osman Zeki Oral, Kemal İlerici (steated) İmren Erşen and Gencay
Kasapçı at the opening of the Ankara State Museum of Painting and Sculpture. 123

46. Habip Aydoğdu 124



Yaklaşık bir buçuk yüzyıl kadar önce temelleri atılan Çağ
daş Türk Resim Sanatı, aynı dönemlerde başlayan Türk 
insanının Batılılaşma yolundaki toplumsal ve kültürel 
değişim süreci serüvenini en gerçekçi bir şekilde yorum
layan ve ifade eden sanat dalı olmuştur. Öyle ki, sözkonu- 
su kültürlenme süreci içinde yaşanan bütün sosyal ve kül
türel değişimin izleri oynı dönemde yapılmış resimlerin 
konu repertuarına çeşitli şekillerde yansımıştır. Bu durum, 
Çağdaş Türk Resminin, Batılılaşma rüzgârlarıyla ülkeye 
gelen diğer bütün Çağdaş' sanatlardan (arklı yönünü or
taya koyar. Buna bağlı olarak da Çağdaş Türk Resmi 
kendi kendini yenileyerek yeni kavramsal zeminler ya
ratmış ve kuramsal temelli, geniş perspektifli bir sanat or
tamı oluşturmuştur.
ONDOKUZUNCU YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE TÜRK RESSAM
LARI, adı altında Çağdaş Türk Resminin ortaya çıkmasını 
ve gelişmesini sağlayan sanatçıları konu alan bu kitap, 
sözkonusu sanatçıların Türk Resim Sanatı içindeki kişisel 
misyonları ve yaşadıkları dönemle olan ilişkilerini incele
mektedir.

Contemporary Turkish Painting, the first beginnings of 
which date back to a century and o half ago, has expres- 
sed more failhfully than any other branch of art the social 
and cultural change we cali Westernization, which star- 
ted in eamest at approximately the same time. Indeed, 
as change occurred the signs of it were reflected in the re- 
pertory of painting, stage by stage; and it is this which sets 
Contemporary Turkish Painting aport from the other 
branches of art that cam e in with the movement toward 
Westernization. İn consequence, Contemporary Turkish 
Painting has constantly renewed itself, and established it
self on new conceptual foundations, to become a full- 
tledged art with the broadest perspectıves.
This book. CONTEMPORARY TURKİSH PAİNTERS follovvs its 
subject from the earlıest beginnings of Contemporary Tur
kish painting, studying the personal mission of the artists as 
wclı Oj  their relatbnship to the eros in which they lived.
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