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ÖZET 
 
 Türk resminde Avrupa resminin etkileri eğitim için 1835 yılında yurt dışına giden Asker 
Ressamlar kuşağıyla başlamış, ikinci kuşak olarak bilinen Çallı kuşağının 1914 yılında yurda 
dönmesiyle birlikte Türk resminde uzun soluklu olacak izlenimci Avrupa resminin etkileri 
görülmüştür. II. Mahmut döneminde Avrupa’ya ülkemizde dersleri okutacak öğretim kadrosu 
yetiştirmeye yönelik öğrenci grupları gönderilmesi gelişimin ve değişimin en somut 
örnekleridir. Osmanlı döneminde başlayan Batı’ya yönelme ve batılılaşma hareketleri, Batı’nın 
bir kısım değerlerini alma yönelimleri, askeri alandaki gereksinimlerden kaynaklanmıştır. Bu 
nedenle ilk ressamlarımız askeri kökenli ressamlar olmuştur. 19. Yüzyılda Fransa’ya gönderilen 
asker kökenli ressamlarımız, o dönemde Fransa’da hakim olan klasik ve romantik ekollerin 
akademik temsilcisi; Gerome (1824-1904), Boulanger (1806-1867) ve Canabel (1823-1889) gibi 
sanatçıların atölyelerinde eğitim görmüşlerdir. 20. yüzyıla kadar Batı’ya giden sanatçılarımızda 
modelden desen çizimi ve boyama tekniklerinin sık kullanıldığı görülmektedir. Avrupa’da sanat 
eğitimini tamamlayıp yurda dönen sanatçılar 1928’de kurulan “Müstakil Ressamar ve 
Heykeltraşlar Birliği” ve 1933 yılında kurulan “d Grubu” sanatçıları Batı’daki Kübizm, 
Konstrüktivizm, Dışavurumculuk ve Fovizm gibi akımların etkilerini Türk resmine getirerek 
İzlenimcilik etkisinden uzaklaşmaya çalışmışlardır. Türkiye’de o dönemde henüz sanat eğitimi 
veren bir kurumun olmaması nedeniyle yapılan resim çalışmaları da, duvarlara yapılan romantik 
ve duygusal manzara örneklerinden öteye gidememiştir. Bu çalışmaların kişisel üslubu yeterince 
ortaya koyacak ve sanatsal ortamı besleyecek nitelikte olmadıkları gözlemlenmektedir. Bu 
dönemde Batı’ya giden Şeker Ahmet Paşa, Halil Paşa ve Osman Hamdi gibi sanatçılarımız 
öğrenimlerini tamamlayarak yurda dönmüşlerdir. Fransa’da aldıkları eğitimin sonucunda 
sanatlarındaki bireysel farklılıkları gözeterek, sonraki yıllarda Türk Resim Tarihinde farklı 
yönlerde gelişecek anlayış ve üsluplaşma çabalarının da temelini oluşturmuşlardır. Batılılaşma 
süreciyle paralel sanatsal üretim yapma olanakları yakalanan bu süreçte, resmin çağdaş anlamı 
ve kapsamına yönelik malzeme tercihleri ve farklı teknikleri bir araya getiren deneysel 
çalışmaların bu dönemde sıklıkla görülmesinin rastlantı olmadığı düşünülmektedir. Tuval 
yüzeyinin kurgulanmasında benimsenen doğaçlama ve serbest soyutlama gibi girişimlerin, hatta 
dekorasyona atıflı soyut düzenlemelerin temelinde bu düşüncenin yer aldığı görülmektedir. 
Türk sanatçısının 1950’li yıllarla birlikte Batı Sanatını anlama, yorumlama ve aktarma adına 
üstlendiği bu görevden zamanla koptuğu görülmektedir. Zamanla kendini Batılı bir kimlik olarak 
hissetme noktasında karşılaştığı psikolojik ve sosyal durum giderek yok olmuştur.  Bu süreçten 
sonra da kurgularında Batılı bir karakterde sanat eseri üretme kaygılarının kalmadığı 
gözlenmektedir. Sanatçıların bu süreçte anlatılarını “ulusal sanat” algısıyla yansıtma 
çabalarından tamamen vazgeçmeden yerel ve gelenek ile bağlantılı içerikle buluşturma çabaları 
da devam etmiştir. Türk sanatının Batılı anlamda Türk resmini getirdiği nokta önem arz 
etmektedir. Türk ressamların Doğu ve Batı arasında bir sentez yaratma arayışları ve bunların 
çalışmalarında görülen form, yapı ve içerik bakımından Türk resmine yansımaları araştırmanın 
temelini oluşturmaktadır. Ayrıca çalışmaya konu olan Zeki Faik İzer ve Sabri Berkel gibi 
sanatçılar yapısal ve geometrik soyutlama girişimlerinin aksine, soyut ifadenin son derece 
hareketli biçimlerini resimlerinde kullanarak ayrıcalıklı bir yön verdiklerinden, bu çalışmanın 
konusu içerisinde detaylı olarak incelenmiş, Türk resminin dönemsel anlamda geldiği noktaya 
katkıları üzerine tespitler yapılmaya çalışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Soyut, Soyutlama, Batılılaşma, Geleneksellik, Türk Resmi. 
 
Danışman: Doç. Hüseyin Sönmez, Mersin Üniversitesi, Resim Anasanat Dalı, Mersin. 
 

 

 

 



 

vi 
 

ABSTRACT 
 

The effects of European painting in Turkish painting started with the soldier painters 
who went abroad for education in 1835, and the effect of the impressionist European painting, 
which will be long-term in Turkish painting, started to be seen in 1914 when the generation of 
Çallı, known as the second generation, returned home.   During the period of Mahmud second, 
the most concrete example of development and change was the sending of student groups to 
Europe to educate faculty members who will study the courses in our country. The movements 
towards the West that started in the Ottoman period,  westernization movements and the 
tendencies to take some values of the West were caused by the needs in the military field. For 
this reason, our first painters were military origin painters. Our military-based painters being 
sent to France in the 19th century were educated in the workshops of artists such as Gerome 
(1824-1904), Boulanger (1806-1867) and Canabel (1823-1889) who were the representative of 
academic understanding, a mixture of classical and romantic schools that prevailed in France at 
that time.  It is observed that pattern drawing and painting techniques were frequently used by 
our artists going to the West until the 20th century. The artists who completed their art 
education in Europe and returned home, "The Association of Independent Painters and 
Sculptors", founded in 1928,  and the "d Group", foundeded in 1933, artists  brought the effects 
of currents such as Cubism, Constructivism, Expressionism and Fovism to the Turkish painting, 
even though delayed. Thus they tried to get away from the effects of impressionism. During that 
period in Turkey there was no art education institution. Therefore painting studies did not go 
further from the examples of the romantic and emotional landscape pictures. It is observed that 
these studies are not qualified enough to reveal the personal style and nurture the artistic 
environment. In this period, our artists, who went to the West, such as Şeker Ahmet Pasha, Halil 
Pasha and Osman Hamdi, completed their education and returned home. Considering the 
individual differences in their arts as a result of their education in France, they have formed the 
basis of their understanding and stylization efforts that will develop in different directions in 
Turkish Painting History in the following years.  This period  provided the oppurtunity for artists  
to make artistic production parallel to the westernization process. It is thought that  it is not a 
coincidence that the emprical studies  that combine material preferences with different 
techniques relatd with  the contemporary meaning and scope of the painting  were  heavily seen 
in this period, in which artistic production parallel to the westernization process was captured. 
This idea seems to be the basis of attempts such as improvisation and free abstraction adopted 
in the construction of the canvas surface, and even abstract arrangements with reference to 
decoration. It is seen that the Turkish artist has been detached from the task that he undertook 
to understand, interpret and transfer the Western Art in the 1950s. The psychological and social 
situation he faced in the sense of feeling himself a Western identity over time has gradually 
disappeared. After this process, it is observed that there is no anxiety about producing artworks 
in a Western character in their fiction. In  this process,  the artists tried to bring together the 
content associated with the local tradition in their desires to reflect their narratives with the 
perception of “national art” without worrying about producing a work of art in a Western 
character. The point where Turkish art brings Turkish painting in the western sense is 
important. The pursuit of Turkish painters to create a synthesis between East and West and 
their reflections on the Turkish painting in terms of form, structure and content are the basis of 
this research. In addition,  the artists such as Zeki Faik İzer and Sabri Berkel  who give a 
privileged direction by using the highly animated forms of abstract expression in their paintings 
contrary to the structural and geometric abstraction attempts have been analyzed in detail in the 
subject of the study. Also in the study it has been tried to define  their contributions on  the point 
Turkish painting  has reached periodically 

 
Keywords: Abstract, Abstraction, Westernization, Triditionalizm, Turkish Painting 
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GİRİŞ 

15 - 16. yüzyıllarda Rönesans’ı yaşayarak çok yönlü bir gelişim yaşamış olan Avrupa’da, 

18. yüzyılın ikinci yarısında yaşanan Sanayi Devrimi (Endüstri Devrimi) ve Fransız Devrimi 

(1789), değişim ve dönüşümün baş etkenleri olmuştur. Yaşanan bu gelişmeler ışığında Batı 

ülkeleri doğru hamlelerle sanayileşmede, ekonomide, bilimde, siyasette, teknolojide ve sanatta 

hızlı bir gelişim sürecine girerken, Osmanlı bu sürecin uzağında kalmıştır. Osmanlının yaşadığı 

olumsuz gelişmelerle giderek daha kötüye giden bu duruma bir son vermek adına, Batıdaki 

gelişmelere ayak uydurmak gerektiğinin farkına varmış ve bir takım adımlar atmaya karar 

vermiştir. Lale Devri’nden itibaren Batı’ya yönelik eğitim sisteminin hayata geçmeye başladığı 

bilinmektedir. Lale Devri ile (1718-1730) başlayan yenileşme hareketleri Tanzimat Fermanı’yla 

(1839) devam etmiştir. İçerisine girilen çok yönlü dönüşüm, bir yandan Osmanlı’yı Batı’ya 

yaklaştırırken, bir yandan da onun sömürgesi olması sonucunu da ortaya çıkarmıştır. 18. 

yüzyılın başlarından itibaren görülen batılılaşma hareketleri resim alanında etkili olmuştur. 

Osmanlı Türkiye’sinde ekonomik siyasal toplumsal ve askeri alanlarda yaşanan bu gelişmelere 

paralel olarak yoğunlaşan Batılı tarzda yaşama isteği, doğal olarak resim sanatında da yankısını 

bulmuştur. Türk resim sanatında 1800’lü yılların sonuna doğru Batının sanatsal birikimine 

sahip olmak adına yeni adımlar atılmaya başlanmıştır. Minyatür geleneğinden uzaklaşılarak 

tuval resmine yönelinmiştir. Osmanlı’da Batı kaynaklı bir eğitime geçilmesinin bir sonucu 

olarak, askeri okullara (Mühendishane-i Berr-i Hümayun) ilk resim dersleri (perspektif) 

konulmuştur. Bu süreçte başarılı öğrencilerin, eğitimlerinin devamında yurt dışına 

gönderilmeye başlaması da dönem için önemli gelişmelerdendir. 

 1883 yılında Sanayi-i Nefise Mektebinin kurulması Avrupa eğitim sistemini kendine 

temel alan Türk Resminde Batı anlayışına yönelik yeni bir süreci de başlatmıştır. Avrupa resim 

sanatında 1800’lü yılların sonunda hakim olan İzlenimcilik akımı 1914 Kuşağı (Çallı Kuşağı) 

sanatçılarıyla başlayan süreçle birlikte Türk resminde uzun bir süre etkisini göstermiştir. Türk 

Resminde ilerleyen dönemlerde kurulan gruplarla yeni yaklaşımlar benimsenmeye çalışılmış, 

Batı sanatı merkez olma durumunu hep sürdürmüştür. Tüm dünyada 1960'lı yıllar II. Dünya 

Savaşı sonrasında bir rahatlama ve gelişme dönemi olarak da nitelenmektedir. Türkiye'de de 

1961 Anayasası'nın sağladığı olanaklar çerçevesinde, özellikle gençler üzerinde önemli etkiler 

yaratacak olan bir dönem başlamıştır. Bu dönem Cumhuriyet'in kültür tarihinin atılımcı 

dönemlerinden biridir denebilir. 1968 yılının, dünyada olduğu kadar Türkiye'de de siyasetten 

kültür yaşamına kadar her alanda derin izler bırakan, bir uyanış ve değişim döneminin 

göstergesi olduğu düşünülmektedir.  
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 Sanatçılar bu dönemde figürü bir etüt aracı olarak görmek yerine farklı biçimlerde 

yorumlamışlar ve ona yeni anlamlar yükleyerek bu alanda ifadelendirmenin başlıca öğesi haline 

dönüştürmüşlerdir. 1960 sonu ve 1970’li yılların başı, soyut resim dilinin bir ölçüde 

"akademikleşmeye" başlayıp kısmen geriye çekildiği bir dönem olmuştur. Buna karşılık 

geleneksel figürün karşısına, bünyesinde eleştiriyi ve ironiyi barındıran, düşlem ve gerçeğin bir 

arada verilmeye çalışıldığı yeni figüratif resmin oluşumu görülmektedir. Bu oluşum sürecinde 

figürün, plastik ifadenin başlıca öğesine dönüştüğü, görünüşteki bütünlüğüne karşılık özünde 

parçalandığı, gündelik referanslarının yanı sıra hayali bir düzlem içerisinde çözülmeye 

çalışıldığı gözlenmektedir.  

 Bu tez çalışmasında, Müstakiller (1929) ve sonrasında d Grubu (1933) sanatçılarının, 

yurt dışında aldıkları eğitiminde etkisiyle Akademide bu dönemde hakim olan Gerçekçi ve 

İzlenimci (Empresyonizm) geleneğe karşı yeni açılımlar getirme çabalarının sonucu olan soyut 

ve soyutlama yaklaşımlarının Türk resmindeki yansımaları irdelenmeye çalışılacaktır.  Zeki Faik 

İzer, Nurullah Berk, Sabri Berkel ve Adnan Çoker gibi sanatçıların ortaya koydukları farklı 

karakteristikteki çalışmaların, Türk resim sanatındaki soyut ve soyutlama eğilimlerinin gelişimi 

açısından önem taşıdıkları görülmektedir. Bu tez çalışmasında özellikle Zeki Faik İzer ve Sabri 

Berkel’in Türk Resim sanatında yoğun olarak gözlemlediğimiz 1929-1960 yılları arasında soyut 

ve soyutlama yaklaşımları bağlamında özgün bir sanatsal dil oluşturma çabalarının yanı sıra, 

biçim ve içerik açısından diğer sanatçılardan ayrılan yönleri üzerinde tespitlerde bulunulmaya 

çalışılacaktır. Çalışmanın bu yönüyle alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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1. 19. YÜZYLDA AVRUPA’DA TOPLUMSAL VE DÜŞÜNSEL DURUMUN SANATA 

YANSIMALARI 

1.1. Resimde Soyut ve Soyut Dışavurumculuk 

 II. Dünya Savaşı’ndan sonra Batı sanatında, 1950’lerin baskın eğilimi Soyut ve Soyut 

Dışavurumculuktur. Batı Dünyasında 1950’lerde yaygın olarak ortaya çıkan bu yaklaşımların 

gecikmeli de olsa Türk sanatına da yansıdığı görülmektedir. Türk Resim Sanatının Soyut 

Dışavurumculuk mirası üzerine kurulduğu bilinmektedir. 20. Yüzyıl başlarında tüm modern 

öncü sanat akımlarının ve sanatçıların genel eğilimini oluşturan sanatsal anlatımdaki yeni tavır 

ve söylemler; biçime ilişkin değişimler, biçim bozmaları, çarpıtma ve parçalamalar için; Macar 

Sanat Tarihçisi Sanat Sosyolojisi alanında kapsamlı çalışmalarıyla bilinen Arnold Hauser’in 

Sigmund Freud’an yaptığı alıntılamaya göre; “….uygarlıkla gelen bir rahatsızlık duygusunun 

ürünüdür” (Hauser,1984:396) demektedir. Toplumsal yaşamın gereği, üretim ilişkileri 

yabancılaşma ve buna ilişkin rahatsızlıklar, çevreye ve dış dünyaya olan güvensizlik duygusu 

gibi toplumsal yaşamdaki doyumsuzluklar, siyasal olayların etkileri, çağdaş yaşamın 

uyumsuzluk sorununu besleyen etkenler olarak görülmektedir. Freud; “…sinirsel 

rahatsızlıkların temelinin elimize geçen uygarlığa karşı ödediğimiz bedelin bir parçası…” 

(Hauser,1984:395) olduğunu ileri sürmektedir.  Yüzyılın başında ortaya çıkan en büyük sanat 

hareketlerinden birisi olan dışavurumcu anlayışa yönelik bir saptamayı yine Hauser; 

“….Frederich Nietsche, çarpıtma ve parçalama olaylarının nedenlerini, Hristiyanlığın 

başlamasından bu yana toplumda beliren bozulmaları, gerilemeleri ve çökmekte olan insanlığın 

güçsüzlüğünü, ahlaki değerler, özgeci ve çileci ülkülermiş gibi gösterme atılımlarına 

bağlamaktadır” (Hauser,1984:395) belirtmektedir. Sanatçının üretiminde ise, kendi yapıtında 

tatmin olmanın en haz verici noktasının, bıkmadan usanmadan yeniden üretmek inşa etmek için 

parçalamak yeni eserler ortaya koymak olduğu bilinmektedir. Ayrıca birey Nietsche’den aldığı 

güç kavramını, büyük bir cesaretle parçalamak ve çözmek edimleriyle örtüştürdüğü, Soyut ve 

Soyut Dışavurumculuğun da bu durumu yapısal formuyla ortaya koyduğu görülmektedir.  

 Olaya tarihi maddecilik açısından bakan Karl Marx’da, “….insan bilincinin çarpıtılmış ve 

bozulmuş olduğunu ve bundan ötürü de insanın dünyayı yanlış bir açıdan gördüğünü 

vurgulamaktadır”. (Hauser,1984:395). Türk resim sanatının önemli isimlerinden ve 

hocalarından Adnan Turani ise aynı görüşü destekler yaklaşımla bu durumu şu şekilde 

özetlemiştir; “Endüstri Çağının toplumdaki yansımaları, materyalizmin doğması, insanda bir takım 

huzursuzluklara yol açmıştır. Kişiliği tehdit eden boyutlara ulaştığı da bilinmektedir. Materyalizmin insan 

üzerindeki olumsuz etkisi dönemin sanatçılarını da olumsuz etkilemiş, bu etkinin sonucunda da üretilen 
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eserlerde nesnenin gerçek görünüşünü parçalayıp yok etmek olarak ortaya çıkmıştır” (Turani, 1999; 479-

480).  

 Toplumsal gelişmelerin yarattığı sorunlar, bunların sonucu insanda meydana gelen 

biyolojik ve psikolojik içgüdüsel değişiklikler şiddet, gerilim, cinsellik ve erotizm gibi unsurlar 

geçmişten günümüze sanatçıların eserlerinde ortaya çıkan, çarpıtma ve bozma eğilimlerinin 

nedenleri olarak görülmektedir. Batı sanatı, sanatın merkezine nesnel gerçeklik ile özne/süje 

arasındaki çelişkiyi yerleştirmiştir. 1950’lerin Soyut-Dışavurumcu anlayışı, böylesi dışavurumcu 

miras üzerine kurulmuştur. Dışavurumcu sanatçı eserlerinin oluşum mantığını ve yapısını 

geçmişin değerleri üzerine kurmamaktadır. Sanatçı, ifade biçimi olarak tarihte hiçbir zaman 

kendi “ben”ine yönelmemiştir. Dolayısıyla ortaya çıkan eseri de, onun sosyal çevresiyle olan 

uyumsuzluklarına, bunlara karşı aldığı tavırlara ve kendi “ben”ine uygun düşmektedir. 

Dışavurumcu sanatçıdaki bu tepkisel durum, insanın bir çeşit dış gözlemden iç gözleme geçiş 

süreci olarak görülmekte ve bu anlamda dışavurumculuk aynı zamanda bir düşünce aşaması 

olarak değerlendirmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1: Wassily Kandinsky, “Çember Çevresinde”, 96.8x146, 1940, Solomon R. Guggenheim New York 

 Sanat Tarihçi ve Sanat Eleştirmeni Özkan Eroğlu; “Soyut Dışavurumculuk ilk olarak 

Kandinsky’de temelleri atılan bir resim türünü açıklamak için kullanılmıştır. Daha sonra 1946 

yılında Hoffmann bir yazısında Soyut Dışavurumculuktan söz eder” (Eroğlu, 2009) diye 

belirtmiştir. Dışavurumcu kavramı resimlerde ilk kez Munch’un resimlerindeki ifade gücünü 
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tanımlamak ve İzlenimcilikten ayırmak için kullanılmıştır. Willhelm Worringer “dışavurumcu” 

sözcüğünü kullanan bir diğer sanatçıdır;  “….Worringer, Sturm dergisinde Paul Cezanne, Vincent 

Van Gogh, Henri Matisse’in resimlerini nitelemek için kullanmıştır” (Richard, 1999: 8). Bu akım 

Avrupa ve Amerika kültürlerinin harmanlanmasından beslenmektedir. Sanatın tarihsel süreç 

içerisindeki hareketini soyolojik ve toplumsal açıdan değerlendirmelerde bulunan sanat 

alanında birçok yazılı eserler ve dersler vermiş Ahu Antmen şu tepitlerde bulunmuştur; “I. 

Dünya savaşından sonra sanatın merkezinin Avrupa’dan Amerika’ya taşınması Almanya ve 

İtalya’da birçok sanatçının göçe zorlanması Amerika’da Soyut Dışavurumculuğun ortaya 

çıkmasını tetiklemiştir” (Antmen, 2009: 48). Sanatın merkezinin Paris’ten New York’a doğru bir 

eğilim göstermesi 1920-1930 yılları arasında Avrupa’da büyük ekonomik bunalımlar yaşanması 

bunun yanı sıra Amerika’da ekonominin giderek düzelmesi bu gelişimi tetiklemiştir. Yeni 

galeriler, dergiler ve okulların da açılmasıyla sanat ortamının oluşması büyük ölçüde 

sağlanmıştır.                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

  

Resim 2: Mark Rothko, “Untitled (Violet, Balck, Orange, Yellow on White and Red), 1949 

 II. Dünya savaşından sonra Amerika, halkını savaş ortamının yarattığı travmadan uzak 

tutmak için büyük çabalar harcadığı bilinmektedir. Akademisyen ve sanat alanlarında birçok 

kitabı ve eserleri bulunan Mehmet Yılmaz; “Soyut Dışavurumculuk da bu politikaların sanat 

alanında uygulanmasıyla kendine yer bulmuştur” (Yılmaz, 2006: 220) diyerek bu görüşü 
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destekler. 1940’lı yılların ortalarında ortaya çıkan Amerikan Soyut Dışavurumcu resim 1950’li 

yılların sonuna doğru iki eğilime ayrılmıştır.  Bunlardan ilki Jackson Pollock, Willem de Kooning, 

Franz Kline gibi sanatçıların fiziksel hareketlerinin ön planda olduğu “Eylem Resmi”,dir. Diğeri 

ise 1960’larda Mark Rothko, Barnet Newman, Clyfford Still, Kenneth Noland, Ellsworth Kelly, 

Frank Stella ve Morris Lois gibi sanatçıların temsil etikleri “Renk Alanı Resmi” olarak 

adlandırılmaktadır.  

 Soyut Dışavurumcu Sanat Avrupa ve Amerika gibi iki ana sanat merkezinde ortaya 

çıktıktan sonra kısa sürede Güney Amerika, Japonya, Türkiye ve diğer ülkelere yayılarak gerçek 

anlamda uluslararası bir kimlik kazanmıştır. Kandinsky geleneğine bağlı Soyut Sanat ile 

Gerçeküstücülüğün otomatizmi, bu soyut-dışavurumcu yeni sanat anlayışının asıl kaynağını 

oluşturmaktadır. Gerçeküstücülüğün otomatizmine dayalı en çarpıcı soyut dışavurumcu eğilim 

Jackson Pollock’un öncülüğünde gelişen Eylem Resmi/Action Painting’dir. Eylem Resmi, 

içgüdüsel ve bilinçdışı bir yaratma isteği ile oluşmaktadır. Eylem Resmi artık, yalnızca hızlıca 

boyanıp oluşturulan bir resim değil, aksiyon halinde tüm vücudun katıldığı eylem olarak 

gerçekleştirilen bir resim türü olarak bilinmektedir.  

 

 

                                                 

 

    

 

 

 

 

Resim 3: Jackson Pollock, “Number 5”, 1948 

 Bu hareketin öncülüğünü yapan Jackson Pollock, “….çalışmalarını; yere serdiği geniş tualler 

üzerinde boyaları bir teneke kutudan ya da bir ölçekten akıtarak, damlatarak, ona çeşitli açılardan 

yaklaşıp, kolunu çeşitli yönlerden sallayıp, boyayı saçarak oluşturur. Akımın öncüsü Resimlerinde form, 

derinlik ve kompozisyon ilkeleri görülmez. Pollock’un resimleri şiddet korku içermekten çok, zarif; 
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rastgele olmaktan çok, ritmik; baleyi andıran törensi bir etkiye sahip olmanın yanı sıra soyut nitelikli bir 

eğilimdir” (Lynton, 1991:235). Avrupa ve Amerika kökenli dışavurumcu yaklaşımlarda felsefeleri 

ve sanat kimlikleri açısından bazı farklılıklar bulunsa da, hepsinin ortak paydalarda buluşan 

anlatım biçimleri ve biçimsel özellikleri vardır. Bunlar, resim yüzeyinde figür ve çevre ayrımının 

ortadan kalkması, çizginin kontur görevinden kurtulup resimsel bir unsur haline gelmesi, 

dolayısıyla resim yüzeyinin dinamik ve sınırsız bir yaratım alanına dönüşmesi gibi özellikler 

olarak görülebilir.  

 

1.2. Bir Kavram/Sorun Olarak Resimde Soyut ve Soyutlama 

 “Soyut” kavramı bir nitelik olarak, hayatı algılama ve düşünsel düzeyde ifade etme 

çabalarının bir sonucudur. Daha çok dış dünya atıflı bir bakışın ürünü olan “soyutlama” 

yaklaşımı ise yine hayatı ve sanatı anlamlandırma yolunda benimsenen sistematik bir indirgeme 

gibidir. Zamanla salt soyuta adanmış bir dil/söylem geliştirme çabasıyla eş değer tutulmaktadır. 

Çünkü figür ve nesne üzerinden akıp gelen soyutlamacı algılamanın, sistematik indirgeme 

yöntemleriyle baştan beri görsel-biçimsel dilin sınırlarını ihlal etmekte olduğu da bilinmektedir. 

Bu girişimin, aşkınlaştığı ölçüde “soyut” niteliği paylaştığını görmek mümkündür.  Resimde 

soyut biçimlerin ağırlıklı olarak kullanılması, aslında bir görsel algı sorunu olarak tanımsız veya 

biçimsiz yapıya ilişkin bir kavramsallaşma sürecini başlatır. Bir türlü netleşmeyen biçimsel 

dizgenin anlaşılması yönündeki tartışmalar, sanat geleneğinde yeni açılımların da nedenini 

oluşturmuştur. Bu yoğunluk ve doygunluk noktasına geliş hali, hiç şüphesiz yaşanan teknolojik 

gelişmelerle, toplumsal dönüşümlerle ilişkilidir. Belki bu yüzden, sanat geleneğini sarsan soyut 

algıya ve soyutlamaya yönelimli yeni görsel dil arayışları halen devam etmektedir. Batı 

sanatının değişime odaklanan kavramsal ivmesi, farklı ve yeni soyut biçim dillerini yaratacak bir 

yeterliliğe her zaman sahip olduğu göstermektedir. Türk Sanatının ise, soyut biçim dili üzerinde 

yaşanan gelişmelere doğrudan bir yakınlığı söz konusudur. Ancak soyut ve soyutlama 

yaklaşımlarını temellendirecek büyük bir gelenek ortada olmasına rağmen bunu geliştirecek 

görsel iradenin kavraması zaman almıştır. 

Bireyin duygularını bir düzene sokmak ve düşüncelerine anlam kazandırmak için 

1900’lü yılların başında gelenekten kopmadan beliren soyutlama eğilimleri, kendini öncelikle 

bir düz yüzey resmi formatında ifade etmeye yönelmiştir. Resimde yapının sağlamlığı temel 

belirleyici endişe olurken, hareketin aktarımında zaman zaman bir durgunluk göze çarpar. Bu 

hareket imajından yoksun kompozisyon kurguları, aslında yalın ve etkili bir konum arayışını 

göstermektedir. Ünlü Sanat Tarihçi Norbert Lynton’a göre “.…İdeal biçimi elde etmek için doğal 
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formların ve figürlerin, düşünsel gerçeklerle indirgendiği ve yalınlaştırıldığı bir süreç 

devrededir artık….” (Lynton, 1982: 34). Başka bir ifadeyle, sanatın bu dönemde öykünmeci veya 

taklitçi bir çözülme yaşadığı görülmektedir. Görünür dünyanın sağladığı verilerden uzaklaşan 

sanatçı tinsel ve düşünsel boyutta iletişimi olanaklı kılan bir görsel dilin peşinde gelişmesini 

sürdüreceği gözlenmektedir. Bu dönemde Wassily Kandinsky ve Kasimir Malevich’in yaratıcı bir 

kimlikle ortaya koydukları yapıtlar, gelenek ile yeni arayışların sentezlendiği çağdaş 

gelişmelerin önünü açtığının açık göstergesidir. Teknolojik ilerlemelerin, değişen toplum 

yaşantısının karşısında, dünyayı algılama ve ifade etme noktasında bilinç ve bellek üzerinden 

sağlanan katkılar, sezgiler ve birtakım duygusal etmenler artık yeni yaratıcı tepkilerin kaynağını 

oluşturmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 4: Kasimir Malevich, “Red Square”, 53x53 cm, olio su tela, 1915, State Russian Museum 

Bu bağlamda soyutlamacı niteliği radikal denemelerle, kopuk, ilişkisiz ve karmaşık 

düzenlemelerle bir üslup sorununa bağlanan Kübizm, Paul Cezanne’a atfedilen geometrik 

yönelimli analitik tavrı, yeni bir görsellik alanı olarak ortaya çıkartmıştır. Salt soyuta, artık 

Kübizmin sağladığı dil olanaklarıyla gündeme gelen bir noktadan bakmak mümkün 

görünmektedir.  



Çağatay Uysal, Yüksek Lisans Tezi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2020 

9 

 

Örneğin Piet Mondrian’ın, 1917’den itibaren doğal biçimleri ifade ettiği görsellik 

unsurlarını fazlaca değiştirmeden tasarımsal bir niteliği öncelikli olan bir düzlem resmine 

ulaştırması bunun en iyi örneklerini oluşturmaktadır. Konstrüktivizmi ve Suprematizmi de, bu 

yönelimi iyi değerlendiren; salt-soyut ve geometrik soyut bağlamı, betimleme dışı sanatın yeni 

içerik katmanlarıyla geldiği evrilme sürecinin bir sonucu olarak değerlendirmek gerektiği 

düşünülmektedir. Gelinen noktada belirginleşen soyutlama ilgilerini, aslında figürden ve dış 

dünyadan tam olarak kopmadan kurulan simgesel bir dil üzerinden gerçekleşen, düşünsel ya da 

tinsel anlam boyutlarını daha özgür, yaratıcı ve farklı içeriklerle zenginleştiren bir üretim alanı 

olarak betimlemek daha doğru olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 5: Piet Mondrian, “Blue Facade”, 1914 

Benzer dinamikleri, daha kendiliğinden ve dışavurumsal bir bağlamda değerlendirerek 

lirik tatlarla, dolayısıyla 1950’li yılların soyut-ekspresyonizmiyle buluşturan informel içerikli bir 

anlatım yöntemi ise, salt-soyuta ulaşmada çok etkili olacak bu süreci göstermektedir. 

Doğaçlamanın, bu yüzden, informel bağlamda gelişen soyut dilin öngördüğü süreklilik halinde 

etkisini koruyan bir anlatım yöntemi olarak benimsenmesi kaçınılmaz olarak görülmektedir. Bu 

anlatım yöntemi ressam ile yapıt arasındaki tüm perdeleri kaldıran, duygusal iletişimi öncelikli 

kılan, anlık ve kendiliğinden olanın önceliğini savunan yaratıcı bir dinamik olarak son derece 

önem kazanması, dönemin koşulları düşünüldüğünde normal gözükmektedir.  
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Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında yaşanılan psiko-sosyal kökenli sıkıntı ve 

bunalımlar, resimde yaygınlaşan figürsüz ya da informel soyutlama deneyimlerini öne 

çıkarırken, resmin daha siyasi olmayan bir ortamda şekillenmesine de uygun zeminler 

hazırlamıştır. Bu dönemde hareket özgürlüğü bilincini kavrayan sanatçının biçimleme eylemi, 

doğal olarak sınırlarını kendi tayin etiği bir özgünleşme sürecinin gelişimine ve keyfiyetine 

bağlanmıştır. Daha çok zihinsel düzeyde gerçekleşen, sanat eylemini bir düşünce etkinliğine 

dönüştüren bu yönelimde öncelikli kaynak ise hiç kuşkusuz sanatçının iç dünyasının bir 

yansıması olacaktır. Dolayısıyla şekilsiz bir eylem resmini ortaya çıkaran her soyutlama çabası 

ya da deneyimi, düşünsel ve tinsel gerekçelerle açıklanabilecek bir gizemle donatılmış denebilir. 

Lynton’un da belirttiği gibi böylece süreç içerisinde “…resimde artık daha “hakiki ve bütünüyle 

soyutlaşan, salt ressamın bıraktığı izi taşıyan….” bir yapıya dönüşmüştür. (Lyonton, 1982: 239). 

1950’li yıllardan itibaren Paris ve New York’ta bir araya gelen ressam gruplarının bu tepkisel 

soyut dışavurumlarını, soyut kalitede hedefledikleri ifade yoğunluğunu daha önceki soyut-

soyutlama deneyimlerinin biraz ötesinde değerlendirmek gerekmektedir. Figürü radikal 

önermelerle öteleyen doğaçlama ve deformasyon yolu ile informel bir düzeye ulaşan bu 

yaklaşımları, büyük ölçüde hız ve hareket kavramlarını da karakterize eder ama buradaki esas 

yoğunluk sosyal-siyasal gerekçelerle bütünlenen psikolojiden gücünü alır. Yani, informel 

düzeyde ifade edilen söz konusu yoğunluk, dönemin yarattığı katmanlı algıya ilişkinin kalıntıları 

içerdiğinden söz edilebilir. Savaş sonunda yaşanan travmalarla ilişkili güvensiz, tedirgin, tuhaf, 

sert, kırılgan ve sorgulayıcı tavırların, sanatçı özneye yüklediği ağırlığın açılımları olarak 

gözlemlenmektedir.  

Soyutlamayı daha informel bir düzeyde öngören ve lirik-soyut niteliği bir düşünce ve 

duygu formu olarak öneren bu yaklaşımların gerçekten de dönemin sanatçılarına ruh hallerini 

yansıtmada işlevsel bir dil-anlatım olanağı sundukları görülmektedir. Özellikle Paris’te 

odaklanan sanatçı grubunun (Paris Okulu) bünyesinde birkaç Türk ressamın da bulunmuş 

olması, Türk Resminin soyut ve soyutlama bağlamında yaşadığı serüven açısından büyük önem 

taşımaktadır. 
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2. ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİ GELENEĞİNDE ÜSLUPLAŞMA ÇABALARI 

2.1. Tarihsel Süreç İçerisinde Türk Resim Sanatının Gelişimi  

XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yeniden biçimlenen Türk Plastik Sanatları; esas 

itibariyle farklı kültür ve yaşam biçimlerinin sentezlendiği estetik bir algı üzerinden temellenir. 

Her kültürel dönemin belirgin ayırt edici özelliğinin olması bu süreci anlamak için yeterli olsa da 

oluşumların kesin tarihlerle sınırlandırılması pek mümkün görünmemektedir. Oluşumların 

geçmişe uzanan gelişim süreçleri olduğu bilinmektedir. Türk Resim Sanat’ından söz ettiğimizde 

bu sürecin Osmanlı Döneminin Kültür ve sanata uzanan sürecini de gözden geçirmek 

gerekmektedir. Türk Sanatı/Resmi aslında minyatürle başlayan kökenlerini Türk İslam 

geleneğine dayanan kitap ressamlığından almaktadır.  Osmanlı-Türk uygarlığı, tarihi oluşum 

süreci içerisinde 16. Yüzyıl sonlarına kadar artan bir ivmeyle gelişme göstermiştir. Daha 

sonraları bu ivmelenme tam tersine düşüşle sonuçlanıştır. Bu nedenle devlet kademelerinin 

Batıya yöneldiği bu süreç bilgi ve teknoloji anlamında yararlanmayla başlamış, sonraları 

toplumsal, kültürel ve sanat alanlarında kendini göstermiştir. Bugün sözünü ettiğimiz Türk 

sanatının Batı ve dünya sanatıyla bütünleşme aşamasına gelindiği görülmektedir. Batılı anlamda 

Türk Sanatının kurumsallaşma ve gelişme çabaları Osmanlı döneminden başlayarak 

uygulamaya konulan sanatsal gelişmeleri de ilgilendiren bir dizi etkinliklere dayanmaktadır. 

Bunlar Mühendishane ve Harbiye gibi askeri okullarda pozitif bilimlere yönelik dersler 

konulurken aynı zamanda sanat açısından da önem arz eden perspektif derslerinin askeri 

amaçla da olsa okutulması sanat alanında ileriye yönelik gelişmelerin başlangıcı olmuştur. 

 II. Mahmut döneminde Avrupa’ya bu dersleri okutacak öğretim kadrosu yetiştirmeye 

yönelik öğrenci grupları gönderilmesi bu gelişimin en somut örnekleridir. Osmanlı döneminde 

başlayan Batı’ya yönelme ve batılılaşma hareketleri, Batı’nın bir kısım değerlerini alma 

yönelimleri, askeri alandaki gereksinimlerden kaynaklanmıştır. Bu nedenle ilk ressamlarımız 

askeri kökenli ressamlar olmuştur. 19. Yüzyılda Fransa’ya gönderilen asker kökenli bu 

ressamlarımız, o dönemde Fransa’da hakim olan klasik ve romantik ekollerin karışımı akademik 

anlayışın temsilcisi Gerome (1824-1904), Boulanger (1806-1867) ve Canabel (1823-1889) gibi 

sanatçıların atölyelerinde eğitim görmüşlerdir. Devam eden süreçte 20. Yüzyıla kadar Batı’ya 

giden sanatçılarımızın hemen hepsinde genel olarak modelden desen çizimi ve boyama 

teknikleri ile sınırlı kaldığı görülmektedir.  Türkiye’de o dönemde henüz sanat eğitimi veren bir 

kurumun olmaması nedeniyle yapılan resim çalışmaları da, duvarlara yapılan romantik ve 

duygusal manzara örneklerinden öteye gidememiştir. Kişisel üslubu yeterince ortaya koyacak 

ve sanatsal ortamı besleyecek nitelikte olmadıkları gözlemlenmektedir. Bu dönemde Batı’ya 

giden Şeker Ahmet Paşa, Halil Paşa ve Osman Hamdi gibi sanatçılarımızın öğrenimlerini 
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tamamlayarak yurda dönmeleri Fransa’da aldıkları eğitim neticesinde sanatlarındaki bireysel 

farklılıkları, sonraki yıllarda Türk Resim Tarihinde ayrı yönlerde gelişecek anlayış ve 

üsluplaşma çabalarının temelini oluşturmuştur. Doğa gözlemleri ve tanımaya yönelik ilk sağlıklı 

adımlar önemli manzara resmi örnekleri Şeker Ahmet Paşa (1841-1907) ile Halil Paşa (1857-

1939) da görülmektedir. Türk Resmi’nde Halil Paşa ile başlayan doğa izlenimciliği ve fırça 

vuruşu I. Dünya savaşından sonra Türkiye’de benimsenen bir sanatsal değer olarak İbrahim 

Çallı, Feyhaman Duran, Nazmi Ziya, Hikmet Onat ve daha sonraları onlara katılan Namık İsmail, 

Şevket Dağ ve Eşref Üren gibi sanatçılar da kendilerine özgü tavırlarıyla tanınmışlardır. Bu 

sanatçılar Türk Resmi’nin izlenimcileri olarak kabul edilmektedirler.  

Türk Resmi’nin bir diğer anlayışı klasist-akademizm yönünde geliştiği 

gözlemlenmektedir. Şeker Ahmet Paşa ile başlayan bu sürece Süleyman Seyit (1842-1913), 

Osman Hamdi (1842-1910) gibi sanatçılar katılmışlardır. Bu sanatçılardan Osman Hamdi o 

zamana kadar süregelen durumlardan farklı olarak asker kökenli değildir. Osman Hamdi Türk 

Resim geleneğinde öncü bir sanatçıdır. Çalışmalarında etkili figür kullanımı, portre geleneği 

Osman Hamdi ile başlamıştır. Kendine özgü oluşturduğu natüralizm ile çok sayıda dönemsel 

İstanbul yaşamından yerel motiflere yer veren büyük boyutlu resimler ürettiği görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Resim 6: Osman Hamdi, “Gezintide Kadınlar”, 84x132 cm, 1887 
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Osman Hamdi aynı zamanda Türkiye’de ilk Güzel Sanatlar Akademisini (1883) kuran 

kişi olması nedeniyle ayrıca önemli bir yere sahiptir. Türk Sanatı’nın gelişiminde bu önemli bir 

aşamadır. İstanbul’da bir Güzel Sanatlar Akademisi’nin kurulması ile birlikte Avrupa’ya 

gönderilen sanatçı kuşağı artık asker kökenli değil İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinden 

mezun olan öğrencilerden yetenekli gençlerden oluşmaktaydı. Sanat tarihimizde 1910 Çallı 

Kuşağı olarak bilinen bu kuşağın hepsi akademiden mezun olmuşlar, yurtdışı eğitimlerinin 

ardından ülkeye döndüklerinde Cumhuriyet döneminin çok yönlü kalkınma ve modernleşme 

hamlelerine sanatsal ve zihinsel olarak karşılık gelen Batı’da henüz yaşamaya devam eden 

Fovizm, Kübizm, Dışavurumculuk gibi çağdaş akımları biraz gecikmeli olsa da Türkiye’ye 

getirmişlerdir. Bu süre içerisinde “Müstakiller ve “d Grubu” gibi sanatçı birliklerini kurdukları 

bilinmektedir. 1930’lu yılar Türkiye’de değişik sanat gruplarının ortaya çıktığı yıllardır. 

“Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği” 1933’te “d Grubu” ve daha sonra 1940’lar da 

“Yeniler Grubu” kurulmuştur. Bu sanatçı gruplarından öne çıkan Nurullah Berk, Refik Epikman, 

Cemal Tollu gibi sanatçılar, genellikle Cezanne, Picasso tarzında Kübist yaklaşımlarla Ali Avni 

Çelebi, Zeki Kocamemi’de Ekspresyonist anlayışla eserler üretmişlerdir. “Yeniler” grubu ise 

sanatın iç sorunlarından çok “Toplumcu Sanat” söylemini gündeme taşıdıkları görülmektedir. 

Liman ve balıkçılar gibi konularla gündelik yaşamın yaşantı içeriklerini esas alan bu tavır 

sıradan insanın yaşamını anlatmaya yönelik bir çizgi izledikleri görülmektedir.  

1950’lerde Avrupa’da II. Dünya Savaşı etkileri görülürken bunun sanat alanına 

yansımaması düşünülemezdi Avrupa’ya giden Türk sanatçılarının bu dönemde Türkiye’de 

karşılığını bulduğu lirik soyut ve geometrik soyut, non-figüratif resim kavramlarını tartışmaya 

başladıkları gözlemlenmektedir. Cemal Bingöl, Zeki Faik İzer, Adnan Çoker gibi sanatçıları bu 

anlamda örnek olarak gösterebiliriz. Gerçek anlamda, içeriksel olarak figür yorumlamaları, 

kavram ve sanat ürünleriyle geometrik non-figüratif anlayışta çalışmalar 1950 sonrası ortaya 

çıkmıştır. Baştan beri geçerli olan soyut ve şematik düşünmeye yönelik olan yatkınlık ve 

uzlaşmalı yorumun ortaya koyduğu irade, ortaya çıkan farklılığın nedenlerini de netleştirmiştir. 

Dolayısıyla, tarihsel ve toplumsal bağlamda yaşadığımız coğrafya ile ilişkili belirleyici etkilerin, 

sanat alanında Batı’yla bütünleşme sürecini zenginleştiren ve başkalaştıran unsur olarak hep 

devrede olduğu rahatlıkla ifade edilebilir. Yakın dönemlerde buna benzer düşünce 

yaklaşımlarının, sanat ve kültür alanındaki çağdaş üretimleri yönlendiren esas gerekçeler haline 

geldiğini de unutmamalıyız. Bu yüzden Türk Sanatı; kendini çevreleyen Doğu/İslam kültür 

atmosferinde, özgür sanatsal denemelere ulaşan; Batılı değer ve olguları kavrayarak, kendi 

çağdaş duruşunu ortaya koyan önemli bir birikimi yansıtmaktadır.  
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1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanı ile başlayan dönemde, uygulanan ulusal 

kalkınma programlarının da etkisiyle Türk sanatı ciddi anlamda yenileşme çalışmaları içine 

girmiştir. Özellikle kurumsal düzeyde yaşanan değişimler, yeni kavrayış ve yorum biçimlerini 

gündeme getirerek modernizm algısı üzerine odaklanan yapıcı tartışmaların önünü açmıştır. 

Gerçekten de Cumhuriyet bilinci Türk sanatçılarını 1950’li yıllara kadar kararlı bir biçimde 

modernist algılamaların peşine sürüklemiştir. Batı’ya dönük bu yapılanma, aslında toplumun 

kendini aşma isteğinin açık bir göstergesi gibidir. II. Dünya savaşının neden olduğu 

olumsuzluklara bağlı olarak aksayan bu gelişmeler, çok partili siyasal sisteme geçişle birlikte 

radikal kırılmalara maruz kalmıştır. Böylece sanat alanında yön tayin eden modernist algı ve 

öneriler, ilerlemeci projeler anlamını yitirmeye başlar. Söz konusu krizi izleyen süreçte, Türk 

Sanatı, bireysel eğilimlerin önem kazandığı daha çağdaş bir görüntüye kavuşur. Örnek olarak 

Türk ressamı, Batılı sanatçılarla eş zamanlı bir şekilde soyutlama ve soyut dışavurum 

deneyimlerini yaşamış, aynı ölçüde başarılı sonuçlara ulaşmıştır. Yine bu dönemde Türk Resim 

Sanatı ciddi anlamda çeşitlenmiş, farklı resim yaklaşımlarını barındıran, figür algısını ve 

geleneksel bağlantıları dışlamayan daha zengin bir çerçeveye kavuşmuştur. 

 

2.2. Paris Okulu ve Soyut Resim Hareketi Ekseninde Türk Sanatçıları  

  “Paris Okulu” terimi herhangi bir sanatsal akımı tanımlamak için kullanılmamıştır. Bu 

terim ilk olarak yazar Andre Wardon tarafından 1925 yılında yayınlanan bir makalede 

kullanılmıştır. Wardon aralarında Picasso ve Matisse’nin de bulunduğu birçok sanatçının yirmi 

yılı aşkın bir süreçte şehre gelen sanatçıları bir kategori altında birleştirmek amacıyla ortaya 

attığı bir terimdir. Paris’ e gelen sanatçılar burada hem daha verimli çalışacaklar hem de büyük 

sanat tüccarları ve koleksiyonerler ile bir araya geleceklerdi. Avrupa’da çarlık rejiminin eğitimle 

ilgili yasaklamaları ve baskılarından kaçan yeni nesil sanatçılar Rusya’dan göç edip Paris’e 

yerleşen Yahudiler’den oluşmuştur. Paris Okulu, İkinci Dünya Savaşının ardında bıraktığı büyük 

yıkımı, plastik sanatlar adına entelektüel seviyesi ile yarattığı dinamizm sonucu dağıtmaya 

çalışan oluşumlardan biridir. Karma bir sanatçı grubuyla, dönemin ruhunun yol açtığı sıkıntı ve 

kaygılarla hareket eden bu yaklaşımın bizim açımızdan önemi de büyüktür. Türk ressamlarının 

da etkin bir şekilde yer alması, uluslararası bir alanda bir Türk ressamı, ortak kaygıları ve 

estetik değerleri Avrupa sanatçılarıyla aynı düzlemde değerlendirme olanağı bulmuş, Avrupa 

sanatına doğrudan ve tescilli bir şekilde müdahale şansını elde etmiştir. Bilindiği üzere Avrupa 

resminde önemli bir dönemeci oluşturan soyut resim, İkinci Dünya Savaşının bitimiyle 

yakaladığı çıkış ivmesini yoğun bir şekilde 1960’lı yıllara dek taşımıştır. Kandinsky, Malevich ve 

Mondrian ile başlayan soyut algılama ve bu yönde bir biçim dilini önerme süreci, sanat-düşünce 
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diyaloğu içerisinde gelişen ve resmin anlamına yönelik yeni arayışlara evrilmiştir. Figüratif 

yönelimli geleneksel algı biçimlerini bir anlamda yadsımaya yönelik bu arayışlarda, resim 

yüzeyini sorunlaştıran, yeni boşluk ve derinlik tanımları üreten, resmi öncelikle bir boyasal 

oluşum süreciyle karşılayan, doğrudan konusal bağlantıyı öteleme gibi bir yaklaşımda belirgin 

biçimde görülmektedir. Leopold Levy’nin bu dönemde Cezanne ile bağlantılı sağlam bir desen 

bilgisiyle hareket ederek akademide derslerini bu yönde yaptığı gözlemlenmektedir. Paris’teki 

eğitimlerini tamamlayarak yurda dönen ve “d Grubu” üyesi olan sanatçıların gündemde tuttuğu 

Lhote etkisinde şekillenen kübist uygulamalara bariz biçimde karşı bir tavır geliştirmiştir. 

Dolayısıyla Levy aracılığıyla, akademide rengi ve biçimi daha pentüre uygun bir çözümlemeyle, 

açık bir Cezanne sempatisiyle, Corot ya da Pier Bonnard etkileriyle zenginleştiren bir resim 

yaklaşımı öne çıkmıştır. Bu tarz “d Grubu”nun estetik kavrayışı ile doğal olarak uzlaşmamış ve 

akademi ortamında bir iç-gerilim unsuruna dönüşmüştür. O dönemde akademideki 

öğrenimlerini sürdüren Haşmet Akal, Nuri İyem, Agap Arad, Avni Arbaş, Nejad Melih Devrim, 

Neşet Günal, Fethi Karakaş, Tiraje Dikmen, Hasan Hulusi Mercan, Ferruh Başağa gibi genç 

öğrenciler, Leopold Levy’nin yaklaşımı ile gelişme olanağı yakalayacakları bir resim eğitim 

anlayışıyla buluşmuşlardır. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 7: Fahrelnissa Zeid, “Triton Octopus”, Tuval Üzerine Yağlıboya, 181x270 cm, 1953, 

İstanbul Modern Koleksiyonu 
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 Levy kaynaklı bir eğitim modelinin sonuçlarının bir bakıma savaş sonrasında genç Türk 

ressamlarının Paris okuluyla kurdukları ilişkileri sağlayan ve kolaylaştıran bir etkisinin olduğu 

kuşkusuzdur. Levy’nin aslında açık bir senteze dayalı görünen resim anlayışı koyu tonlarla 

zenginleşen peyzaj ve ölü doğalarda tam karşılığını bulur. Cezanne’in plan ayrımlarıyla netleşen 

soyutlama önerilerini daha lekesel ve dramatik etkili bir kavrayışa götüren Levy; soyutlama 

süreci ve şeklinden çok sanki konusal tercihi önemser ve korurken dışavurumcu bir kaliteyi 

önerir. Dolayısıyla İstanbul’da gerçekleştirdiği sergilerde yer alan peyzajları Türk izleyicisine ve 

ressamına yakın gelecek bir duygusal atmosferi barındırmaktadır. Bu kasvetli atmosferin, duygu 

hallerine karşılık gelen ve hız içeren coşkulu fırça hareketlerinin yarattığı psiko-sosyal etkiler, 

söz gelimi Avni Arbaş, Nuri İyem, Ferruh Başağa’da uzun süre belirginleşen renk biçimleme ve 

kompozisyon tercihlerinde kendini hemen ele verir.  

Savaş sonrası dönemde Türk ressamlarının Paris’e yönelme istekleri, hatta Paris’e yerleşme 

tercihleri; Batı sanatıyla esaslı bir şekilde karşılaşma, modernist açılımlarla ilk kez ciddi bir 

şekilde yüzleşme olanağı yaratmıştır. Temelde Lhote ve Leger etkisinde biçimlenen ve düşünce 

yapısını yerel dinamiklerle tamamlamaya çalışan Türk Plastik Sanatçılarının 1940’lı yıllarda 

yaşadığı sıkışma ve “d Grubu” öngördüğü potansiyeli aşma isteğinin doğal bir sonucu olan bu 

arayışı Paris’in renkli ve heyecanlı atmosferinde kendine yer bulması Türk sanatı adına oldukça 

önemlidir. Bu kapsamda, 1946 ve 1947 yılında organize edilen Paris’te düzenlenen Türk 

Ressamları Sergileri de, Türk sanatının batıyla ve özellikle Fransız resmiyle olan organik 

ilişkilerini ve gelişim seyrini özetleyen etkinlikler olmuştur. Oldukça ilgi çeken ve kısa 

aralıklarla düzenlenen bu iki sergi genç Türk ressamlarının bu sayede Paris’teki varlığına işaret 

etmektedir. “Paris Ekolü” konsepti içinde, özellikle soyut ve soyutlamacı yaklaşımlarıyla, yer 

almaları için gereken iletişim ortamı da kendiliğinden sağlanmış-yaratılmış gibidir. 

Fahrelnissa Zeid, tuvallerini doğu esintileri taşıyan, mozaik ve vitray şeklinde 

parçacıklara bölerek büyük boyutlu kontrast renkleri önceleyerek soyut resimler 

üretmiştir.1953 yılında yaptığı “Triton Octobus” adlı çalışması bu özellikleri yansıtan iyi 

örneklerden biridir. Fahrelnissa Zeid’in oğlu Nejad Melih Devrim de kaligrafi (hat) ve Bizans 

dönemi mozaiklerinden esinlendiği soyut kompozisyondan oluşan resimler üretmiştir. Selim 

Turan’ın aynı dönemde ürettiği çalışmalarında gözlemlediğimiz hıza dayalı yüzeyde malzeme 

kullanımını önceleyen dokusal ve jestüel fırça izlerini görmek mümkündür. 
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            Resim 8: Selim Turan, “Kompozisyon”, Kağıt Üzerine Guvaş, 25x32 cm, 1959 

 Türk sanatçılarının aynı dönemde “non-figüratif” eksende gerçekleştirdikleri yeni ve 

başarılı deneyim sürecini Paris Okulu (Ecole de Paris) ile ilişkilendirmek ve bir görme/algılama 

önerisi halinde beliren Paris Okulunu; Çağdaş Türk Resim Sanatını dünya sanat gündemiyle 

yakınlaştıran bir sürekli etki olarak değerlendirmek doğru olur. Fahrelnissa Zeid, Nejad Melih 

Devrim,Selim Turan, Mubin Orhon, Hakkı Anlı, Albert Bitran, Traje Dikmen, Abidin Dino ve 

Fikret Mualla gibi sanatçılar bu süreç içerisinde Soyut Dışavurumculuğun popülaritesinden 

dolayı bazıları tamamen bazıları kısmen yaşamları boyunca soyut sanat sürecine dahil oldukları 

görülmektedir. Ferit Edgü Paris’te Soyut Sanat Yılları başlıklı yazısında “1950’lerde Paris’te 

yaşayan Türk Sanatçıları arasında soyut resmin çekim gücüne, sonuna değin dayanan bir tek 

Avni Arbaş vardır” diye belirtmiştir (Edgü, 2000: 10-11).   Bu ifade neredeyse Paris’te yaşayan 

tüm sanatçılarımızı kapsamaktadır. Bu etkilerin sanatçının resimlerinde görülmeye başlaması, 

dönemin sanat anlayışı ve sanatçının Paris’teki yıllarında güncel sanat ortamında 

bulunmalarının katkısının büyük olduğu düşünülmektedir. Mubin Orhon’un çalışmalarında 

espasın önem kazandığı renk konusunda gösterdiği yalın duyarlılık sanatçıyı bu dönemde ön 

plana çıkarmıştır. 1949-1954 yılları arasında Mubin Orhon, İlhan Koman, Şadi Çalık ve Sadi 

Öziş’le bir araya gelerek Paris’te Soyut Sanat Atölyesi kurduklarından söz edilmektedir. 
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        Resim 9: Mübin Orhon, “Mavi”, Kağıt Üzerine Suluboya, 29,5x23 cm 

 1940’lı yılların ikinci yarısından itibaren görülmeye başlayan soyut resim eğilimi 

çerçevesinde sanatçılarımızın artık Paris sanat piyasasında kendilerini var etme şansı 

buldukları, sergilere katıldıkları görülmektedir. Amerika’lı ünlü galerici Leo Castelli, New 

York’ta Sidney Janis Galerisinde “Fransız ve Amerikan Genç Ressamlar” adını verdiği sergiye 

Nejad Melih Devrim’in katılımı iyi bir örnek olarak gösterilebilir. Zeynep Yasa Yaman 

Fahrelnissa Zeid ve Nejad Devrim için bir yazısında dönemin önemli Avrupalı sanatçıları 

arasında her iki sanatçıya da yer verilmesinin uluslararası sanatçı kategorisinde oldukları 

saptamasında bulunmuş ve Türk resim sanatındaki dönüşüme etkilerini “…1950’lerle birlikte 

Türk sanat ortamında Kübizm!e dayalı ulusçu modern sanat söyleminin uluslararası soyut sanat 

görüşü ile yer değiştirdiğini göstermektedir” ifadesiyle dile getirmiştir” (Yaman, Zeid, 2006:32).  

İkinci Dünya savaşı sonrasında Türk resim sanatçılarının uluslararası etkinliklerde göstermiş 

oldukları yoğun katılımlar kendilerine olan güvenlerini arttırmıştır. Güncel sanat yaklaşımlarına 

çalışmalarında sıkça yer vermeleri de soyut resim eğiliminin Avrupa ile paralel bir şekilde ülke 

sınırlarımız içerisinde var olmaya başladığının önemli göstergelerindendir. Paris Okulu’nun 

genel yapılanması içerisinde varlık gösteren Türk Ressamları; aynı ortamı ve zamanı paylaşan 

diğer sanatçılarla ortak bir duyarlığı, yetkin bir şekilde ifade etmiş olmalarıyla dikkati çekerler. 
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Biçimleme anlayışları çerçevesinde doğulu karakteri koruyan; özgün bir renkçi ve lekeci tavrı 

geliştiren ve başarıyla uygulayan bu genç ve iddialı ressamları değişmekten, denemekten 

çekinmeyen, gündemdeki sanat sorunlarını kavrama yolunda çaba harcayan bir kuşak 

hareketinin temsilcileri olarak değerlendirmek gerekmektedir. 

 

2.3.Türk Resminde Modernizm Algısı  

 Osmanlı İmparatorluğu döneminden bu yana süregelen Batılılaşma çabaları Cumhuriyet 

Dönemi Türk Resim Sanatının kendi gelişim sürecini oluşturması açısından önemlidir. Osmanlı 

döneminde 18. yüzyılda başlayan Batılılaşma hareketi, 19. Yüzyıla kadar baştaki hükümdarların 

kendi istekleri doğrultusunda yürütülmüştür. 1839’daki Tanzimat Fermanı ile başlayan ve II. 

Meşrutiyet’e kadar devam eden süreçte devlet kademelerinde bir takım yenilikler yapılması 

amaçlanmıştır. Batıdan bazı bilim, sanat ve endüstriyel gelişmeler modern toplum için 

benimsenmeye çalışılsa da başarı sağlanamamıştır. Osmanlının Batılılaşması, üst sınıfın 

oluşturduğu merkez bürokrasisi ve devlet okullarında yetişen askeri ve sivil öğrenciler üzerinde 

etkili olmuştur. Daha sonraları yurt dışına eğitim için gönderilenler döndüklerinde devlet 

kademelerinde görev yapmışlardır. Cumhuriyet döneminin gerçekleştirmeyi hedeflediği Türk 

modern yapısı bilimsel ve ekonomik gelişmelere paralel olarak kırsal bölgelerde az gelişmişlik 

olarak kabul edilen geleneksel toplum yapısını endüstri ile birlikte gelişmiş şehirleşmiş modern 

toplum yapısına dönüştürmeyi amaçlamaktaydı. Ayrıca sanatta da bu algının oluşturulan 

topluluklarla gerçekleştirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Cumhuriyet’le birlikte Müstakil 

Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği, sanatı Türkiye genelinde yayma çabası içerisine girmişse de 

başarılarının kalıcı olmadığı gözlemlenmektedir. Bu kapsamda daha çok zorunluluk şeklinde 

kavranan modernist algı Batı Sanatında geride bırakılmış akımların anlaşılması süreci ile 

kendini göstermiştir. 

 Realizm ile karşı karşıya gelme ve mimetik algıyı kabullenme ve uygulama hevesiyle 

başlayan bu değişim arayışı, süreç içerisinde izlenimci duyuşlarla hareketlenen ve renklenen, 

kübizm ve konstrüktivizmin sunduğu verilerle yeni düşünsel dinamikler şeklinde kendini 

göstermiştir. Biçimci değişimlerin, dil, yöntem ve teknik uyarlamaların öne çıktığı yapılanma 

çabasının, süreç içerisinde kendine özgü bir içerik üretimini de ortaya koyduğu 

gözlemlenmektedir. 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal ve ekonomik alanda 

yaşadığı değişim ve kalkınma hamleleri çoğu zaman batıyla paralellikler göstermesi dikkate 

değer bir gelişmedir. Devletin sanatçıların eğitimlerini pekiştirmek ve geliştirmek adına, 

sanatçıları Paris ve Münih gibi merkezlere gönderme kararlılığı, zamanla Hans Hoffman ve 
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André Lohte ile bağlantılanan değişim hamlelerinin önemli adımlarını oluşturduğu söylenebilir. 

Türk Resminin genel gelişim seyrinde öne çıkan sorunun “modernizm” algısıyla ilgili olduğu 

söylenebilir. Uzun süre devam eden bu tartışmanın aslında modern sanatla tanışma sürecinin 

Türk Resminde bir milat olarak kabul edilme yanılsaması olarak düşünülebilir. Modernizmi bir 

kavrayış biçimi olarak izlenimci duyarlıkla ilk kez “1914 Kuşağı” ressamlarına kadar 

indirgeyebiliriz. Aynı biçimde 1928’de yurda dönen ve “Müstakiller” hareketini başlatan Ali 

Avni Çelebi ve Zeki Kocamemi’nin kübist-konstrüktivist ve ekspresyonist duyuşlarla ve kısmen 

de bazı tartışmalar eşliğinde modernist yaklaşımları gözlemlenmektedir. Türk Resminde gerçek 

anlamda modernist kırılmayı Selim Turan, Mübin Orhon, Hakkı Anlı, Nejad Melih Devrim ve 

hemen ardından da Zeki Faik İzer ve Sabri F. Berkel ile ilişkilendirmek daha doğru olacaktır.   

 

2.4. Türk Resminde Yeni Bir Sanat Söylemi: Soyut ve Soyutlama 

 Türk Resim Sanatında Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği ve daha sonraları “d 

Grubu”nun Cumhuriyet’in genç sanatçı kuşağını temsil ettiği ve ilk soyutlamaya yönelik 

örnekleri ortaya koydukları bilinmektedir. Bu grupsal oluşumların zamanla bir takım 

yönlendirici etkilerden uzaklaştığı bağımsız arayışlara doğru evrilen bir sürece girdiği 

gözlenmektedir. Zeynep Yasa Yaman “d Grubu” yazısında bu konuyu şöyle açıklamıştır. “…Sanata 

ilişkin çalışmaları, görüşlerini dile getiren yazılarıyla çağdaş Türk sanatında etkin rol oynayan d Grubu 

üyeleri, ‘yenici’, ve ‘yaptırımcı’ tutumuyla bugün hala sürekli tartışılan bir yerin de sahibi olmuşlar, 

1950’li yıllarda yaygınlaşmaya başlayan ‘soyut’ sanat tartışmaları içinde yer almışlar ve bu tarihlerden 

sonra çalışmalarını kişisel olarak sürdürmüşlerdir”  Yaman, 2002: 8-9). 

 Ayrıca Kemal İskender ve Adnan Çoker ‘d Grubu’ için aşağıdaki tespitlerde 

bulunmuşlardır; ‘“…d grubunun sanatı, temelde, her türlü duygusal davranışı reddeden, akılcı 

yaklaşımı benimsemiş, resimde teknik ve düşünceyi bütünleştirmek amacında birleşmişlerdir…” 

(Çoker-İskender, 197:371). Cumhuriyet döneminin kültürel ortamı, kendine özgü geliştirdiği 

dünya görüşü, ‘d Grubu’ nu sanatı teknik bir yenilenme olarak ele alma düşüncesiyle geçmişiyle 

yüzleştirmiştir. Yaman ‘d Grubu’ yazısında bu durumu şöyle ifade etmiştir; “…Cumhuriyetin 

kültürel ortamı, sanatı, teknolojisi de eskisinden farklı olacaktı. Bu nedenle, özünde Kübizm’in 

biçim dilini kullanan; sanatta devrimi ve dinamizmi vurgulayan ‘gelecekçi (Fitürist) yaklaşımlar 

d Grub’unca da kabul görmüştür…” (Yaman, 2002: 23). Nejad Melih Devrim, Nurullah Berk, Sabri 

Berkel gibi sanatçıların bu anlamda öncü olduklarından söz edilir. Ferruh Başağa “1948’lerde 

başladığım soyut çalışmalar, Türk resminde gelişen bir tavrın ifadesi ve başlangıcı idi” (Başağa, 

2001: 108) demiştir.  
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 Nuri İyem ismi ilk soyut çalışmalar yapan sanatçılar arasında geçmektedir. 1947’li 

yıllarda İyem’in manzara çıkışlı soyutlama denemeleri yaptığı bilinmektedir. Ancak Adnan 

Çoker’de (1951) bir röportajında “….ilk soyut resmi kendisinin yaptığını iddia etmiştir” (Nirven, 

2010: 287). Örneklerden de anlaşılacağı gibi Türkiye’de yapılan nesne ve tabiat kaynaklı soyut 

resim denemelerinin ilk soyut resim gibi değerlendirilmiş olması bu süreçte soyut eğilimin 

yeterince anlaşılmadığını göstermektedir. 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

                  Resim 10: Nuri İyem, “Soyut Kompozisyon”, tuval üzerine yağlıboya, 59.50x69.50, 1952 

 Nuri İyem’in soyut resim için kullandığı tanımlama; “Soyut, bir şeyden arınmış (tecrit 

edilmiş) demektir” (Görgün,1961:20)  bu durumu daha açık ifade etmektedir. Soyut resim 

üzerine yazılmış birçok metinde dönemin soyut resim eğilimi Kübizm üzerinden 

değerlendirilirken bazı sanatçılar tarafından Picasso’nun ortaya koyduğu çerçeveden bakmayı 

tercih etmişlerdir. Türk resim sanatının kaligrafi ve doğa temelli indirgemeci soyut yaklaşımı 

benimsediği gözlemlenmektedir.  

 D grubu üzerinden gelen bu süreçte sanatın indirgenmiş ve yalınlaştırılmış yüzey resmi 

düşüncesinin yavaş yavaş değişmeye başladığı gözlenmektedir. Daha çok dış dünya ya ait 

gözlemlerin soyutlama yöntemiyle düz ve renkli yüzey tasarımlarına dönüşmesi soyut ve 

soyutlama kavramları üzerine yoğunlaşan tartışmaların artmasına neden olmuştur. Türk 

sanatçısının salt-soyut ya da doğrudan soyut bir algılamadan ziyade, doğaya nesneye ve figüre 

atıflı bir soyutlamacı tarzı benimsediği görülmektedir. Soyut sanatın Türkiye’de 
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yaygınlaşmasında İstanbul’un merkez olarak algılandığı bilinmektedir. Ancak daha sonra 

Ankara’nın da başkent olarak süreç içerisindeki rolünün önemli olduğu görülmektedir. “1926 

yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Sanayi-i Nefise sergisinin bu tarihten sonra Ankara’da düzenlenmesine, 

resmi sergilerde sanatçılara ödül olarak altın, gümüş ve bronz madalya verilmesine ve bir müze 

oluşturmak için sanatçılardan her yıl belli sayıda eser satın alınasına karar verilmiştir” (Tansuğ, 

1986:166). Bu kararla devletin birçok kurumları sanat alıcısı konumuna gelmiş özel 

koleksiyonlar oluşturulması teşvik edilmiştir. “1940 yılından itibaren I. Devlet Resim Heykel 

Sergisi’nin düzenlenmesi buna iyi bir örnek teşkil etmektedir” (Cüda, 1952:3). Ankara’da Eşref 

Üren ve Cemal Bingöl’ün non figüratif eserlerden oluşan sergileri oldukça heyecan 

uyandırmıştır. İsmail Altınok’un 1954 tarihinde Kaynak sanat dergisinde yayınlanan “Cemal 

Bingöl ve Non-Figüratif Resim” başlıklı yazısında soyut resme olan ilginin değiştiği belirtilmiştir.  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

        Resim 11: Adnan Çoker, “Anahtar Delikli Kompozisyon”, kâğıt üzerine pastel guaj, 38x46 cm,1951 

 Ankara’da resim sanatı alanında yer alan sergiler küçük kıpırdanmalara neden olsa da 

İstanbul’da Tavanarası ressamlarından Nuri İyem’in öncülüğünde soyut eğilimli çalışmaların 

sergilendiği bilinmektedir. Türk sanatçısının salt-soyut ya da doğrudan soyut bir algılamadan 

ziyade; doğaya ve nesneye ve figüre atıflı bir soyutlamacı tarzı benimsediği görülmektedir. 

Nurullah Berk, Cemal Tollu gibi kübizm ve konstrüktivizm etkileriyle yüzey resmi anlayışını 

kuran, geliştiren biçimci yaklaşımdaki, sanatçıların, ısrarla resimlerinde yöresel içerik 

kazandırma çabaları kaçınılmaz olarak karşımıza çıkmaktadır.  Bu bağlamda F. Sabri Berkel’in 

sözünü ettiğimiz biçim-içerik etkili soyut ve kavramsal dinamiklerle bütünleşen olgun 

çalışmalarıyla karşılaşmaktayız.  
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 Nesne ve figür bağlantıları bulunmayan (informel) soyutlamanın ya da soyut algının da 

Türk Resminde 1950’li yıllardan itibaren gündeme gelen bir durum olduğu söylenebilir. Önceki 

süreçte modern sanat hareketlerinin göstergelerinin soyutlama deneyimlerinin yeterli bilinç 

niteliğine sahip olmadıkları Sezer Tansuğ’un söylemiyle; “…köklü bir gereksinmeye 

dayanmadıkları görülmektedir.…” (Tansuğ, 1991:13-17). Bu nedenle Türk sanatçıları, 1950 

öncesi soyutlama girişimlerini temellendirme konusunda sorunlar yaşadıkları görülmektedir. 

Zihinsel ve duygusal bir sürecin ve yoğunlaşmanın sonucu olmak yerine soyut algıya kaynaklık 

edecek yerel-geleneksel bağlantıların peşine düşüldüğü gözlenmektedir. 1950 sonrası 

gelişmelerin ise, daha doğrudan bir akışla kendi mecrasını yarattığı görülmektedir. Ancak 1950 

sonrası çağdaş gelişmelerin ardından dışavurum ve deformasyon eğimli soyutlama 

yaklaşımlarının farklı deneyimsel denemelere izin veren yapısı, özgün yaratıcılık konusunda 

gerçekliği ve samimiyeti zaman zaman gölgelediği görülmektedir. Yine Tansuğ’un belirttiği gibi; 

“…serbest biçimsel fantezilerin arenası olarak speküle edilebilen bu ortamda, özgün bir ayrıma 

kavuşmanın ancak gerçek dramlar ve risklere bağlı olduğu, zamanla anlaşılmıştır…” (Tansuğ, 

1991: 13-17) 

 

 

 

 

      

 

 

 

    

    

          Resim 12: Nurullah Berk, “Nargile içen Adam”,  60x37cm, 1957  

 

 



Çağatay Uysal, Yüksek Lisans Tezi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2020 

24 

 

 

 

 

 

 

   

    

             

                                                         Resim 13: Cemal Tollu, “Sohbet”, 44x59 cm,1929 

 Türkiye’de non-figüratif resmin, dış dünyayı öteleme gücü ve iradesi hep tartışmalı 

görünür. Soyutlamacı arayışı güdüleyen ve hat ya da nakış resmi üzerinden gelen bir bağlantıya 

ihtiyaç olduğu gerçeği yadsınamaz. Burada dışlanan sadece insan figürüdür. Bu noktada 

tepkisel, düşünsel bir karşı koyuş ve tavır alma eksikliği şiddetle duyumsanmaktadır. 

Zorunluluk olarak kurulan bağlantılar çoğu kez kendi çıkmazına dönüşmektedir. Çünkü 

soyutlama aslında düşünsel bir sorgulamanın ürünüdür. Radikal bir içerik bütünlüğünü 

yansıttığı anda kabul edilebilir. Süreç içerisinde yaşanan bazı sorunlarla birlikte olumlu 

gelişmelerde görülmüştür. 1950’li yıllarda Türk sanatçılarının içerik olarak yeni konu alanları 

ile buluştukları görülmektedir. Cumhuriyet döneminin kalkınma politikaları çerçevesinde 

kentleşme ve liberal ekonominin gelişen değişen koşulları sanatın ilgi duyduğu içeriği de 

değiştirmiştir. Kentsel yaşam biçiminin konu ve içerik bakımından benimsenmesi soyutlama ve 

dışavurum bakımından çeşitlenen dil olanaklarının klasik konulu çalışma türlerinden ayrıştığını 

göstermektedir.  

 Batılılaşma süreciyle paralel sanatsal üretim yapma olanakları yakalanan bu süreçte, 

resmin çağdaş anlamı ve kapsamına yönelik malzeme tercihleri ve farklı teknikleri bir araya 

getiren deneysel çalışmaların bu dönemde sıklıkla görülmesinin rastlantı olmadığı 

düşünülmektedir. Tuval yüzeyinin kurgulanmasında benimsenen doğaçlama ve serbest 

soyutlama gibi girişimlerin, hatta dekorasyona atıflı soyut düzenlemelerin temelinde bu 

düşüncenin yer aldığı görülmektedir. Türk sanatçısının 1950’li yıllarla birlikte Batı Sanatını 

anlama, yorumlama ve aktarma adına üstlendiği bu görevden zamanla koptuğu görülmektedir. 

Zamanla kendini batılı bir kimlik olarak hissetme noktasında karşılaştığı psikolojik ve sosyal 
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durumun giderek yok olduğu görülmektedir.  Bu süreçten sonra da kurgularında Batılı bir 

karakterde sanat eseri üretme kaygılarının kalmadığı gözlenmektedir. Sanatçıların bu süreçte 

anlatılarını “ulusal sanat” algısıyla yansıtma çabalarından tamamen vazgeçmeden yerel ve 

gelenek ile bağlantılı içerikle buluşturma çabaları da devam etmiştir. 1980’li yıllardan itibaren 

yaşanan bazı toplumsal ve kültürel gelişmelerin, bu yöndeki çalışmaları postmodern kavrayışın 

çerçevesinde yeniden biçimlediği ve üretimlerin daha nitelikli ve kapsamlı projelere dönüştüğü 

gözlenmektedir.  
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3.TÜRKİYE’DE ÇAĞDAŞ SANATA ÖZGÜN ESTETİĞİYLE YÖN VEREN SANATÇI: ZEKİ FAİK 

İZER (1905-1988) 

                                                                                                    “Formüllerden ancak orta kaliteli sanat eseri çıkar. 

                                                                                                     Fakat formüller, şaheser resimlerden çıkar” 

                   Zeki Faik İzer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                                                              Zeki Faik İzer 
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3.1 Paris Dönüşü Türk Resmine Yön Veren Soyut ve Soyutlamacı Estetik 

Türk Resim Sanatının önemli isimlerinden Zeki Faik İzer (15 Nisan 1905-12 Aralık 

1988) İstanbul Doğumludur. Aydın ve varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. 

Babası Ahmet Faik Bey ticaretle uğraşmış başarılı bir aileden geliyordu. İzer’in kendinden emin 

duruşu küçüklükten itibaren aldığı eğitim ve aile ortamının entelektüel yapısı ona bu rahatlığı 

sağlamıştır. Sanatçının resme olan ilgisi küçük yaşlarda başlamıştır.  İlkokulda yaptığı suluboya 

resimlerini ailesi de fark etmiş onu, resimlerini alarak ödüllendirmiştir.  Kendisinden üst sınıfta 

olan arkadaşlarıyla yaptığı sohbetlerde edebiyata ilgi duyar ve şiirler yazmaya başlar. Bu yazılar 

dönemin ‘Akbaba’ ve ‘İnsan’ dergilerinde yayınlanır.  Ayrıca Batı müziği ve tasavvuf müziğinden 

de etkilendiği bilinmektedir. Lise yıllarında resim derslerinde yaptığı çizimler ve 

öğretmenlerinin ilgisi bu alanda yetişmesini sağlamıştır. Sanay-i Nefise ile başlayan sanat 

eğitimi yıllarını başarılı bir öğrenci olarak tamamlar. Hikmet Onat ve İbrahim Çallı’dan dersler 

almış ve daha sonra “…1928 yılında Avrupa sınavlarını kazanarak Fransa’da Andre Lhote’un 

atölyesinde sanat dersleri almıştır…” (İrepoğlu, 2005: 18).  

Fotoğraf, müzik, dans, tiyatro gibi sanatın pek çok alanıyla ilgili olan İzer’in resimlerinde 

ülkesinin kültürüne ait izler, biçimler ve renk lekeleri yani sanatçının yerel kimliği açığa 

çıkmaktadır. Zeki Faik İzer’in, Primitif halk sanatları, Asur, Pers, Hint, Afrika kültürlerindeki 

geniş biçimleme örneklerine ilgi duyduğu bilinmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Resim 14: Zeki Faik İzer, “Dört Çıplak”, 1931, TÜYB, 80x99,3cm 
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Dönem dönem çalışmalarında bu kültürlere ait verilerin yer aldığı çalışmalar yaptığı 

gözlenmektedir. Paris’te geçirdiği yıllarda müze ve galerileri büyük ilgiyle dolaşmış ayrıca Paris 

sokaklarından etkilenmiştir. Bu dönemde büyük boyutlu desen çalışmaları yapmış desenin 

optik görüntü mantığı dışındaki içeriğini anlamaya çalışmıştır.  İzer’in bir dönem Paris’te Emile-

Othon Friesz atölyesinde çalıştığı bilinmektedir. Friesz 1905 yılında bir araya gelen Fauves’ler 

grubundandı. İzer’in soyutlamacı ve renkçi anlayışının buradan geldiği anlaşılmaktadır. İzer 

hocası Lhote’nin anlattıkları ve gösterdiklerinden büyük oranda etkilenmiş onun öğrettiği 

Kübist anlayışa paralel bazı portre ve natürmortlar da boyamıştır. Paris o dönemde, büyük 

resim ve heykel müzelerinin, ününü sanat piyasasına duyurmuş ressamlar ve diğer alanların 

sanatçıları, ünlü bale, tiyatro ve opera gösterilerinin bulunduğu bir sanat kenti olmuştur.  

1932 yılının sonuna doğru Paris’teki öğrenimini tamamlamıştır. “…1933 yılında Zeki 

Faik İzer, Elif Naci, Nurullah Berk, heykeltraş Zühtü Müridoğlu, Cemal Tollu ile birlikte ‘d’ 

grubunu kurarlar…” (Turani,A:1995:39-40). Daha sonraları Nurullah Berk’in önerisiyle Abidin 

Dino’yu da bu gruba dahil ederler. 1946 yılında Nurullah Berk ile Türkiye’yi temsil için Paris’e 

gitmiştir. 1947 yılında ise kısa süreliğine sergi için Londra’ya gider. Son dönemde gittiği Paris’te 

Alman Ekspresyonistlerinden etkilenir. O dönemde Paris’teki soyut, lirik ve lekeci anlatıların, 

heyecanlandırıcı boya görüntülerinin, onun gibi rengin etkileyici etkisini sezmiş bir ressam için, 

büyük dayanak olduğu ve çalışmalarının hızlanmasına büyük bir destek yarattığı görülmektedir.  

İzer Louvre’da Nicolas Poussin’den, Rembrant’dan, Jacques Louis David’den, İngres’den 

kopyalar boyamıştır. Gördüğü Matisse desenlerinden çizimler yapmıştır. İzer’in bu sanatçıların 

doğadaki biçimleri, resimlerinde değiştirerek resimsel bir biçime nasıl soktuklarını araştırdığı 

ve süreci öğrenmeye çalıştığı gözlenmektedir. Bu denemeler sırasında doğa gözleminin resme 

dahil edilecek kompozisyon öğelerine dönüşmesi konusunu araştırdığı ve kendine özgü 

resimsel bir biçim bulma zorunluluğunun önemini kavramaya çalıştığı gözlenmektedir. Ingres’in 

çıplak resimlerindeki deformasyonlar Matisse’deki çizim araştırmalarından büyük oranda 

etkilenmiştir.  
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Resim 15: Zeki Faik İzer, “Sultanahmet Camii Camları”, 1960, Duralit Üzerine Yağlıboya, 

176x237cm 

Sanatçının daha sonraki yıllarda değişen ve gelişen resim anlayışı için Türk Resim 

Sanatının önemli isimlerinden ve akademinin hocalarından Adnan Turani şöyle bahseder;  “Zeki 

Faik İzer’in 1959-60’lardan başlayarak yaptığı çalışmaları, onu inançlı bir soyutlamaya götürür. 

1945’lerden bu yana olan Avrupa gezilerinde gördüğü soyut ve soyutlama fırtınasının onda 

yarattığı heyecanın, onun resim oluşturma düşünceleri üzerine büyük etki yaptığı açıktır” 

(Turani, 1995: 59) . Zeki Faik’in yeni olana, bilinmeyene yönelmenin önemli bir şey olduğuna 

inanan bir sanatçı olduğu bilinmektedir. Tüm yaşamı boyunca yaptığı incelemeler ve gezilerde 

her zaman bir şeyler bulmaya çalışması sanatta da yenilikçi adımlarının göstergesi 

niteliğindedir. Müzelerde yaptığı incelemeler ve çizimler onun için resim temel bilgiler 

olmuştur.  
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3.2. Renk ve Biçim İlişkisi Bağlamında Deneysel Malzeme ve Kolaj Denemeleri 

Figüratif resimler ve desen çalışmaları da bulunan sanatçı soyut ve soyutlama tarzında 

yalın renkler kullanarak kolaj çalışmalarına yönelmiştir. Spontan (anlık) biçimlere ağırlık verir.  

Renklerin birbirleri ile olan ilişkilerini araştırır. Beyaz ve siyahın renk olarak değerlendirilmesi 

ile diğer renkleri gösterme olanaklarını araştırdığı belirtilmektedir. Daha çok bir eser üretmek 

kaygısı gütmeden deneysel çalışmalarla ilgilendiği görülmektedir. Bu renk ve çizgi 

araştırmalarını düz bir yüzeye indirgeyerek siyah yüzeyde beyaz çizgiyi, beyaz yüzeyde de siyah 

çizgi denemeleri yaptığı gözlemlenmektedir. Kolaj çalışmalarını daha çok Matisse’nin biçimleme 

mantığıyla örtüştürmeye çalıştığı ancak geometrik düzen oluşturmaktan kaçınan bir üslupla 

kompozisyonlarını kurguladığı görülmektedir.  

             

 

 

 

 

 

 

                         

      

   Resim 16: Zeki Faik İzer, “Paolo Vecello’ya Omaj”, 1975, Kolaj, 32x52 cm 

Prof. Dr. Halil Akdeniz’in İzer’in çalışmaları hakkındaki görüşlerini şöyle ifade eder; 

“…Lirik soyut resimlerindeki renk biçim ilişkisi, fırça vuruşları soyut dışavurumculuğu anımsatır 

niteliktedir. Sanatçının çalışmaları ne kadar soyut, ne denli doğadan uzak olursa olsunlar izleyende 

birtakım doğal etkiler bırakır. Fransa’daki sanat eğitimi sürecinin ilk yıllarında biçim sorunuyla ilgilenmiş 

ve bu konu üzerine araştırmalar yapmıştır. 1930’lu yıllarda hocası olan Othon Friezs’in sanatından 

etkilenmiş ve ayrıca bu yıllarda gittiği bir Kokoschka sergisi ve ardından Matisse’nin resimlerini örnek 

alarak renge ağırlık vermiştir. Zeki Faik İzer Paris’te Louvre müzesinde bulunan birçok sanatçının kopya 

resimlerini boyar. Matisse’den desenler çizer.  
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Onların doğayı ve nesneleri algılama biçimlerini kavramaya çalışır. Bu etkiler resimlerinde 

dinamik ve aynı zamanda çarpıcı büyük renkli kompozisyonlara yönelmesine sebep olmuştur. Temalarını, 

müzik ve dans edenlerden seçmiştir. Bu resimlerde yarı izlenimci yarı Fovist etkiler görülmektedir. Ancak 

boyanın rahatça kullanılması ve lokal renklerden uzaklaşılması ile birlikte dışavurumcu özellikler de 

görülmeye başlamıştır. 1946’lardan sonra sanatçının parçalanmış renkli figürleri içeren resim 

anlayışında, dışavurumcu soyutlamalar belli bir aşamaya gelmiştir…” (Akdeniz, 1990: 70).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

              Resim 17: Zeki Faik İzer, “Nice’de Karnaval Neşesi”,1982, KÜKT, 21x27,5cm 

1980’li yılların sonuna doğru Paris ve Nice’de edindiği gözlemlerini kolayca 

kaydedebileceği tekniklere başvurduğu görülmektedir. Desen, kolaj, suluboya gibi tekniklerle 

ürettiği bir çok eserine rastlanmaktadır. Aynı yıllarda yine Paris’te Posta Müzesi ve Japon 

koleksiyonlarında rastladığı sergilerde halı dokumalarından etkilendiği görülmektedir. Halı 

dokuma düşüncesi daha önceleri gördüğü sergilerden edindiği izlenimleri içerse de 1981 

yılında Paris’te gördüğü posta Müzesinde açılan Manessier’nin sergisinin bu düşünceyi 

gerçekleştirmede en büyük etken olduğu görülmektedir.  
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    Resim 18: Zeki Faik İzer, “Soyut Halı”, 1982, 96x162 cm 

1228 yılında Selçuklular döneminde, Divriği Ulucamii’nin portalinde taştan rölyef olarak 

yeralan “çifte kartal”ın daha önceleri gördüğü bir motif olduğu düşünülmektedir. “…Kendisi de 

halıda yer alan rüzgar ve rüzgar tanrılarını ayrıca minyatürlerde gördüğü bulutlardan 

etkilendiğini belirtmiştir…” (Turani, 1995: 71). Zeki Faik İzer’in 1960’lı yıllarda yapmış olduğu 

çalışmaları onu inançlı bir soyutlamaya götürür. Boyanın üzerinden akıp giderek iz bırakan 

fırçanın etkisi lekesel anlayıştadır. O güne kadar Türk sanatçıların kullandığı boyama tekniğinin 

dışında bir boyama tekniğinin kullanımı söz konusudur. Sanki boya yer yer dökülmüş, yer yer 

damlatılmış ve yer yer sıçratılmış gibi bir etki yaratmıştır. Daha önceden çoğu Çinli ressamın da 

bu şekilde kural tanımadan resim yaptığı bilinmektedir. Aynı zamanda Amerikalı sanatçı olan 

Jackson Pollock’un eserlerindeki etkiyi, Zeki Faik İzer’in tablolarında görmek mümkündür. 

Pollock “soyut dışavurum” akımının öncüsü ve önemli bir temsilcisidir. “…Sanatçı saf resmin 

sorunlarına karşı entelektüel bir ilgi duymuştur. Böylece sanatçı soyut ekspresyonizm olarak 

adlandırılan yeni bir üslubun yaratıcılarından birisi olarak karşılanmıştır. Bu sanatçıyı izleyen 

ressamların hepsi, onun aşırı yöntemlerini kullanmasalar bile anlık güdülere kendilerini teslim 

etmenin gerekliliği konusunda hemfikirdiler” (Gombrıch,1997:604).  
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      Resim 19: Zeki Faik İzer, “Selçuk Kartalı”, 1984, Halı, 241x117cm 

Pollock’un “Green Silver” adlı eseriyle Zeki Faik İzer’in soyut kompozisyon kurgularında 

boyanın kullanım şekli, rahatlığı ve bunun yanında resimsel birçok benzerlik gösterdiği 

görülmektedir. Buda Zeki Faik İzer’in resimlerinin, soyut dışavurum akımı içerisinde 

incelenmesi açısından önemlidir. Bazı sanat eleştirmenleri (Adnan Turani) de onu, lirik non-

figüratifler grubu içinde değerlendirir. Türkiye’de yenilikçi soyut eğilimlerin gelişmesinde, Zeki 

Faik İzer’in, bir başlatıcı olarak, aynı eğilimi paylaşan öteki Türk ressamlarının yanında önemli 

bir katkısı olmuştur. 

Zeki Faik İzer’in 1923 yılından 1988 yılı sonlarına kadar süren çalışmalarının büyük bir 

bölümü günümüze kadar ulaşmıştır. Bu bakımdan sanatçının çalışmalarına yönelik yapacağımız 

değerlendirmeler ve gelişim grafiği saptamaları da bu süreçte daha sağlıklı işleyecektir. İzer’in 

sanatını incelerken onun yağlıboya çalışmaları kadar desenlerinin de bu süreçte aynı öneme 

sahip olduğu düşüncesi baskın gelmektedir.  
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Resim 20: Bir Arkadaş Portresi, 1923, kağıt üzerine kurşun kalem,33x22cm 

 Bu çalışmanın tarih itibariyle İzer’in akademiye girdiği yıllarda yapılmış olma ihtimali 

yüksek görünmektedir. Füzenle çizilmiş olduğu düşünülen bu çalışma da yüzün formunun 

doğru çizilmesi için birçok araştırmanın yapıldığını göstermektedir.  Burun, alın ve yanakların 

parmak yardımıyla lekelenerek modle edildiği gözlemlenmektedir. Bu çalışmada formların 

yerinde olması için oldukça fazla çaba gösterilmiştir. Daha sonraları çizdiği birçok deseninde 

Paris’teki modeli Brigitte kendisine eşlik etmiştir. Bu çalışmalarda modelin vücudunu bir desen 

rahatlığıyla resmettiği görülmekledir. Lekelerin dağılımı, vücut çizgilerinin rakursiye uyan ve 

kitleleri modlelerine göre gösteren düzeyde çalışmalar yaptığı görülmektedir.  

 Lhote’nin atölyesinde yetişmiş bir ressam olarak hocasının o akademikleşmiş 

öğretilerinden fazlaca etkilenmemiş olduğu görülmektedir. Çünkü kendi çalışmalarında 

renkçiliği sistemleştirmeye çalıştığı bir disiplin anlayışından söz edebiliriz. İzer’in renkçi 

anlayışı 1934 ‘de Paris’teki bulunduğu yıllarda “Renoir, Cezanne, ve Matisse’in çalışmalarından 

etkilendiği döneme denk gelmektedir. Ayrıca ekspresif renkçi denilebilecek bir anlayışı da bu 

dönemden sonra belirgin bir şekilde gözlemlemekteyiz. Ekspresyonistlerin kaba biçimleme 

tarzı o dönemde sadece Ali Avni Çelebi dışında başka hiçbir sanatçı da görülmemiştir. Önceleri 

Avrupa’da aldığı eğitimin de etkisiyle resimlerinde kullandığını iddia ettiği müze renklerini 

kullanması ve bundan duyduğu rahatsızlığı dile getirmiştir. Sanatçı zaman içerisinde yeni renk 
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arayışlarıyla bu sorunu çözmeye çalışmıştır. Önceleri dört renkle yaptığı çalışmalarını daha 

sonra altı renge çıkararak renk dağarcığını geliştirdiği görülmektedir. Sanatçının 1933 yılında 

yaptığı bugün İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde olan “İnkılap” adlı çalışması ve 1942 tarihli 

“Cennet Bahçesi” adlı tablosu İzlenimciliğe olan ilgisini göstermektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Resim 21: Zeki Faik İzer, “İnkılap Yolunda”, 176x237cm, 1933 

 1961 yılına kadar yaptığı çalışmalarında kendine özgü biçimleme anlayışını sürdüren 

sanatçının bu yıldan itibaren yalın bir soyut anlayışa yöneldiği görülmektedir. Bunlar yapısında 

birkaç çizgi ve renk lekelerinin görüldüğü türden non-figüratif resimler. Daha sonraları sanatçı 

bu düzen içerisinde kurduğu ritmik çizgi ve renk anlayışıyla kompozisyonlarını 

gerçekleştirmiştir. Konularını da soyut yapıya uygun olan “Kuşlar”, “Deniz Kabuğu”, “Ayçiçeği” 

sözcükleri ile adlandırdığı bilinmektedir. İlginç bir boya tuşu dağılımı gözlemlediğimiz sanatçı 

aynı tonla yaptığı renk düzenini birbiri üstüne gelmeyecek şekilde, farklı renk lekelerini üst üste 

gelebilecek şekilde bir düzen oluşturmaktadır. Böylece her renk lekesini müzikal bir kesinlikte 

göstermektedir 1967 yılından itibaren resimlerinde daha yaratıcı ve araştırıcı bir tutum izlediği 

görülmektedir. Siyah lekeler üzerine tebeşirlerle bir takım notlar düştüğü karalamalar artık 

sanatçı için giderek gelişen ve yaşamının sonuna kadar sürdüreceği ilginç, çarpıcı bir sanat tavrı 

olarak resimlerinin başlıca özelliği haline gelmiştir. 1971 ve 1972 yıllarında Paris’te 

gerçekleştirdiği çizimlerinde kendi deneysel mantığını sürdürmüştür.  Yağlıboya çalışmalarında 

gösterdiği rahatlık göze çarpmaktadır. Renkleri hiç kirletmeden sürdüğü ve boyaların birbirine 
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karışmadığı gözlemlenmektedir. 1973 yılında tekrar Picasso’nun mitolojik desenlerinin 

etkisinde çizimler gerçekleştirmiştir. 1974 yılı ve sonrasında 60’lı yıllarda yaptığı renkli kuru 

kalem soyutlama desenlerine döndüğü de görülmektedir. Bir dönem Paris’te yaptığı kolaj 

çalışmalarından yola çıkarak yaptığı düzenlemeleri halı dokuma fikri ile bütünleştirmeye 

çalıştığı görülmektedir. Halı çalışmaları sürerken 1981-1982 yıllarında farklı kompozisyon 

araştırmaları içine girdiği yeni motifler üretme çabalarına da rastlanmaktadır. Sanatçının 

soyutlama ve soyut kompozisyon aşamalarına arka arkaya yaptığı denemelerle ulaştığı 

görülmektedir. Ayrıca sanatçının kendi görsel anlayışına dayanan renkleri de oluşturması 

soyutlama ve soyuta yönelimini açıkça göstermektedir.  
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3.  SANATTA BİÇİM VE ESTETİĞİ DÜŞÜNSEL VE AKILCI BOYUTTA HARMANLAYAN 

SANATÇI: SABRİ FETTAH BERKEL (1907-1993) 

                                                                                                                   “Sanat bilinmezde bir mucize ile 

        var olan, kendi kuralları ile oluşan bir olgudur” 

           Sabri Berkel 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                    Sabri Berkel 
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4.1. Sabri Berkel Resminde Türk Resminin Modernist Yaklaşımı 

 1907 ‘de Yugoslavya Üsküp’de doğan Sabri Fettah Berkel çocukluk ve gençlik 

dönemlerini Yugoslavya’da geçirmiştir. Sırp okulunda Fransızca eğitim alan Berkel dini ve etnik 

olgularla erken yaşta tanışmıştır. Bu farklılıkların Berkel’in iç dünyasına ve doğal olarak 

sanatına yansımaları da kaçınılmaz olmuştur. 1927-1928 yıllarında Belgrad Güzel Sanatlar 

Okulu hazırlık bölümünden diploma aldıktan sonra, 1929-1935 yılları arasında Floransa Güzel 

Sanatlar Akademisin’de (Regia Accademia di Belle Arti) Felice Carena’nın atölyesinde 

çalışmıştır. 1939 yılında Leopold Levy’nin isteği üzerine Güzel Sanatlar Akademisi Gravür 

Atölyesinde asistan olarak görev yapmıştır. Bu yıllarda “d Grubu”na katılmış, grubun bazı 

sergilerinde yer almıştır. Daha önce Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği’nin üyesi olarak 

Devlet Resim Sergileri’ne katılmıştır. Sanatçının bu gruplar içerisinde yer almasına neden 

olarak, dönemin izlenimci beğenisine karşı çağdaş bir tarzın benimsenmesi arzusu olarak 

gösterilebilir. Berkel’in sanatta düşünceye ve biçim estetiğine verdiği sürekli önem, onu aslında 

bir klasist olarak adlandırmamızı sağlar. Bu Klasizim, resim yoluyla giriştiği sorgulamalar 

nedeniyle basit bir üslup olmanın ötesindedir. Burada oldukça kompleks bir yapıdan söz 

edebiliriz. Bu çok yönlülük sanatçıyı kısa zamanda genel tavrının daha da üstüne taşımıştır. 

Kübizm temelli ve kavramlarını önceleyen bir tavır içerisinde görülse de aslında Kübizmden çok 

farklı bir soyut anlayışa yöneldiği görülmektedir.  

 Cumhuriyetin ilk yıllarında kuruluş ilkelerini daha köklü hale getirmeye çalışan Türk 

aydınları ve sanatçıları akıl ve irade gücünün ilerici bir toplumun temellenmesinde etkin rol 

oynayacağını öngörmüşlerdi. Türk tarihinde belki de şimdiye kadar görülmemiş bir bilinçle 

insan odaklı bir yaklaşım açısı geliştirilmeye çalışılıyordu. Bu tavrın odağında Batının söylemi 

olan Modernizm kavramı vardı. Türk toplumu sosyal yeniliklere uyum sağlamaya çalışırken, asıl 

olan Cumhuriyetin odağında yer alan insandan yola çıkarak doğruyu ve iyiyi önceleyen bir 

görüşü benimsemişti. Burada sanatın bilim kadar etkili olduğu gerçeği yadsınamaz. Bilim 

pratiğe ve problem çözmeye yönelirken, sanat inançları ve bakışları insana çeviren dolaysız bir 

araç olarak ön plana çıkmıştır. Sabri Berkel, Nurullah Berk, Zühtü Müridoğlu, Zeki Faik İzer, Ali 

Avni Çelebi, Hadi Bara gibi Cumhuriyetin ilkelerine bağlı yetişmiş sanatçıların bu dönemde Türk 

resmine getirdikleri yaklaşımı Türk resminin modernist başlangıcı olarak ele alabiliriz. 1930 ve 

1940’lı yıllarda Cumhuriyet dönemi sanatçılarını bu anlamda yenilikçi ve deneyimci olarak 

adlandırabiliriz.  Yenilik için verilen mücadele aslında kökleşmiş bir resim geleneğine karşı 

durmaktan ziyade, çağdaşlığa ayak uydurmakta zorlanan bir toplumun yapısını biçimlemeye 

çalışmaktı. Bu dönemde yapılan sergiler basında yazılmaya ve eleştirilmeye başladığında ne 

kadar anlaşılmasa da resim; üzerine ciddi anlamda düşünülen ve tartışılan bir olgu haline 
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gelmiştir. Dönemsel anlamda bu yıllarda “d” Grubu aldıkları eleştirilere rağmen yeniliğe inanan 

kişilerdi. Bu yeniliğin Türkiye’nin gelişmesinde yararlı olacağına olan inançla bir araya gelmişler 

ve sergiler açmışlardı.  

 1930’lu yıllarda sanatta Avrupa’da hakim olan neo-klasik denilebilecek biçimci bir 

gerçeklik anlayışı egemen olmuştur. Bu dönemde geliştirilen söylem dili gerçeküstücülüğe ve 

gerçeküstücülüğün fetişizmine yönelen bir betimleme tutkusunu da içinde barındırmaktadır. 

Savaş sonrası ülkelerin içinde bulundukları durumdan kaynaklı merkeziyetçi ve otoriter 

tutumları desteklemeleri, kültürel ideolojiler Amerika’da Federal Sanat projesiyle karşılık 

bulurken ülkemizde 1930 ve 1940’larda yaygınlaşmış duvar resimleri ve anıt heykeller 

yapılması Türk sanatını bu yıllarda özel bir üslup anlayışına yöneltmiştir. Fransa’da 

akademikleşmiş bir Kübizm genelde sosyal konuları ele alan biçimci bir gerçeklikle 

görülmektedir. Bu yıllarda Sabri Berkel’in sanatta kendi üslubunu bulma ve kendi kişiliğini 

oluşturma çabaları, Türk resminde yeni bir dinamizm oluşturmuştur. Batıda radikal düşünür ve 

sanatçıların, kültürel ve sanatsal eleştiriler ve tartışmalarla Batı sanatının yenilenmesi için 

gösterdikleri çabayı Berkel’in Türk resmine getirmeye çalıştığı düşünsel ve akılcı boyutla 

karşılaştırabiliriz.  

4.2. Akademik Realizmden Toplumsal Gerçekliğe Yöneliş 

 Sabri Berkel’in İtalya’da aldığı eğitimin bir sonucu olarak güçlü gözlem yeteneği gücüne 

dayanan realist anlayış üzerine kurulu figüratif çalışmalar yaptığı gözlenmektedir. Desen 

ağırlıklı bu dönem çalışmaları özellikle portreler, natürmortlar, ve figüratif çalışmalar bu 

dönemde ön plana çıkmaktadır. Berkel’in zaman zaman çalışmalarında görülen Neo-klasik 

denilebilecek bir üslubu benimsemiş olmasının nedenleri, yalnızca geçmişinde ve eğitiminde 

aranmamalıdır. İdealist anlamda kendi ülkesinde sanat alanında gerçekleştirmeyi istediği 

düşüncelerini ancak ülkeye yerleşerek gerçekleştirebilecekti. Bunun için çalışmalarını yaşadığı 

coğrafyanın sosyal ve toplumsal olaylarını önceleyerek gerçekleştirdiği görülmektedir. 1937 ve 

1938’de “Taş İşçileiri”, “Demiryolu İşçileri”, “İşçi”, “Gençliği Simgeleyen Ekici” ve Ankara Garı 

için geliştirdiği üç panolu duvar resmi bu üslubun ender örneklerinden sayılabilir. Bu 

çalışmalarda genel anlamda bir durgunluk tuvalde ya da kağıtta dikey ya da çapraz simetrilere 

dayalı oldukça katı bir kompozisyon görülmektedir. Berkel’in erken döneminde görülen bu 

çalışmalar zamanla yerini daha öznel kompozisyon kurgularına bırakmıştır. Bu öznelliğinin 

sanatçının sürekli kendini sorgulayan bireysel dünyası içinde yöneldiği temel algılama ve 

arayıştan kaynaklandığı düşünülmektedir. Bir süre görev yaptığı kamu kuruluşlarında diğer 

sanatçılarla dostluklar kurmuş bu sayede İstanbul sanat ortamına girmiştir. Berkel’in Türkiye’ye 
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geldiği yılda ülkede görülen geçiş süreci ve popülist yaklaşım sanatçının çalışmalarında bu 

dönemde görülen güçlü gerçeklik algısını ve genel benzeyiş çabalarını destekler niteliktedir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Resim 22: Sabri Berkel,”Demiryolu İşçileri”              Resim 23: Sabri Berkel, “Taş İşçileri”, Kağıt Üzerine 
Kurşunkalem ve Suluboya,  16x14,5 cm1938                  Kurşun Kalem ve Suluboya,16x14,5 cm1938       

 Berkel bir dönem izlenimciliğin duygusallığından, Osmanlı geleneğinin güzele 

düşkünlüğünden kendini alıkoyamayan Türk sanatçılarından farklı bir üslupla kendini 

konumlandırmıştır. Berkel’in özgün sanat anlayışını Orhan Koçak şu şekilde dile getirir; 

Berkel’in özgünlüğü, bu terimin her türlü psikolojik yorumla bağını kesmesidir. Özgünlük kişisel 

bir duyarlığın, bir mizacın, çeşitli derinlik ve takıntılarıyla belli bir ruhsallığın ifadesi değildir 

onda –psikolojik eğilimler de dahil olmak üzere her şeyi insafsız ama çok zarif, çok kütlesiz bir 

kompozisyon/konstrüksiyon sürecinin emrine veren bir çalışmanın sonucudur. Bu süreçte, 

sanatçının duyguları ve dış gözlemleri kadar, aldığı eğitim ve ilgilendiği eski ustalıklar da (İslami 

kaligrafi, koyu kenar çizgileriyle Bizans ikonları) yapılmakta olan işin malzemesi, hatta bahanesi 

haline gelir (Koçak, 2007:17-18). Berkel’in bu tutumu Modernizmle burada bir yakınlık 

göstermektedir. Sanatçının burada Batılı ustalar gibi, algısal duyarlılığı Rönesans’ın estetik 

prensipleri ile birleştirmeyi başardığı gözlenmektedir. Sanatçının Türk resim geleneğine 

dekoratif etkiden uzak soyuta yönelimin ilk tohumlarını attığı görülmektedir. İlk dönemlerinden 

başlayan milliyetçilik duygusunu ön planda tutan, vatana hayranlıkla bakan resim 

çalışmalarında çoğu ressamdan ayrıldığı önemli noktaların başında gelmekteydi. Sabri Berkel’in 

Akademi yıllarındaki en belirgin özelliklerinden biri de disiplinli oluşu çalışkanlığı ve titizliği ile 

ön plana çıkmasıdır. Bunu da sanat hayatının içine dahil etmiştir. Akademi’de aynı süreçte 

eğitmenlik yapan Bedri Rahmi Eyüboğlu, onun resimlerinde ortaya koyduğu bu disiplini ve 

titizliği ile ilgili şunları dile getirmiştir; “Dümdüz renkler, her çizgisi cetvel veya pergel ile çizilmiş 
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hissini veren biçimlerle çalışıyor. Her şeyden önce icada, sağlama, iyi kurulmuşa, sadeye önem veriyor. 

Eserini başlamadan kafasında hallettiği muhakkak. En ufak bir maceraya tahammülü yok. O kadar titiz ki, 

eserine imza atmağa bile cesaret yok:- Ya imza eserin çizgi ve renk düzenine katılır da oyunbozanlık 

yaparsa diyen bir hali vardır” (Dümdüz renkler, 1953). 

 Bunda kişisel seçimlerin, Floronsa’da ki sanat eğitimi ve Avrupa resminin kökenlerini 

yakından tanıması da önemli rol oynamıştır. Berkel’in 1935’te Türkiye’ye yerleşmesinden sonra 

soyut resme yöneldiği 1950’lere kadar olan sürede tutarlı bir çizgi izlediği görülmektedir. 

Avrupa’da yaptığı çizimler ve Türkiye’ye döndüğünde yaptığı çizimler karşılaştırıldığında arada 

neredeyse hiç fark olmadığı gözlemlenmektedir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Resim 24: Model Giulia, 1931, TÜYB                    Resim 25: Etüt(Arkadan Çıplak Erkek), 1933,   

                                        Kağıt Üzerine Füzen, 148x75 cm. 

 Berkel’in bu dönem çalışmalarında eğitim aldığı anlayışla resme yaklaştığı 

görülmektedir. Naturmort, manzara, enteryör, portre ve çıplak çalışmalarını, resmin kendine 

özgü unsurlarını barındırdığı denemelerinde plastik etkiyi öncelediği görülmektedir. Resmin 

kendi öğeleri (renk, nüans, çizgi gibi plastik öğeler) konudan önce tutulmuştur. Sabri Berkel’in 

bu yıllarda yaptığı resimlerinde Cezanne etkisinde soyutlama örnekleri ile izleyiciyi 

karşılaştırdığı görülmektedir. Burada soyut ve gerçek birbirinden güç almaktadır. Sanatçının 
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resimlerinde görülen içtenlik ve inancın Berkel’in incelemeci tavrından kaynaklandığı 

düşünülebilir. Bu yıllarda yaptığı gerçekçi etütlerinde soyut etkiler görünse de, disiplinli tavrı ve 

titizliği çalışmalarını gerçekçi etkide göstermiştir.  Sanatçının resimlerindeki gerçeklik fotoğraf 

gerçekliğinden uzak nesnenin karşısında görme eylemini irdeleyen, onun gerçekliğini ve 

yanılsamasını çözümleyen bir algının gerçekliğinden söz edilebilir.  Bu nedenle Berkel’in 

resimlerinde her zaman insanla karşılaşılır. Öykücülükten uzak olan bu resim tavrı akıl, disiplin 

ve özle harmanlanmış biçimlerden oluşmaktadır. Rönesans sanatına ve hümanist felsefeye olan 

yakınlığı Berkel’in nesnelliğe olan dolaysız yaklaşımında tutarlılığını sürdürmesini sağlamıştır.  

 

4.3. Salt Soyut Resim Yaklaşımında Kararlı Üslup Denemeleri 

 Berkel’in Cumhuriyet döneminin ideolojisini sanatın bağımsızlığıyla örtüştürmeden 

bağımsız olarak ele aldığı görülmektedir. Sanatın özgürlüğü, çağdaş olması onun her zaman 

önceliği arasında yer almaktaydı. Ankara’da öğretmenlik yaptığı yıllarda açılan sergilere 

katıldığı görülmektedir. Gazi Eğitim Enstitüsü’ndeki ilerici sanatçıları yakından tanımıştır. 

Ayrıca devletin çağdaş kültür politikalarını izleme olanağı bulmuştur. Katıldığı gruplar ve Devlet 

Resim Sergileri zamanın önde gelen sanatçıları ile kurduğu ilişki onun çağdaş sanatın toplumsal 

alandaki önemine inandığının açık örneğini teşkil etmektedir. Türk resminin çağdaşlaşması 

yolunda biçim ve öznellik gibi sorunları önceleyerek nesnel bir bakış açısıyla biçimlemeye 

çalıştığı kompozisyonlarında, profesyonellik ve idealizmden hiç ödün vermediği görülmektedir. 

1930’ların başlarında “d Grubu”nun özgün sanat arayışları sanatçının dikkatini çeker. Berkel’in 

Türkiye’ye geldiği bu yıllarda Avrupa’da aldığı sanat eğitimini oldukça iyi kullandığı 

görülmektedir. Ayrıca figür yorumları, sanat tarihi, kompozisyon gibi birçok konuda başarılı 

olduğu İstanbul Güzel sanatlar Akademisi’nde açtığı sergide açıkça görülmektedir. Kısa sürede 

önceleri gerçekçi bir üslup içerisinde yaptığı çalışmaları giderek soyuta yönelmiş, gündemdeki 

tartışmalardan uzak kendi üslubunu bağımsız bir şekilde ortaya koyan sanat dilini geliştirmiştir. 

Berkel!in resimleri Batı’da üretilenlerin gerisinde kalmadan, benzerlik göstermeden öznel bir 

tavırla Çağdaş Türk Resim sanatı içerisinde kendine ayrıcalıklı bir yer edinmiştir.  

 1950 ve 1960’lı yıllarda Amerika ve Avrupa’da Soyut Dışavurumculuk, Lekecilik, Pop, 

Op, ve Geometrik Soyut sanat piyasasının gündeminde yer almaktadır. Avant’garde alanda çevre 

ve arazi sanatına bağlı yerleştirmeler, düzenlemeler görülmektedir. Geometrik soyutlamayı en 

aza indirgeyerek minimalist yaklaşımla renk alanları yaratmaya çalışan Mark Rothko, optik ile 

geometriyi birleştirmeye çalışan Ad Reinhartd, Frank Stella gibi sanatçıların da bu dönenmede 

önemli çalışmalar yaptığı görülmektedir.  Sabri Berkel’in bu dönemde yaptığı resimlerde 1950 



Çağatay Uysal, Yüksek Lisans Tezi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2020 

43 

 

ve 1960’ların Batı resmiyle benzerlikler gözlemlenmektedir. Renk, çizgi ve biçim ilişkilerinde 

sonsuz hareket yaratacak arka plan araştırmaları Berkel’in özgün kişiliğini bariz bir şekilde 

kanıtlamaktadır. Bu resimlerle ve bazı akımlarla kıyaslandığında sanatçının lekeci ve dağınık 

kompozisyonlarla, daha sonra geometrik ve serbest biçimleri bir arada kullanan bir soyut 

anlayışla çalıştığı gözlemlenmektedir. Berkel’in resimleri Amerikan ressamlarının uç noktadaki 

arıtmacılığın; yani ışık ve gölgenin göze hoş gelen aldatıcı etkilerini bir yana bırakmaktadır. 

Berkel nesneleri belirli yapısal kuruluşları içinde göstermeyi amaç edinen sanat akımına yakın 

olmamakla birlikte, Fransız ressamlarının duygusallığını ön planda tuttuğu görülmektedir. Bu 

yıllarda Berkel’in en yakın olduğu çalışma tarzı İspanyol ve İtalyan soyut ressamlarıdır. Bu 

yakınlık Berkel’in hem Rönesans’la ilişkisi hem de Akdeniz kültürünün duyarlılığını 

taşımasından ileri gelmektedir. Dönemin İtalyan sanatçılardan Conrad Marca-Relli Berkel’in 

lekeci dönemiyle ortak unsurlar içerdiği görülmektedir. Antoni Tapies, Alberto Burri gibi 

sanatçıların çalışmaları da Berkel’in Avrupa’da olduğu dönemlerde çalışmalarını biçimlemede 

sanatçıya örnek teşkil etmiştir.  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

   

                                                          

 

                                         Resim 26: Sabri Berkel, “Sandalyede Çiçek”, DÜYB, 1947 

 Sabri Berkel resimleri incelendiğinde Matisse resimleri ile olan benzerlikten de söz 

edilebilir. Bu benzerlik Matisse’nin Batı akılcılığı ile Doğulu yaşam hazzıyla bütünleşmiş bir 
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resim türü içeriğine sahip iken Sabri Berkel’de ise Doğulu duyarlılığa akılcılık getirmesi ile 

değerlendirilebilir. Berkel resimlerini hiçbir zaman teknik üzerinden kurmamış, ama tekniği her 

zaman kendi öznelliğinin izini sürmekte bir araç olarak kullandığı bilinmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                                             

                                                

 

                                                

                                     Resim 27: Sabri Berkel, “Balkonda Natürmort ”, MÜYB, 1947 

 Berkel’in 1947-49 yıllarında “Odalık”, “Pembe Ağaç” (1948), “Naturmort” (1949), 

“Sandalye’de Çiçek” (1947) ve “Balkon’da Natürmort” (1948) gibi suluboya izlenimi veren 

duralit ve mukavva üzerine çalışılmış lekelerin serbest ve titreşen konturlarla belirginleştiği 

resimleri Matisse ve Fauve dönemini ayrıca dönemin mekânsal kurgusunu anımsatmaktadır. 

Sanatçının daha sonraki yıllarda özellikle 1970-76 arasında yaptığı çalışmaların doğal biçimleri 

ve belirgin şekilde görülen titrek konturlar, erken dönem resimlerindeki serbest boya 

vuruşunun etkisi ile oluştuğu gözlemlenmekte, tekniğin dışlandığı izlenimini vermektedir. 

Matisse’nin 1950’lerde yırtma kağıt biçimleri ile yaptığı kolajlar, Berkel’in 1946-48 

resimlerinde, kontur uygulaması ile örtüşmektedir.  

O yıllarda Berkel’in Matisse’nin kağıt çalışmalarından haberdar olup olmadığı bilinmemektedir. 

Bu resimlerin özelliği fırçanın her zaman resmedilen nesnenin konturunu kesin bir biçimde 

tariften kaçınması, biçimin yoğunluğunun nesnenin sınırlarında dağılarak, nesne ve arka planda 

anahtar motif işlevi gösterdiği görülmektedir.  
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                             Resim 28: Sabri Berkel, “Motifli Kompozisyon”, 195x150 cm,  TÜYB, 1947 

           Sabri Berkel’in çalışmalarındaki çizgisel değerlerin Matisse’nin çalışmalarındaki çizgi ile 

benzerlikleri görülmektedir. Aynı zamanda Cezanne’nin çalışmalarındaki düzlem oluşturma 

kaygısı da Berkel’in algıyı irdelemesinden ve mekânsal kurgu sorununa yönelmesinden 

Cezanne’nin rasyonel gelişimi olan Kübizm’e kavramsal değilse de şekilsel olarak yaklaştığının 

göstergesidir. 1950’lerin başında, Kübizm’in son aşamalarına benzeyen, bölünmüş renk 

düzlemleri içeren kompozisyonlar oluşturduysa da, bu resimlerdeki hacim ve kütle anlatımı 

tamamıyla farklı olarak görülmektedir.  Cezanne ile Berkel arasındaki yakınlığı ancak Rönesans 

eserlerindeki klasik kompozisyon benzerliği ile örtüştürebiliriz. Rönesans ressamlarından 

Boticelli, Fra Angelica ve Michelangelo’da rastladığımız, Floransa resminin akılcılığı ön planda 

tutan üslubu, çizgiyi tek bir bakış açısıyla ele alma mantığı Berkel’in resimlerinde ancak bir 

geleneğin devamı olma niteliği taşımaktadır. 
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                               Resim 29: Sabri Berkel, “Motifli Resim ”, 162x130 cm, TÜYB, 1976 

 Berkel’in çizimlerinde tonlama ve renk olgusu titizlikle ele alınan konuların başında 

gelmektedir. 1946-47 yıllarındaki çalışmaları Türkiye’de soyut resmin ilk örneklerini 

oluşturmaktadır. 1949’da Natürmort parçalanmaları olarak başlayan ve biçim bölünmeleriyle 

Kübizm’i anımsatan daha sonraları Kubbeler serisinde daha radikal bir soyut kurgu içerisine 

yönelen resimlerinde çizgi, bir noktadan diğer noktaya kaligrafik hareketler çizerek hareket 

etmektedir. Formları ve bunların iç parçalanmalarını, renk alanlarını, kurguyu çizgi yardımıyla 

oluşturmaktadır. Kendi ivmesi ile oluşan çizgi, zaman zaman hızlanarak, yavaşlayarak kendine 

has bir tempoyla kompozisyonu oluşturmaktadır. Berkel’in Klasik Türk mimarisi ve Mimar 

Sinan’a her zaman hayranlık ve yakınlık duyduğu bilinmektedir. Bu hayranlığını da 1952 yılında 

yapmış olduğu Mimar Sinan portresinde görmekteyiz.  Osmanlı mimarisinin müzikle olan 

ilişkisini çizgisel ritimlerle dile getirmek istediği görülmektedir.  
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                                    Resim 30: Sabri Berkel, “Mimar Sinan ”, 115x89 cm, TÜYB, 1952 

 1952’lerde “Ege’de Tütün”, “Balıkçılar”, “Mimar Sinan”, “Simitçi” gibi yerel konulara 

yönelik resimler gerçekleştirmiştir. O dönemler Çağdaş Türk resmini etkilemiş olan Fransız 

ressam Andre Lhote’un akademik ve kuralcı Kübizmin’den etkilendiği de görülmektedir.  1947 

yılında sanatçının Lhote atölyesinde çalıştığı bilinmektedir. Ayrıca sanatçının Nurullah Berk ile 

olan Türk resmi yaratma iddiaları sanatçıyı böyle bir zorlamaya itmiştir. Berkel’in bu dönemde 

gerçekleştirdiği işlerinde zaman zaman biçimsel zorlanmalar görülmektedir. Bu da sanatçının 

dönemsel anlamda yeni bir sürece girdiğinin göstergesidir. Konu ve soyut bütünlüğünü bu 

dönemde çözmeye çalıştığı görülmektedir. Erken dönem doğa etütleri ve doğa etütleri dışında 

Berkel’in bütün dönemleri bu çalışmalarının dışında kendi görsel yaratılarıyla 

biçimlenmişlerdir. Doğa etütlerinde var olan nesneye sanatçı kendi anlayışını ve algı gücünü 

yansıtmıştır.  Konu bazlı gerçekleşen bu resimlerde 1950’lerde ülkede kültür alanında 

gerçekleşen halkçı ve ulusal akımlara katkı sağlamak amacı güdüldüğü belirtilmiştir. Bu 

dönemde bile Berkel’in kendi önceliği olan soyut resim biçimlemesi sıcak soğuk renk 

denemeleri ve çizginin her zaman biçimin bağımlı olduğu çeşitlilik içinde kullanılmasına özen 

gösterildiği görülmektedir. Bu resimlerini zaman zaman yeniden ele alarak renk ve biçim olarak 

çeşitlemeleri ile varyasyonlarını üretmiştir. Bu çalışmalar bize biraz kalıplaşmış gibi gelseler de 
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Türk resminin o dönem koşullarında kültürel anlamda radikal bir görünüme sahip olduğunu 

göstermektedir. Bu çalışmalar zamanla yerini tümüyle soyutlanmış, sürekli çizgilerin yerini düz 

ve eğri karşıtlıklarının aldığı, soğuk ve sıcak renklerin uyumunun denendiği kompozisyonlara 

bırakmıştır. Sanatçının bu yıllarda daha da arındırarak gerçekleştirdiği çalışmalar, sonraları 

tamamen tekil biçimlere dönüşen kompozisyonlarının sözcülüğü niteliğindedir. Biçimsel 

anlamda şekillerin üst üste gelerek yoğunluk oluşturduğu formlara dayalı kompozisyon 

zenginliği 1980’lerde Berkel’in resimlerinde yeniden belirmektedir. Çalışmaların boyutları orta 

ebatlarda olsa da çizgi süreklilikleri nokta, kesişme ve ard arda sıralama gibi düzenleriyle 

karmaşık bir kurgu oluşturmaktadırlar. Bu da çalışmalara farklı bir boyut özelliği katmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Resim 31: Sabri Berkel“Ritm”, 61x49 cm, MÜYB, 1953 
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                                        Resim 32: Sabri Berkel, “Motif ”, 64x54 cm, DÜYB, 1953 

 1960-61 yıllarında Berkel bu çizgileri daha da kalınlaştırıp renklendirip, birbirine yakın 

bir yoğunlukta kullanarak, tuvalin fonu üzerinde figür soyutlamalarını andıran biçimlemelere 

yönelir. Daha çok gri, bej, kahverengi ve beyaz tonlarla belirlenmiş bu soyutlamaları Hitit ve 

Asur fresklerinin uzak yansımaları Braque’ın Kübizm sonrası dönemine benzer duyarlıkta ama 

daha özgün biçim yorumları olarak görülmektedir. Bu dönemlerde yaptığı çalışmalardan 

bazıları figür soyutlamalarını, kaligrafiyi ve eski arkaik rölyeflerin hareketliliğini çok 

yönlülükleriyle bir arada barındırmaktadır. Bu çalışmalarda çizgi hem figür, hem hareket olarak 

algılanmaktadır. Kalınlaşan çizgiler zaman zaman figür gibi algılanırken titreşen konturlar farklı 

ritimlerde hareketler çizmektedir. Bu çizgiler zaman zaman kompozisyonun dışına taşarak 

akışkan lekeler halinde resmi yeni bir boyuta taşımaktadır.   
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                                               Resim 33: Sabri Berkel, “Yazı ”, 70x87,5 cm, MÜYB, 1958         

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                       

                                         Resim 34: Sabri Berkel, “Hareket I ”, 150x225 cm, TÜYB, 1960 

 1955’lerde başlayıp 1962’ye kadar süren bazı resim örneklerinde Soyut Dışavurumculuk 

ve Taşizm etkileri görülen bu resimler Batı taklidinden uzak bir o kadarda özgün 

kompozisyonlar olarak Berkel’i günümüz çağdaş resminin en ileri noktasına getirdiği 

görülmektedir. Bu çalışmaların hiçbir benzetmeden yola çıkmadığını, tuvale daldığımızda, 
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sanatçının resimle aramıza hiçbir referansa yer vermediğinden anlamaktayız. Sanatçının 

çalışmalarındaki titizlik onun Pollock resimlerindeki gibi tesadüflükler barındırmadığının 

göstergesi gibidir. 1950’lerde Türk Kültür Politikasının Çağdaş Türk Resmi içinde kendi 

kimliğimizi ifade edebilme kaygısı oldukça etkindi. Bu nedenle sanatçıların gelenekten 

kopmadan kaligrafiyi öncelemeleri kaçınılmazdı. Geleneksel referansları güçlü olan kaligrafi 

soyut olduğu için ilgi gören bir temaydı. Sabri Berkel’de çizginin önceliği ve ritmin önemi bu 

yıllardaki kaligrafi ilgisiyle aynı zamana denk gelmektedir. Ancak bu durum Berkel için bağlayıcı 

görünmemektedir. Çizgi sanatçı için resimdeki özgürlüğün anahtarı gibidir. Çizgi resim 

içerisinde keşif yapan bir unsur haline dönüşmüştür. 1960’larda yaptığı çalışmalarında çizgi 

giderek keskin hatlarından arınmış yerini erimiş, akışkan lekelere bırakmıştır. 1960’lardan 

1967’ye kadar süren çalışmaları lekeci bir tavrın göstergesi gibidir.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

                                             Resim 35: Sabri Berkel, “Leke ”, 92x74 cm, TÜYB, 1966 
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Genellikle bazı başlıklar altında resimlerini sınıflandırması “Saf Soyutlama”, “Kompozisyon” 

“Leke” gibi isimler kompozisyon kaygısı olmaksızın yapılmış çalışmalar gibi görünse de, doğal 

görünmeleri resmin içindeki dinamiğin oluşması, renk yerleşimleri aslında tek tek hesaplanmış 

ince bir düşüncenin ürünü gibi görünmektedir. Berkel, Leopold Levy’nin Güzel Sanatlar 

Akademisi’nde edindiği baskı resim eğitimi deneyimi sanatçının yapmış olduğu çalışmaların 

doğal görünmesinin nedenleri arasında gösterilebilir.  Lekelerin giderek başrolü oynadığı 

arınmış kompozisyonlar bu sürecin devamında sanatçı tarafından yaygın biçimde kullanılmaya 

başlanmıştır. “Leke” adını verdiği siyah zemin üzerine, gri, beyaz ve pembe yuvarlakların 

düzenlendiği kompozisyon, ton karşıtlıklarını tekil biçimleri ve lekeciliğin bir arada 

barındırıldığı bu döneme iyi bir örnek teşkil etmektedir. Bu dönemde sanatçının biçimleri tuval 

içinde giderek azalttığı, biçim ve fon ikilemini belirgin biçimde kullandığı görülmektedir. 

Serbest ve geometrik formları keskin konturlar ile karşıt etkiler yaratarak soyut nesne 

niteliğinde izleyiciye sunmaktadır.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Resim 36: Sabri Berkel, “Leke ”, 92x72,5 cm, TÜYB, 1985 
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Türk resminde; grafiksel ya da optik görüntü üretmek mantığından uzak, kavramsal’a 

başvurmadan sayısız biçim çeşitlemesi ve kompozisyon kurgularıyla karşımıza çıkan sanatçı 

özgün soyut resim türünü izleyiciye sunmuştur. Son yirmi yılında sanatçının çalışmalarında 

gözlemlediğimiz verimlilik ve biçimlerdeki coşku, geçmişinden getirdiği figür çalışmalarındaki 

sonsuz çeşitlemelerden elde ettiği potansiyelin bir sonucu olarak görülmektedir.   Resim 

yüzeyinde dolaşan gözün içerde dolaşan şekil ve renklere göre yeniden ilişkiler kurduğu 

görülmektedir. Berkel’in son döneminde renkler opak çoğu kez yüzeylere beyaz katarak algının 

derinleştirilmeye çalışıldığı görülür. Çizgiler ve renkler kadar görünmeyen yapısal çizgiler ve 

renkler büyük önem taşımakta ve resme gizli bir düzen getirmektedir. Hiçbir zaman yeni esin 

kaynakları ya da başka teori ve kaynaklara başvurmadan kendi gerçekliğini kullanarak eserler 

üretmeye çalışan Sabri Berkel’in resmleri, izleyiciyi göz aracılığı ile sınırların ötesine taşıdığı 

düşünülen özgün bir dünyanın rasyonalitesi gibidir.  
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5. UYGULAMAR VE YORUMLAR 

 Resimlerin çözümlenmesinde yalnızca düz bir çizginin ya da rengin yorumlanması 

yapılmamış, birbirini mantıksal olarak takip eden biçimsel şemalar belirlenmeye, resimde bir 

birlerinin içine geçen renk lekelerinin, sınırlarının da izi sürülmeye çalışılmıştır. 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1, “Denizde”, 80x80 cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 2020 

 Bu çalışmadaki eserlerin kendi mitolojisine bakılırsa; geçmişten süregelen soyutlama 

isteği, resme giren rastlantılar ya da rastlantı gibi görünen lekeler ve işaretler birbirleri ile ilgili 

anlamlarla doludur. Resimde yer alan renk parçalarının arasına sıkışmış çizgisel fırça vuruşları 

uzakta duran sembolik nesneler ve figürler… Kompozisyonda kurgulanan mekanlar ve nesneler 

değişiklik gösterse de resimler birbirleriyle ikamesini sürdürmekte ve sonunda renksel bir 

bütünlükle sonuçlanmaktadır. Bu yolculuk sadece ruhsal olarak değil, gerçekte biçimsel olarak 

da süregelmektedir. Üst üste renk katmanlarından oluşan düzen, bu rastlantı olma etkisini 

ortadan kaldırmaktadır. Resimlerde mekanların renk lekeleri ile nasıl birbiri içine girdikleri 
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görülmektedir. Zaman zaman saydamlıktan yararlanarak oluşturulan katmanlı düzen, ışık gölge 

oyunu ile yüzey üzerindeki derinlik etkisini artırmaktadır. Gölgede yer alan opak renk düzeni 

ise tıpkı maniyerist dönem kompozisyonlarında kullanılan renk anlayışını anımsatmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2, “Yatan Kadın I”, 60x80 cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 2020 

 Çalışmalarda sıklıkla karşımıza çıkan dinamik fırça vuruşları resmin coşkulu yapısını 

izleyicisiyle buluşturmaktadır. İç dünyanın tutunmaya çalıştığı anlamları yansıtan yüzeyler 

gibidirler. Sanatçının geçmişinden bugününe ürettiği resimlerinde 1950-60’ların Alman 

Dışavurumcu ekolünü anımsatan tavrın sürdüğü gözlenir. Resimlerdeki nesne ve figür 

kurgularının, bir anlamda detaycılıktan arınma ya da indirgeme mantığıyla kendini ifade ettiği 

görülür. Çalışmalardaki bazı referanslar sanatçının iç dünyasına, gizemine, ya da geleneksel 

betimleme dışında kalan bütün uygulamalara genel bir yaklaşım açısı getirmektedir. Doğal 

olarak resimlerde sanatın köklü geleneğini ya da anlam arayışlarının zengin seçeneklerini 

görmek mümkün. Resim içindeki imgelerin düzeninde önem sırasına göre bir dizilişin olmadığı, 

imgelerde süreklilik ve içerikte tutarlılığı önceleyen bir kompozisyon kurgulama mantığından 

hareket edildiği görülmektedir. Resme giren her biçim ve imge aynı önemi taşımaktadır. Bu 
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nedenle resimlerde gözlemlediğimiz boşluk, mekan-uzam ve şekil, nesne, imge arasındaki 

farklılık da giderek yok olmaktadır.  

 

Resim 2, Detay 

 Fotoğraf gerçekliğinin günümüzde de sıklıkla kullanıldığı bilinmektedir. Sanatçının 

ürettiği bu çalışmalarda da fotoğraf teknolojisinin sunduğu imkanlarla bazı kurgularda 

sanatçının yaşantı içeriğinin ön plana çıkarıldığı gözlenir. Resimlerde görülen biçimleme 

anlayışı Ekspresyonist ve Yeni Dışavurumculuk gibi akımlarda yer alan tavırlara karşılık gelse 

de günümüze uyarlandığında melez bir tavrın habercisi gibidir. Sanatçı, çalışmalardaki içerik ve 

kurguyu çoğu zaman bir temayı seriler halinde işleyerek boyutlandırır. Aynı zamanda kendi ilgi 

ve uğraş alanlarının çok yönlülüğünü de kompozisyonlara yansıtır. Belirli dönemlerde yapılan 

gözlemlerde çekilen fotoğraflardan elde edilen imgelerden yararlanıldığı, bu imgelerin üslupsal 

dönüşümlerle sanatçının kendini yenilemesine olanak tanıdığı görülmektedir. Figür 

betimlemelerinde zaman zaman cinselliği önceleyen çıplak bedenler yer almaktadır. Bu 

figürlerin erotizmin tensel ayrıntılarına fazlaca yer vermeden betimlendiği aynı zamanda 

izleyiciyi tedirgin edici boyutta olmadığı gözlenir.  Hatta kimi zaman figürlerin mekan kurguları 

içerisinde ve lekeler arasında kaybolup gittiği görülmektedir. Tarih boyunca, özellikle de 19. 

yüzyıldan bu yana cinsellik temasının ressamları yakından ilgilendiren bir konu olduğu 

bilinmektedir. Örnekse; Japon estamplarında yaygın olarak ele alındığı ve bu çalışmaların 

pornografik, mistik, ya da eğlenceli bir konu olarak görüldüğü, kültürel yargılar ve 

alışkanlıklarla da ilgili olduğu izlenir. Resimlerde yer alan figür soyutlamaları, kompozisyon 
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kurgusu içerisinde yer alması gereken figür ve mekan ilişkilerini önceleyen bir unsur olarak 

düşünülmüştür. Burada cinselliğin bir tabu olarak değil, mistik bir eleman olarak ele alındığı 

söylenebilir. Çalışmaların yaklaşımı açısından bakıldığında; figürün kişiliği, düşünce yapısı, 

kültür ve politika boyutunun ötesinde, evrensel bir dil ve yaşamın çekirdeği olarak ele alındığı 

görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 3, “Yatan Kadın II”, 60x80 cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 2020 

 Kompozisyonların genelinde rastladığımız soyutlamanın doğa betimi dışında bir olgu 

değil bakışın mesafesi ile ilgili bir unsur olduğu gözlenmektedir. Yakın ve uzak bakış, farklı 

odaklanmalar, derinlik içinde gidip gelmeler, hem biçimlerinin/biçimlemelerin, hem de 

imgelerin ve betimlemelerin sürekli dönüşümlerine, çeşitlenmesine sebep olmaktadır. Fotoğraf 

görüntülerinden yola çıkarak aktarılan bu görüntülerde hakimiyet kurmak zor olsa da yeni bir 

görüntü yaratma çabası hissedilmektedir. İmgeler ne denli soyutlanmaya çalışılırsa çalışılsın 

özgün olma çabası çalışmanın öncelikleri arasındadır. Resim 3’de görülen figürün çalışmanın 

odak noktasını oluşturduğu görülüyor. Üstte yer alan bazı mekan ve doğa betimlemeleri, arada 

farklı planlarla verilen renk labirentleri, en altta yer alan çıplak bir kadının yarım kalmış 

figüründen başlayarak parçalanan mekan tasvirleri dikkat çekmektedir. Geri planda yer alan ve 

anlamsız gibi duran derinlik, perspektifle kurulan ve mekan tutarsızlığı gibi gördüğümüz farklı 

düzeylerdeki gerçekliği, düş, resim ve sahne arasındaki bağları kurmamızı sağlar. Görünürde 

yer alan anlamsız ilişkiler daha çok Varoluşçu bir yaklaşımın duyarlığını sergilemektedir. 
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Parçalanmışlığını, imgeler aleminin örüntüsüyle onaran çağdaş kimlik, modernist anlamda 

kadın bedeninin tekdüzeliğinde belki daha anlaşılır bir düzen aramaktadır. Bu çalışmada 

insanın mahrem fantezilerinin etkisiyle, toplumun mimariyle fizikselleştirdiği güç ve baskılar 

sistemi arasındaki gelgitlerle kendine kurduğu labirentleri anlattığı düşünülmektedir. Mekan 

yapılarının yüzeyselliklerine karşın, uzak duruşları, sağlam ve inandırıcı güçleri, altta ancak 

değişken izlenimler olarak yakalanabilen bir iç dünyanın derinliği ve yakınlığı olarak 

karşılaşılmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 4, “Kız”, 60x80 cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 2020 

 Zaman içerisinde yaşantı içeriğinden yola çıkılarak gerçekleştirilmiş kompozisyonlarda 

sınır tanımadan hemen her konudan, her biçimden yararlanılmıştır. İlginin merkezi her zaman 

insan olmuştur. Soyutlamalar her zaman figürün ileri fantazisini dürttüğü bedensel 

davranışlardan üretilmiştir. İmgeler çoğu kez tanınmaz halde ve soyut arı biçimler olarak da 

ortaya çıkarlar. Bu resimlerde önceden verilmiş kararlar değil, düşsel ve düşünsel serüvenlerin 

kendilerine özgü süreçleri okunmaktadır. Resimlerde kullanılan bütün imgeler birbirleriyle 

organik bağlar içindedirler. Aralarında yıllarca mesafe olan içerikler, bir gün aynı yüzeyde 

birleşip yeni anlamlar üretmektedirler. İmgeler birbirleriyle sembolik ve biçimsel ilişkiler içinde 

olmakla yetinmezler. Resim kendi serüveni içerisinde ilerlerken bu imgeler değişip 

dönüşebilirler. Bazı resimlerde insan bedeni ve uzuvları, yeryüzünün belleğinden üretilmiş 

nesneler, zamanın halkasından kopmuş sahipsiz anılar gibi, en somut biçimden en soyut ize 
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kadar, çeşitli görüntülerle ortaya çıkmaktadırlar. İmgelerin bir araya gelerek anlam bulmaları ve 

resimlerin kimliklerinin oluşumundaki en önemli etken, tuval yüzeyinin simgelediği mekânsal 

özelliklerdir. Burada izleyici, gerçekten özgür, sınırsız ve her yönde sonsuz hareket özgürlüğü 

olan bir mekânsal hisle karşılaşmaktadır. Resimlerde biçimsel yerleşmeler her zaman anlatılan 

öykünün yapısı ile ilgilidir, ancak hiçbir zaman sınırlı bir mekan hissi vermezler. Bu tür öyküsel 

durumlar resimlerde yer alan imgelerin sanki yeniden canlanıp açığa çakabilecekleri hissini 

uyandırmaktadır. Mekanın serbest ve sonsuz potansiyeli tıpkı yeniden yaratma edimi olarak 

değerlendirilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 5, “Yaşamın Sahnesi”, 70x100 cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 2020 

  Anılar ve öyküler zenginleştikçe, resimlere yansıtılmak istenen anlamlar genişleyerek 

yüzey üzerinde gerçek yaşantı içerikleri ile buluşmaktadır. Resim yüzeyindeki parçalanmalar, 

algı ve sezginin birlikteliği ile anlatının hikayesini yeniden oluşturmaktadır. Sezgi ve 
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kavramsallığın görselliğe dolaysız aktarımı olarak adlandırılabilecek bu resim türü, zaman ve 

mekan gibi farklı katmanlarla oluşturulmuş grift yapının bütünleşerek açığa çıkması olarak 

değerlendirilebilir. Zaman ve mekan bütünlüğünde labirent gibi simgelenen yapı, aslında 

kozmik bir düzeni ama düzeni göremeyenler içinde bir kaosu çağrıştırmaktadır. Aslında Kant’ın 

da belirttiği gibi; insanın hiçbir deneyiminin bu kaosu ve sonsuzluk sezgisini 

kanıtlanamayacağını belirtmesi gibi bu resimlerde de hiçbir rasyonalitenin anlaşılamayacağı 

görülmektedir. Zaman ancak mekan boyutunun birimlerinde, sınır ve duraklamalarında, mekan 

ise ancak zamanın sürecindeki harekette var olabilmektedir.  

 Sanatçı, Resim 5’te soyut mekan ve figürlü kompozisyonla, mekanın kültürel algısını bir 

araya getirerek insan kavrayışının çok zamanlı belirtilerini simgeleyen bir kompozisyonla 

karşılaştırır izleyeni. Adeta bir zaman haritası gibi bugünden geçmişe bir bakış ve belleğimizi 

yeniden canlandıran yeni kurgular, imgeler… İmge seçimlerinde ve bunların bir araya 

getirilişindeki özgürlük, kararlılık yerine kararsızlıklarla biçimlenen resimler ancak iç dünyanın 

gereksinimlerine Kant’ın da belirttiği gibi iç dünyadan varılan bir metafiziğin prensiplerine 

sadık oluşla ilgilidir. Bu bağlamda resimlerdeki zıtlıklar, birlikteliği imgeleme üslubundaki farklı 

yaklaşımları bir arada barındıran düş ve gerçeğin, görülen ve görülmeyenin sentezini 

sunmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 6, “Tekinsiz”, 60x80 cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 2020 
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 İnsan bedeni ve cinsellik bazen en amorf ya da en organik biçimlerde maddesellikten 

arınıp simgelere dönüşebilirler. Ya da onlara o kadar yakından bakılır ki yalnızca renk ve doku 

olurlar, ya da parçalanarak kaybolurlar. Cinsellik ve erotizm bu çalışmaların ana temasını 

oluşturmamaktadır. İnsanı sözün öncesinde, yazının ve işaretin ötesine götüren, bütün işaret ve 

simgelerin, dil olgusunun aşıldığı örnekler olarak görülebilirler. Figür ve mekanın çarpıcı 

boyutta kullanımı için yararlanılan çıplak beden formları cinselliğin bu bağlamdaki anlamından 

uzaklaştırılmıştır. Burada hareket, cisimler, olgular, zamanın sürekli kristalize oluşunu 

yaşatmaktadırlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 7, “Sokak 1”, 60x80 cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 2020 

  Mekan hem perspektiftir hem de saydamlığını kaybetmiş donmuş bir mekandır, ama 

aynı zamanda zamanın akışını da algılatır. İmgeler arasındaki diyaloglarda rengin de büyük bir 

rolü vardır. Resmin içindeki imgeler sadece görünen değil aynı zamanda görendir, böyle olduğu 

için resimlerin içinde sürekli olarak çok boyutluluk, imge ilişkileri ve dönüşümleri vardır. 

Burada renk seçimleri olabildiğince özgür kullanılmaya çalışılmıştır. Renk hem biçimlerin 
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çekiciliği, imgelerin göz alıcılığı altında bir atmosfer, bir ruh hali, bir zaman belirleyicisi hem de 

imgelerin kimliklerinin başlıca niteliği olarak görülmektedir. Renk belki de bütün unsurlardan 

daha çok bu çalışmaların özünü belirleyen bir nitelik kazanmıştır.  

 Sanatçı, mekan kurgularındaki ısrarcı tavrıyla, bir öğe ve şeklin bin bir dönüşümünden 

yeni kurgular üretmesini resminin doğal bir süreci haline getirmiştir. Ayrıca bu resimler, soyut 

kavramlardan değil organik bir süreçten gelişmişlerdir. Kendi gelenek ve kaynaklarının 

referansları ile kurdukları zengin çağrışımlar gözlemlenmektedir. Resimlerde görülen 

kurgularda, bütünselliği yapılan çalışmanın biçimsel sorunlarına, belleğin sonsuz haznesine 

resmin dilini kullanarak ulaşmaya çalışılmıştır. Yüzlerdeki ifadeler ne kadar belirsiz gibi 

görünseler de, soyutlanmış grift yapının kural tanımazlığına rağmen görüntülerin altında her 

zaman temel estetik değerlerin varlığı sezilmektedir. İmge çeşitliliği ve karşıtlıklar, resimlerde 

anlamlar dışında biçimsel ilkeler görebilmeyi zorlaştırmaktadır. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 8, “Sokak 2”, 80x100 cm, Tuval Üzerine Karışık Teknik, 2020 
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Gerçeklerin varlığına inanan ve bu nedenle de güzelin arayışı içinde olan çalışmalar, öte yandan 

özgürlüğe bağlılığı, yaşamın sürekli akışına kapılmış olması kalıplaştırılmış bir düzene 

hapsolacak tüm sabit düzenlemeleri de reddetmektedir. Zaman zaman resimlerde görülen, 

küçük beden parçalarının deniz ve doğa parçalarıyla bütünleştiği, bireylerin toplum içerisinde 

gündelik yaşantılarının da sahnelendiği çizimler, belleğin sınırlılıklarında dolaşan insanın 

kendini yeni varlıklar alemine alıştırma, onlarla tanışma sürecinin yeni belgeleri niteliğindedir.  

Resim 8’de fotoğrafın kullanımı ön plana çıkmaktadır. Resmi başlatan bir süreç olmakla birlikte 

çalışmanın ana kaynağını oluşturmaktadır. Yan yana ve birbiri ardına sıralanan figürler resmi 

zenginleştirmiş aynı zamanda gerilimi de arttırmıştır. Giderek belirsizleşen üst üste binmiş, iç 

içe geçmiş figürler, toplumun karmaşasını anlatırken aynı zamanda bireyin kalabalıklar içindeki 

yalnızlığına da gönderme yapmaktadır. İzleyici iki boyutlu bir yüzeyle karşılaşmış olmasına 

rağmen, kendisiyle temas kurmaya çalışan figür yoğunluğuyla karşılaşmaktadır. Geri planda 

giderek kaybolan figür görüntüleri resimde derinliği arttıran perspektifi de desteklemektedir.  

Resimdeki temanın hem görünürlüğü hem de yok oluşu elle tutulur bir sürekliliğin varlığını 

sorgulatmaktadır. Renk kullanımının şiddeti ve yoğunluğu fırça vuruşlarındaki hareketlilik 

resmin dinamik görüntüsünü desteklemektedir. 

 Bu çalışmaların karakteristik yapısı yüzey üzerindeki hareketliliktir. Fırça darbelerinin 

tuvalin yüzeyinden akıp giderken arkasında bıraktığı figürleri ve boşlukları oluşturan renk 

lekelerinin yarattığı sarmallar göze çarpmaktadır. Canlı ve parlak renklerin sıkça kullanıldığı bu 

çalışmalar genel olarak mavi rengin tutkulu tonlarıyla sonsuzluğa giden yolda izleyicisine de 

farklı bir atmosfer yaşatmaktadır. Büyük oranda doğaçlama olarak gerçekleştirilen mekanlar 

aynı zamanda iç kontrolünde sağlandığını göstermektedir. Doğaçlama için gerekli gücün ve 

deneyimin toplanması gerekmektedir. Ani kararlarla bir andan diğerine, tuvalin yüzeyinde aynı 

anda var olma çabasını gerektirir. Rengin değerleri, akışı, yeri, gerginliği ve bütün 

organizasyonu doğaçlama ve beklenilmeyene hep açık kalarak oluşturulmuştur. Doğaçlama 

boyandığı düşünülen her resmin kendi kurgusu içinde beklenmedik sorunları da beraberinde 

getirmiş olabileceği söylenebilir. Ama sanatçı her resminde bunu yeniden aşmış görünüyor. 

Özetle kurgu ve kompozisyon resmin yapılışı içinde zaman zaman kendiliğinden oluşmaktadır. 

Resimlerde, genelde çoğu sanatçının yaptığı hazırlıkları yapmadan ve ilk tuşla başlanan 

süreçlerden bahsetmek mümkün. Başlangıç anılarının itici gücü ve sadece deneyimlenen bellek 

kayıtlarının her zaman devrede olduğu süreçler...  
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Resim 9, “Kompozisyon”, 80x80 cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 2013 

 Bu doğrultuda üretilen resimler, kesinlik öngören bir görüntüden daha çok düzensizliği 

ve muğlaklığı içe saran bir duruma işaret etmektedir. Önceden belirlenmiş öznelerin, kurgusal 

organizasyonundan çok, oluşlar, çokluklar, çizgiler, renkler, yoğun duygusal arayışları açığa 

çıkarmaktadır. Üretilen çalışmalar belirli bir yapıya bağlı kalmaksızın ritim, hareket, hız, 

dinginlik, renkli alanlar, parçalar arasındaki ilişkiler gözetilerek gerçekleştirilmiştir.  
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SONUÇ 

 Batı’da 1950’li yıllarda etkisi giderek artan soyut ve soyutlama eğilimi resim yaklaşımını, 

Türk ressamları başarılı bir biçimde uygulamaya çalışmışlardır. Kendi iradesi ile özgür bir 

biçimde gelişen bu resim türünün, figürü resmin dışında bıraktığı ve süreç içerisinde kendi 

estetik anlayışını oluşturduğu görülmektedir. Ayrıca bu dönemde grupsal hareketin verdiği 

heyecanla başlatılan çalışmalar zamanla bireysel sanatçı kimliğini oluşturma yolunda kendini 

göstermiştir. Soyutlama eyleminin kendi dinamiğini oluşturan geleneksel nakış ve kaligrafik 

duyarlık Türk ressamına çalışmalarında hareket ve düşünme kolaylığı sağlamıştır. Soyutlama 

eyleminin düşünsel bir süreçle mi yoksa gerçek bir figürle mi temelleneceği düşüncesi çoğu 

zaman tartışmalıdır. Burada soyutlamayı görme eyleminin süreç içerisinde görüntüyü bozumu 

ya da manipülasyonu olarak da değerlendirebiliriz. Türk sanatçısının dış dünyadan beslendiği 

kaynaklardan yola çıkarak ortaya koyduğu yaratıcı edimin, görüntü deformasyonu ile imge 

temelli bu deneyimi kompozisyon çeşitliliğine dönüştürmesi zamanla kabul edilebilir bir resim 

türünü ortaya koymaktadır. 1970’li yıllarda doğaçlamayı bir dışavurum yöntemi olarak 

kullanan ve giderek ulusal kültür imgeleriyle ilişkilendiren Zeki Faik İzer ve Sabri Berkel’in bu 

noktada diğer örneklerinden ayrıldığı görülmektedir. Her iki sanatçının da tasarımsal sürecinde 

içselliğini dışarda bırakarak kurguladıkları kompozisyonlarda daha nitelikli tasarımlar ortaya 

koyduğu görülmektedir.  

 Bu tez çalışmasında fotoğraf gerçekliğinden elde edilen görüntüleri her iki sanatçının 

tavrıyla harmanlayan Çağatay Uysal tekniğini ve kurgusunu kendine özgü biçimleme anlayışıyla 

yeniden yorumlamıştır. Figürün anlatımcı gücünün barındırdığı anlamları, mekansal kurgularla 

birleştirmek amaçlanmıştır. Bireysel üsluplaşma sürecinde çeşitlilik arz eden İzer ve Berkel’in 

sanatlarında belirgin olan soyut ve soyutlamacı tavır Uysal’ın çalışmalarının ana fikrini 

oluşturmuştur. Uysal Türk resminin çağdaşlaşma süreci ve özgün üsluplar arayışı içinde 

gerçekleşen bu dönemden fazlasıyla etkilenmiştir. Çalışmalarında sıklıkla yer verdiği figür ve 

mekan ilişkilerini bakış, iz ve bellek kavramlarıyla harmanlamayı başarmıştır. Biçimci ve 

anlatımcı bir tutum içerisinde yer alan kompozisyonlarını serbest ve dışavurumcu teknikle, 

figür ve mekanın anlatımsal gücüne katkı sağlayacak şekilde gerçekleştirmiştir. Günümüzde 

Türk resim tarihinin derinliklerine ışık tutabilecek nitelikte ve titizlikte hazırlanan bu tez 

çalışmasının literatür araştırmalarına yararlı olacağı düşünülmektedir.   
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