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ÖZET 
D GRUBU’NUN CUMHURİYET DÖNEMİ ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNE VE EĞİTİMİNE 

KATKISI 
 

ÇELEBİ, Tuğba 
Yüksek Lisans, Resim-İş Öğretmenliği Bilim Dalı 

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Erol BATIRBEK 
Ocak–2013, 183 sayfa 

 
Cumhuriyet’in ilanından sonra Avrupa’dan yurda dönen genç ressamlar bir araya gelip 

yıllardır süre gelen empresyonizmin dışına çıkarak, tabiatı, nesneleri ve figürleri 

geometrikleştirme isteğiyle kübizm ve konstrüktivizm anlayışına uygun resimler yapmıp 

sergiler açarak  kısa sürede ülke genelinde tanınmaya başlamışlardır. Yurtdışından 

akademinin resim bölümüne başkan olarak getirilen Leopold Levy’in D Grubu ressamlarına 

duyduğu sempati, kısa süre sonra D Grubu’nun akademide görev almasına vesile olmuştur. 

Akademide hoca olmalarıyla çağdaş Türk resim sanatında ve eğitiminde bir takım yenilikler 

gerçekleştirmeye başlamışlardır. D Grubu’nun Çağdaş Türk resim sanatına ve eğitimine nasıl 

etki ettiği araştırmanın amacını oluşturmuştur. 

 

Bu amaç çerçevesinde, detaylı doküman incelemesi yapılmış, Cumhuriyet dönemi 

sanat hareketlerinin konu edildiği kitaplar, dergiler, notlar, köşe yazıları, makaleler irdelenip, 

betimsel ve içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırmanın evrenini; D Grubu 

ressamlarıyla aynı dönemi paylaşmış ve birebir eğitim almış sanatçılar, örneklemini ise 

Adnan Turani ve Turan Erol oluşturmuştur. Adnan Turani ve Turan Erol’a araştırmanın 

konusu kapsamında 16 soru sorulmuş ve alınan cevaplar birbirleriyle karşılaştırılarak 

yorumlanmıştır.  

 

Yapılan kaynak taramasının, Adnan Turani ve Turan Erol görüşmesiyle birbirlerini 

tamamlar nitelikte olduğu görülmüştür. Yazılı kaynaklardan ve görüşme yapılan ressamlardan 

elde edilen bulgular doğrultusunda, yapılan araştırmada varılan genel kanı, D Grubu’nun 

Cumhuriyet dönemi çağdaş Türk resmine ve eğitimine katkı sağladığı yönünde olmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: D Grubu, Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi, Kübizm. 
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ABSTRACT 

D GROUP ARTISTS’ CONTRIBUTION TO THE REPUBLICAN PERIOD MODERN 

TURKISH PAINTING AND EDUCATION 

ÇELEBİ, Tuğba 

Master’s Thesis, Program of Painting and Crafts Teaching 

Supervisor: Assist. Prof. Dr. Erol BATIRBEK 

January–2013, 183 pages 

Just after the declaration of Turkish Republic, young artists returning to their 

homeland from Europe came together and started to paint pictures relying on the concepts of 

cubism and constructivism with a desire to paint nature, objects and figures in geometrical 

shapes, going beyond the longstanding impressionism tradition. They gained nation-wide 

reputation with their pictures and exhibitions in a short time. Leopard Levy, who was 

appointed as the head of the academy, coming from abroad, appreciated their work of art, 

which leaded to their acceptance to the academy. As a result of their presence at the academy, 

some innovations took place in modern Turkish art and education. The aim of the study is to 

reveal the influence of D Group artists on modern Turkish art and education. 

Within this scope of this aim, a detailed document analysis was carried out. Books, 

journals, short notes, columns and articles that covered republican period art movements were 

examined via descriptive and content analysis. The population of the study consisted of artists 

who lived in the same period of D Group artists and who received one-to-one training from 

them, while the sample of the study was Adnan Turanî and Turan Erol. Adnan Turanî and 

Turan Erol were asked 16 questions within the scope of the study, and their responses were 

analyzed and interpreted in comparison to one another. 

It is found that document analysis is coherent with the interviews with Adnan Turani 

and Turan Erol. In accordance with the results obtained from written sources and interviews, 

the final conclusion of the study is that D Group artists contributed to the republican period 

modern Turkish painting and education. 

 

Key Words: D Group, Republican Period Turkish Painting, Cubism. 
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1. GİRİŞ 

 

Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, varsayımları, sınırlılıkları ve 

tanımları üzerinde durulmuştur. 

 

 

1.1. Problem 

 

Genel kapsamda Cumhuriyet dönemi çağdaş Türk resim sanatı üzerine yapılan 

araştırma ve tez sayılarının azımsanmayacak ölçüde olduğu görülmüştür. Özellikle D 

Grubu ressamlarına, resimlerine, eleştirilerine, sergilerine, D Grubu’nun etkilendiği 

sanat akımlarına ve D Grubu’na sonradan katılan ressamlara dair bilgilere genel olarak 

her kaynakta birbiriyle benzer şekilde yer verildiği tespit edilmiştir 

 

“D Grubu’nun Türk Resim Sanatına Kazandırdığı Bakış Açıları”, “Batılılaşma 

Sürecinde D Grubu Ressamlarının Rolü”, “Cumhuriyet Dönemi Türk Ressamları, Konu 

Sorunları, Lirik Soyutlama”, “Cumhuriyet Döneminde Kadın Sanatçılar”, vb… 

Başlıkları içeren çalışmalar araştırılmış, netice olarak D Grubu’nun sanata ve özellikle 

sanat eğitimine neler kazandırdığı konusuna ilişkin çalışma yapılmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu bilgi araştırmanın problem durumunu oluşturmuş ve bu problem 

doğrultusunda araştırmanın yönü belirlenmiştir. Özellikle D Grubu’nun sanat eğitimi 

içerikli kaynakların oldukça kısıtlı olması, araştırmanın yöntemini sadece doküman 

analizi olarak değil, belgeler doğrultusunda görüşme modelli yaklaşıma çevirmiştir.  

 

Görüşme modelli yaklaşımla D Grubu’nu yakından tanıyan ve o dönemde D Grubu 

hocalarından eğitim alan ressamlarla görüşülmek istenmiş, bu bağlamda üzerinde 

durulan problem durumu açıklığa kavuşturulmaya çalışılmıştır. 

 

 

1.2. Amaç 

 

1883’te Sanayi-i Nefise Mektebi’nin kurulmasıyla başlayan Güzel Sanatlar Eğitimi, 

yurt dışına gönderilen ressamlar ve akabinde ortaya çıkan batılı anlayışta resim üretimi, 

ülke genelinde çeşitli sanat hareketlerin oluşmasına imkân sağlamıştır. D Grubu üyeleri 
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Türk sanatının çağdaş Avrupa sanat akımları doğrultusunda gelişmesi gerektiğine 

inanmış, izlenimci teknikleri reddetmiş, kompozisyonu kübist ve konstrüktivist 

anlayışlardan esinlenerek sağlam bir düzen ve yapı üzerine oturtmayı amaçlamış, bu 

amaç ekseninden ayrılmayarak, sıkça eser üretip sergileyerek, okuyup yazarak sanatsal 

atılımlarda bulunmak istemişlerdir.  

 

Kuruluş yılının Cumhuriyet döneminin en hareketli zamanına denk gelmesi ile 

Atatürk’ün savunduğu düşüncelerle paralel olarak hareket etmeye çalışmışlardır. Sanat 

için sanat yapıp ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için mücadele 

etmişlerdir. Bir döneme canlılık katan D Grubu’nun Cumhuriyet dönemi Türk resmine 

ve eğitimine nasıl katkı sağladığı detaylı olarak incelenmek istenmiştir. Bu merak 

duygusu beraberinde o döneme tanıklık etmiş ressamlarla görüşme yapma isteğini 

oluşturmuştur. Belgelerle elde edilen bilgilerin Adnan Turani ve Turan Erol ile yapılan 

görüşme ile desteklenmesi sonucunda araştırmanın amacına yönelik bilgiler elde 

edilmiştir.  

D Grubu’nun sanat için verdiği mücadelenin, Cumhuriyet Dönemi Türk Resmine ve 

Eğitimine nasıl katkı sağladığı çalışmanın ana amacını oluşturmuştur.   

1.2.1 Alt Amaçlar  

 

Çalışmanın alt amaçlarında, şu sorulara cevap aranmıştır: 

 

1- Adnan Turani ve Turan Erol D Grubu’nu nasıl tanımlamıştır? 

2- D Grubu’nun yaşayan sanat felsefesi ne anlama gelmektedir? 

3- D Grubu’nun kübizm ve konstrüktivizmi Türkiye’ye getirip yeni bir üslup ortaya 

koymak istemelerini Adnan Turani ve Turan Erol nasıl değerlendirmiştir? 

4- D Grubu Atatürk’ün sanatsal gelişim politikasıyla uyumlu ilerleme gösterebilmiş 

midir? 

5- Adnan Çoker bir söyleşisinde D Grubu’na saldırmak Atatürk’e saldırmaktır 

açıklamasını Adnan Turani ve Turan Erol nasıl yorumlamıştır?  

6- D Grubu Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Türk resmine katkı sağlamış mıdır?  

7- D Grubu’nun diğer birlik, grup ve cemiyetlerden farklı yanı nedir? 
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8- D Grubu ile Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği’nin benzer ve farklı 

yönleri nelerdir? 

9- D Grubu’nun idealist ressam olmak için yapmış oldukları sanatsal uygulamaları 

Adnan Turani ve Turan Erol nasıl yorumlamıştır? 

10- D Grubu’nun akademide söz hakkına sahip olması, sanata ve sanat eğitimine 

nasıl yansımıştır? 

11- D Grubu’nun “ulusal sanat” anlayışını Adnan Turani ve Turan Erol nasıl 

değerlendirmiştir? 

12- Adnan Turanî’nin Turan Erol’un D Grubu  sergileri üzerine düşünceleri 

nelerdir? 

13-  D Grubu sergilerini farklı kılan özellikler nelerdir? 

14- D Grubu’nun sanat eğitiminin çok yönlü olmasına ilişkin yapmış oldukları 

açıklamalara Adnan Turani ve Turan Erol nasıl değerlendirmiştir? 

15- D Grubu’nun dağılışının sebepleri nelerdir? 

16- D Grubu’nun Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Türk Resmi’ne ve eğitimine katkı 

sağlamış mıdır? 

 

Betimsel ve içerik analizinde elde edilen bilgilere ek olarak alt amaçlar, aynı 

zamanda görüşme yapılan ressamlara da iletilmiş ve bu alt amaçları da kapsayan sorular 

yöneltilerek yorum yapmaları istenmiştir. Alt amaçlar araştırmanın genel iskeletini 

oluşturmaları açısından önemli görülmüştür. 

 

 

1.3. Önem 

 

20. yüzyılın ilk dönemlerinde Avrupa resim sanatında bir takım değişiklikler 

meydana gelmiştir. Bu değişiklikler eğitim için yurt dışına gönderilen genç ressamlarla 

etkisini göstermiştir. 1933 yılında yurda dönen genç ressamlar D Grubu ismi altında 

bütünleşip çağdaş sanat anlayışının içinde bulunduğu gecikmeye son vermek isteği ile 

batılı anlamda sanat eserleri üretmek için dayanışma içinde olmuşlardır. Tabiatta 

görülenin kopyasını yapmak yerine, tabiatı içselleştirerek geometrik ve plastik 

elemanlarla sunmak istemişlerdir. Bu istek çağdaş Türk resim sanatına, plastisizm, 

geometrikleştirme, kübikleştirme, dokusallaştırma ve lekeleştirme kavramlarını 

kazandırmıştır. 
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Batılılaşma sürecinde Türk resim sanatına ismini unutulmayacak şekilde yazdıran D 

Grubu’nun, Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Türk Resim Sanatına ve Eğitimine olan 

katkısının merak edilmesi çalışmanın çıkış noktasını oluşturmuştur. Yapılan kaynak 

taraması ve görüşmelerin D Grubu’nun geçmişten günümüze resim sanatına ve 

eğitimine yapmış olduğu kazanımların ne boyutta olduğunu öğrenmek açısından önemli 

olduğu düşünülmektedir. Özellikle D Grubu’nun sanat eğitimine nasıl katkı sağladığı, 

akademideki etkileri ve Cumhuriyet dönemine kattıkları hareketlilik üzerine, Adnan 

Turani ve Turan Erol ile yapılan görüşmenin sanata ve sanat eğitimine katkı sağlayacağı 

düşünülmüştür. Genel anlamda D Grubu’na ve D Grubu ressamlarının öğrencilerine 

ulaşmak git gide zorlaşmaktadır. Bunun en büyük sebebi de ressamların bir kısmının 

hayatta olmayışı bir kısmının da sağlık sıkıntısı yaşamasıdır. Adnan Turani ve Turan 

Erol gibi büyük isimlerin çalışmaya destek verip katılımda bulunması araştırmanın 

önemini arttırmıştır. 

  

 

1.4. Varsayımlar 

 

Araştırmada aşağıdaki sayıltılardan hareket edilmiştir.  

 

1. Literatür tarama modeliyle doğru bilgilere ulaşıldığı varsayılmıştır. 

2. Yapılan çalışmanın araştırmaya ışık tutacak, araştırma konusunun sınırları dışına 

çıkmasına neden olmadan net ve kapsamlı nitelikte olduğu varsayılmıştır. 

3. Araştırmacının kontrolünde elde edilen verilerin alan yazın taraması niteliğinde 

olup bilgilerin doğru ve amaca yönelik olduğu varsayılmıştır. 

4. Sanatçılara dair bilgilerin ve seçilen resim örneklerinin yeterli sayıda olduğu 

varsayılmıştır. 

5. Adnan Turani ve Turan Erol ile yapılan görüşmenin Cumhuriyet dönemine dair 

en doğru bilgilere ulaşmak açısından önemli olduğu varsayılmıştır.  
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1.5. Sınırlılıklar 

 

Bu araştırma; 

1- D Grubu ve öncesinde ortaya çıkan sanatsal birlik ve cemiyetlerin sanata olan 

katkılarıyla ve sanata katılımları ile sınırlandırılmıştır 

2- 1933 yılı ve 1960 yılı arasında D Grubu’nun sanatsal çalışmaları ile 

sınırlandırılmıştır. 

3- D Grubu’nu oluşturan Nurullah Berk, Zeki Faik İzer, Cemal Tollu, Elif Naci, 

Abidin Dino, Zühtü Müridoğlu’nun, yanı sıra gruba daha sonradan katılan 

sanatçıların ve D Grubu Ressamlarının etkilendiği sanatçıların hayatları ile 

sınırlandırılmıştır.  

4- Sanatçıların sanat eserleri ile ilgili örnekler, D Grubu kurucularından ikişer 

resim, gruba sonradan katılan ve grubu etkileyen sanatçılardan birer resim 

seçilerek sınırlandırılmıştır.  

5- D Grubu sergilerinin daha iyi anlaşılabilir olması açısından o döneme ait sergi 

broşürlerinden örnekler ve Cemal Nadir’in yayımlanan karikatürleri ile 

sınırlandırılmıştır. 

6- Dönemlerin incelenmesi, kaynak taraması, Adnan Turani ve Turan Erol ile 

yapılan görüşmelerle sınırlandırılmıştır. 

 

 

1.6. Tanımlar 

Entimist: İçtencilik. İnsan ruhunun mahrem ve gizli sırlarını içtenlikle anlatma eğilimi. 

Bu sanat anlayışına sahip kişilere entimist denir.  

Fovizm: 1898-1908 yılları arasında Henri Matisse tarafından Fransa’da geliştirilen bir 

sanat akımıdır. En önemli özelliği, tüpten çıkmış gibi çiğ ve bağıran renklerin doğrudan 

kullanımıdır.  

Konstrüktivizm: “1913’ten sonra görülen ve saf geometrik biçimleri benimseyen resim 

anlayışı. Maleviç, Tatlin ve Rodjenko’nun dikdörtgen, çember ve doğruların 

düzenlenmesine dayanan resimlerini 1913’te Moskova’da sergilemeleri sonucu ortaya 

çıkmıştır” (Turani, 2007; 76).  
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Mücerret Sanat: “Soyut ve yalın sanat demektir. Ananeden kurtulmuş tabiatın 

taklidine dayanmayan, hikâyecilikten çok uzak sanat anlamına gelmektedir” (Berk, 

1932; 60). 

 

Pürizm: “Fransızca Pur kelimesinden gelmektedir. “Pur” saf, berrak pürüzsüzlük, 

mükemmellik anlamına gelmektedir. Kübizmden çıkan onun prensiplerini göz önünde 

tutan bir zihniyettir. Hareketli çizgiler değil,  sabit ve durgun şekilleri, dinlendirici ve 

tezatsız renk ahenklerini ararlar” (Berk, 1932; 90).  

 

Sentetik kübizm: “Doğa görünüşlerini geometrik bir parçalamaya tabi tutup, tablo 

yüzeyini doğa unsurlarından kurtararak yeniden inşa etme amacı güder. Figürün tümünü 

basitleştiren geometrik inşaya sentetik kübizm, bir figürün her taraftan görünüşünü 

dikkate alarak yapılan parçalamaya ise analitik kübizm denir” (Turani, 2007; 81). 
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

2.1. Türk Resminde Batılılaşma Süreçleri 

2.1.1. Asker Ressamlar (1793) 

 

 17.yy. Osmanlı döneminde sanatçılar sanatlarını halk için değil saray için 

gerçekleştirmişlerdir. Dolayısıyla sanat ancak belli bir sınıfın bünyesinde gelişme 

gösterebilmiştir.    

 

18. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde Osmanlı tasvir sanatlarında yeni bir 

dönem başlamıştır. Osmanlı sarayının hizmetine giren Refail ve Kapıdağlı 

Konstantin’in tuvallere yaptıkları padişah portreleri bu değişimin ilk örneklerini 

oluşturmuştur. Refeil ve Konstantin’in eselerinden de anlaşılacağı üzere bu dönemde 

Osmanlı tasvir sanatlarındaki minyatür tekniği artık eski önemini yitirmiştir. Her iki 

sanatçıda Avrupa resim geleneğine daha uygun betimlemelerle Dumanlı Kitap 

Resimlerinin gelensel kimliğinden sıyrılmasına katkıda bulunmuşlardır. 

 

Batılılaşma adımı sonucunda 18. yy. sonlarından itibaren geleneksel kimliğini 

yitiren Osmanlı minyatürünün yerini 1878 tarihinden itibaren ağırlıklı olarak duvar 

resimleri ve ilk örneklerini padişah portreleri ile veren tuval resimleri almıştır. 19. 

yüzyılın batılılaşma ve yenileşme hareketleri ile birlikte Osmanlı nakkaşhanelerinde 

üretilen minyatürler yerini çağdaş resim sanatına bırakmaya başlamıştır. Bu anlamda 

Mühendishane ve Harbiye gibi okullara resim dersinin konulması resim sanatının 

yazma kitapların arasından çıkarak kitlelere mal olmasına ve ressam asker sınıfının 

doğmasına sağlamıştır. 

 

Çağdaş Türk resim tarihindeki “Asker Ressamlar” olgusu yeryüzünde benzerine 

pek rastlanmayan, farklı bir sanat etkinliği olarak çok ses getirmiştir. 18. yüzyılda III. 

Ahmet’in Batılılaşma yolunda gösterdiği çabalar sonucu, yabancı ülkelerden özellikle 

Fransa ve İtalya’dan birçok yazar ve ressam Türkiye’ye gelmiştir. İstanbul, Bursa, İzmir 

gibi kentlerin manzaralarını yapan İtalyan ve Fransız sanatçılarının, saray yaşamını da 

tasvire başlaması, Türk ressamlarını da kısa sürede etkilemeyi başarmıştır. III. Selim 

zamanında, 1793 yılında “Mühendishane-i Berri-i Hümayun”a (Topçu Okulu), 1835’te 

“Mekteb-i Fünun-u Harbiye”ye (Harp Okulu), sonraki yıllarda da buralara öğrenci 
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yetiştiren askeri okullara resim derslerinin konulması, askeri öğrencilere teknik çizim ve 

haritacılık için gerekli görülen resim dersleri, zorunlu ders olarak öğretim programına 

alınması Batılı anlayışta resme geçilmesinde önemli etkenlerden biri olmuştur. 

Öğrenciler harita çiziminin yanı sıra taş baskı, kazıma ve oyma gibi “resmetme” 

teknikleri üzerinde de çalıştırılmıştır. Askeri Tıbbiye ve Harbiye’nin açılması ile 

birlikte, okullardaki eğitimci ihtiyacını karşılamak için yurt dışına öğrenciler 

gönderilmiştir.  

 

Resim öğrenimi için 1835 yılında Avrupa’ya gönderilen on öğrenci arasında 

resim öğrenimi için giden Teğmen İbrahim ve Tevfik de bulunuyordu. Sonraları ferik 

(korgeneral) rütbesine kadar yükselen İbrahim Paşa yağlıboya yapan ilk Türk ressamı, 

aynı zamanda da çağdaş Türk resminin ilk önemli temsilcilerinden olmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resim.1. Ferik İbrahim Paşa, “Peyzaj”, 84x46cm 

 

 

Harp Okulu komutanı Selim Sebati Paşa öğretim kadrosunu Avrupa’da öğrenim 

gören kişilerden seçmesinin yanı sıra resim derslerine de çok önem vermesiyle 

tanınmaktaydı. “Mühendishanede ressam sınıfını oluşturabilmek için Avrupa’dan resim 

eğitmenleri getirtilmiş, bu resim sınıflarından mezun olan öğrenciler askeri okullarda 

resim öğretmeni olarak görev yapma şansını elde etmişlerdir” (Tansuğ, 1983: 181). 

1837’de resim öğretmenliğine atanan İspanyol ressam Chirans, öğrencilere karakalemle 

birlikte pastel, suluboya ve yağlıboya da öğretmiştir. Mühendishane ve Harbiye’de 

yetişen resim öğretmenlerinin askeri liselerde görevlendirilerek genç subay adaylarının 
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sanat eğitimlerinin pekiştirilmesi yanında birçok yeteneklerde sanat öğrenimi için 

Avrupa’ya gönderilmesine başlanmıştır. 

 

1849’da kaymakam Hüsnü Yusuf, 1862’de Ahmet Ali (Şeker Ahmet Paşa), daha 

sonraları Servili Ahmet Emin, 1880’de kolağası Halil (Halil Paşa) ve öteki asker 

ressamlarımızın Avrupa kentlerine gönderilmeleri ve bunların birbirini bütünleyen 

katkıları Türk resminde değeri yadsınamayacak bir çağdaşlaşma, yenilenme süreci 

oluşturmuştur. 

 

19. yüzyılın ilk yarısında Paris ve Londra’da Romantizm ve Barbizon Okulunun açık 

hava resmi alabildiğine yaygındır. Ne var ki Tevfik ve İbrahim gibi yurt dışına ilk giden 

sanatçılar bu eğilimi değil de, dönemin klasist anlayışıyla eğitim veren Paris Güzel 

Sanatlar Okulu’nun anlayışını temsil ederler. Bu yüzden de, yurda döndüklerinde 

resimleri üç boyutlu gösteren çizgisel işçiliğe önem veren bir resim anlayışını 

getirmişlerdir. (Altınok, 1985: 42; Edhem, 1970: 33) 

 

19. yüzyılda Türk ressamları minyatür tekniğinden ayrılıp yavaş yavaş yağlıboya 

resmine geçmeye başlamıştır. Salih Molla Aşk!, Hüseyin Giritli, Fahri Kaptan, Ahmet 

Bedri gibi primitif bir üsluba bağlı kalanlar yanında, özellikle Avrupa’da öğrenim gören 

asker ressamlarımız yeni bir resim dili ortaya çıkarmışlardır. Kaymakam Hüsnü Yusuf, 

Servili Ahmet Emin, Süleyman Seyyid, Ferik Ahmet, Osman Nuri ve Şeker Ahmet Paşa 

gibi asker kökenli ressamlar Türk resminde Batı anlayışına yönelen resmin öncüleri 

olmuşlardır. 

 

Bu dönemde yurtdışına giden sanatçılar, kendilerinden önceki kuşakla yine aynı 

okullara devam etmekle birlikte onlardan farklı olarak Barbizon okulu ile izlenimcilik 

akımına ilgi göstererek bir renk zenginliği ve fırça serbestliğine ulaşmışlardır. “Şeker 

Ahmet Paşa, Süleyman Seyyid bu gruptandır. Özellikle Harbiye çıkışlı sanatçılar 

yeniliklere daha açık olmuştur” (Altınok, 1985: 42). Harbiyelilerin yeniliklere daha açık 

olmasını,  resim eğitimi için yurt dışına gönderilmeleri ve bu alanda belirli bir donanıma 

ulaşmalarını sağlamıştır.  

 

Asker kökenli ressamlar bütünüyle gerçekçi bir görüş ve tekniğe 

bağlanmışlardır. Yapıtlarında çok figürlü düzenlemelere pek ilgi göstermemişlerdir. 
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Askeri eğitimin kazandırdığı disiplin ve alçak gönüllülüğün bir sonucu olabilecek 

arınmış ve yetkin bir işçilik çabası da onların yapıtlarında açık bir şekilde görülmüştür. 

Doğaya bağlılık, özenli bir teknik ve uğraş saygısı da ortak nitelikleri olmuştur. Şeker 

Ahmet Paşa’nın resimlerinde doğaya bir bağlılık içinde olduğu hissedilmektedir. 

Resimlerinde Coubert’in realizmini, Constable’nin doğa lirizmini anımsatan manzaralar 

ve natürmortlar görülmektedir.  Süleyman Seyyid, Ahmet Paşa ve Osman Hamdi’ye 

göre daha duygulu ve konu bakımından daha çeşitli resimler yapmıştır. “Harbiye’den 

sonra 20 yaşındayken Paris’e gitmiş orada hem Mekteb-i Osmanî’de hem de Alexandre 

Cabanel’in atölyesinde çalışmıştır. Celal Esat Arseven ve Nurullah Berk’e göre sadece 

manzara ve natürmort değil, bireysel portreler ve nü’ler yapmıştır” (Berk, 1974: 62).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resim.2. Süleyman Seyyid “Portakal” 32x41cm         Resim.3. Süleyman Seyyid “Natürmort” 43x60cm 

 

Süleyman Seyyid doğayı ve doğayı oluşturan bütün nesneleri titiz bir şekilde ele 

alıp renkli bir saydamlıkla tuvallerine aktarmıştır. Bilhassa çiçekler ve meyveler üstüne 

yaptığı natürmortlar onun sanat anlayışı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamıştır.  

 

Bu dönemin ortak özelliği yapılan resimlerde natüralist anlayışın hakim 

olmasıdır. Sanatçılar arasında herhangi bir üslup ve ortak eğilim kaygısı söz konusu 

olmamakla birlikte doğanın tasvirinde paylaşılan benzer idealler göze çarpmaktadır. 

“Türkiye’de ilk güzel sanatlar eğitimi okulu olan Sanayi-i Nefise’nin açılışına kadar iki 

evrede gelişen bu dönem Türk resim sanatının tohumunun atıldığı belki de bir anlamda 

ilk filizlerini verdiği başlangıcı temsil eder” (Turani, 1977: 7-10). 
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 Sanayi-i Nefise Mektebi'nin kurulması ile birlikte asker ressamlar yavaş yavaş 

yerlerini bu okuldan mezun olanlara bırakmışlardır. 1883 yılında Osman Hamdi 

tarafından Sanayi-i Nefise Mektebi kuruluncaya kadar resim sanatı askeri okullarda 

yetişen ressam subayların çalışmalarından ibaret kalmıştır. Sanayi-i Nefise’nin 

kurulmasıyla, 1883’ten itibaren resim öğrenimi sivillerin eline geçmiş ve gelişebilmek 

için yeni bir ortam oluşmuştur.  

 

 

2.1.2. Sanayi-i Nefise Birliği (Güzel Sanatlar Birliği ) (1883) 

 

Mühendishane-i Berri Hümayun’un programında harita, plan ve eşya 

çizimlerinin perspektif kurallarına göre yapılmak istenmesi üzerine, resim dersinin 

zorunlu hale gelmesi pozitif bilimlerin de kapısını aralamıştır. Mühendishane-i Berri 

Hümayun’dan sonra Harbiye’de resim dersini okutmaya başlatmış, böylece bu iki askeri 

okulla beraber, resim dersinin okutulduğu eğitim kurumlarının sayısında artış 

görülmeye başlanmıştır. 

 

Asker ve mühendis okullarında resim dersleri kapsamında okutulan, yağlıboya, 

perspektif, karakalem gibi sanatsal dersler, Sanayi-i Nefise’nin kurulmasıyla sivillerinde 

sanat eğitimi almasına olanak sağlamıştır. Sanayi-i Nefise mektebi üçü yabancı olmak 

üzere sekiz hoca ile öğretime başlamıştır. Sanayi-i Nefise’de, erkek öğrenciler yer 

almıştır. Kızlar için 1 Kasım 1914’te ayrı olarak “ Kız Sanayi-i Nefise Mektebi” 

açılmıştır. Bu okulun müdireliğini de yapan ilk kadın ressamlardan Mihri Müşfik 

Hanım’ın ilk kez çıplak kadın modelini atölyeye getirmiş olması dönemi açısından 

önemli bir gelişme olmuştur. 

 

Plastik sanatlar, resim, heykel ve mimarlık gibi dört bölümden oluşan Sanayi Nefise 

Mektebi Alisi’nin eğitim sistemi ve yönetimi, Paris’te 1863 yılında kurulan Ecole 

Nationale Superiure Des Beaux-Arts’ından esinlenilmiştir. Avrupa’ya gönderilecek 

sanatçıların seçiminde bu okulun Roma Akademisi’ne benzeyen bir uygulama hakimdir. 

Sanayi-i Nefise Mektebi Alisi’nin resim ve heykel bölümlerinden her yıl ancak bir 

öğrenci mezun edilir ve bu kişi, eğitiminin devamı için devlet tarafından Avrupa’ya 

gönderilirdi. (Erbay, 2004: 75) 
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Grubun oluşumu Sanayi-i Nefise Mektebi olan kurumun eğitiminden geçmiş 

öğrencilerin bir araya gelmesiyle gerçekleşmiştir. İkinci Meşrutiyet’in ilanından hemen 

sonra 1908’de kurularak Türk ressamlarını bir araya getiren ilk örgütlenme Osmanlı 

Ressamlar Cemiyeti; 1929’da Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği’nin 

kuruluşuna kadar ki tek ressam birliği olmuştur. Kurulan Osmanlı Ressamlar Cemiyeti, 

Türk ressamlarının ilk örgütlü birliğini oluşturmuştur.  “Sivil sanatçıların yetiştirilmesi 

amacıyla devlet tarafından, batılılaşma zihniyetiyle kurulmuş olan ilk okuldur” (Tansuğ, 

1992: 100). 

 

Cemiyetin kuruluşu ile ilgili ilk çalışmalar M.Ruhi Arel’in öncülüğünde 

Şehzadebaşı’ndaki evinde başlatılmıştır. Ressam Ruhi Arel önerisiyle bir araya gelen 

Hoca Ali Rıza, Çallı İbrahim, Sami Yetik Şevket (Dağ), Ahmet Ziya, Hikmet (Onat), 

Ahmet İzzet, Osman Asaf, Hüseyin Haşim gibi ressamların girişimiyle kurulan cemiyet, 

dönemin sanat ve sanatçı sorunlarıyla ilgilenmiştir. İlk başkanlığını Ressam Sami 

Yetik’in yaptığı cemiyete Halil Paşa, Zekai Paşa, Nazmi Ziya, Avni Lifij, Feyhaman 

Duran, Müfide Kadri gibi ünlü ressamlar katılmıştır. 

 

Abdülmecid Osmanlı’da sanatsal anlamda büyük bir gelişime imza atmıştır. 

Babıali’ye gidecek sadrazama “ Sana halkımın refahı için bütün önlemleri almanızı 

emrediyorum. Din işlerinde olduğu gibi, dünya işlerinde de cahilliğin kaldırılmasını 

ilim, fen ve sanat öğretimini sağlayan okulların kurulmasını istiyorum” açıklamasıyla 

gelişimin her alanda olduğu gibi sanat eğitimi alanında da olması gerektiğini 

vurgulamıştır. İlk başkanlığını Sami Yetik’in yaptığı Osmanlı Ressamlar Cemiyeti, 

kendi yayınları ve ilk sanat dergisi olan "Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Mecmuası"nın 

yayımlanmasına da yardımcı olan Abdülmecid tarafından desteklenmiştir.  Türk 

ressamlarının eserlerinin tanıtımında Galatasaray Sergileri’yle öncülük edip İstanbul’da 

açılan sergilere her yıl katılmış olan cemiyet, Ankara’da açılan Galatasaray Sergileri’ne 

ise Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra katılarak etkinlik alanını genişletmeyi 

başarmıştır. Sanatsal anlamda yapılan etkinliklerle önemli bir döneme imza atmışlardır. 

 

Osmanlı Ressamlar Cemiyeti’nin sanat tarihimizdeki yeri oldukça önemlidir. 

Usta çırak ilişkisine dayalı sanat ve sanatçı ortamında belirli bir olgu etrafında toplanıp 

birlik oluşturmak oldukça radikal bir karar olmuştur. Türk resim sanatı için büyük bir 
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gelişimin başlangıç noktasını oluşturmuştur. İlk olarak sanat, sanatçı ve sanat ortamı 

kavramlarına profesyonel anlamlar kazandırılmasını sağlamıştır. Bu anlamlar resim 

sanatı için önce teknik anlamda sonra da konu ile ilgili onu işlemeye ilişkin öz-biçim 

değerlerinin yeni yorumları olarak kendini göstermiştir.  

 

“Osmanlı Ressamlar Cemiyeti, isim ve biçim değiştirerek çalışmalarına devam 

etmiştir. 1908 yılında “Osmanlı Ressamlar Cemiyeti” adı ile kurulmuş, 1921’de “Türk 

Ressamlar Cemiyeti”, 1926’da “Türk Sanayi-i Nefise Birliği”, 1926’da son olarak 

“Güzel Sanatlar Birliği” adını almıştır” (Berk ve Gezer, 1973: 40).  Sanat ortamının 

canlılığı ve çok sesliliğini sağlayan sürekli bir etkinlik düzenine ve sanatçılar arası 

iletişim verimliliğine yönelik çabaları ile cemiyet, çok ileri bir görüşü temsil etmiştir. 

Sanatçıların kısıtlı bireysel olanaklarıyla yaygınlaşmasına daha fazla yardımcı 

olamadıkları sergiler, cemiyetin etkinliğe başlaması ile daha sıkça ve hatta giderek 

düzenli bir biçimde izlenmeye başlanmıştır. “Osmanlı Ressamlar Cemiyeti, sanatçıları 

bir araya getirip bir sanat çevresi oluşturduğu gibi, daha sonraki resim gruplarının 

kuruluşuna da zemin hazırlamıştır” (Tuna, 1995: 29). 

 

 

2.1.3. 1914 Çallı Kuşağı 

 

Ondokuzuncu yüzyıl ortalarında gelişmeye başlayan Batı anlayışı ve tekniğine 

uygun Türk resim sanatı, 1914 yılından sonra yeni bir niteliğe bürünerek çağdaş 

eğilimlere giden yolları açmayı başarmıştır. 

 

            Ondokuzuncu yüzyılın ortalarına gelindiğinde Türk resim sanatı batıyla daha 

sıcak ilişkiler içerisinde olmuştur. Sanayi-i Nefise Mektebi’nin 1910’da açtığı sınavı 

kazanarak resim eğitimi için Avrupa’ya gönderilen genç sanatçılar, 1914’te Birinci 

Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine İstanbul’a döndüklerinde yeni bir sanat anlayışının 

öncüsü olmuşlardır. Meşrutiyet’in ilânı ile birlikte 1908–1914 yılları arasında 

Avrupa’ya gönderilen bu ressamlar, gittikleri şehirlerdeki sanat kurumlarında aldıkları 

eğitimle kendilerini geliştirme imkânı bulmuşlardır. Çallı Kuşağı olarak adlandırılan bu 

grup sanatçıları; Sami Yetik, Ali Sami Boyar, Hikmet Onat, Mehmet Ruhi, İbrahim 

Çallı, Nazmi Ziya, Feyhaman Duran, Avni Lifij ve Namık İsmail’den oluşmaktadır. 
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Çallı Kuşağı sanatçıları, Osmanlı’nın son dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 

ilk yıllarını gözlemlemiş bir birliktelik olarak, Türk resminde önemli bir konuma sahip 

olmuşlardır. Çallı Kuşağı sanatçıları, rastgele düşüncelerle tuvalleri başına geçmemişler, 

plânlı ve programlı olarak bazı imgeleri resimlerine taşımışlardır. Kadın da bu 

imgelerden biri olarak sıklıkla kullanılmıştır. Böylece Cumhuriyet dönemi resminin 

yapılanmasında önemli rol oynayarak, Türk resminde konu zenginliğine ciddi anlamda 

katkıda bulunmuşlardır. Özellikle “Asker Ressamlar Kuşağı”ndan sonra, ilgi gösterilen 

manzara, ölü doğa ve figür, 1914 Kuşağı sanatçıları tarafından olgunlaştırılmıştır” 

(Sarıoğlan, 2004: 251). Resimlerinde doğa temasını işlerken ayrıntılarına önem 

vermeyip, biçimleri sarıp, rahat çizgiler kullanarak, güneşin pırıltılarını yansıtan 

renklerle, geniş fırça vuruşlarıyla sanatsal çalışmalar üretmişlerdir.  

 

 

Çallı Kuşağı’nın Cumhuriyet dönemi resmine, konu çeşitliliği yönünden olduğu kadar, 

ışık kullanımı, biçimin parçalanması ve soyuta yöneliş bakımından da katkısının olduğu 

gözlenmektedir. Bununla birlikte 1914 Kuşağı, Cumhuriyet döneminin ilk sanatçı 

gruplarından Müstakiller ve D Grubu’nun karşı çıkıp aşmaya çalıştığı çizginin 

temsilcileri olmuşlardır. (Germaner, 1999: 16) 

 

 

Çallı Kuşağı’nın hedef olarak seçtiği kitle, sanatsever ve bir o kadar da İnkılâbın 

destekleyicisi konumundadır. İnkılâp Sergisi’nde Ankara’da buluşan sanatsever 

topluluk, ileriki nesillere bırakacağı tarihsel konuları, birer masal destanı gibi topluma 

aktarma düşüncesinde olmuştur. Böylece sanat daha önceki dönemlere göre daha 

işlevsel hale getirilerek, kurgusal renkler ve figür yapılanmalarıyla halka anlatılmıştır. 

Fransa’nın sanat kokan ikliminden faydalanan bu ressamlar, kişisel üslup gelişimlerine 

paralel olarak eser üretip, ticari kaygılar taşımak yerine, vatan ve yurt kelimesini 

özümseyip savaşın verdiği bütünlük kavramını eyleme dökerek, görsel dilin 

kelimelerini aramışlardır. 

 

1914’e kadar doğayı kopya etmekle yetinip herhangi bir yorumsal girişimde 

bulunmayan Osmanlı ressamları, doğayı kendine göre yorumlayan, genç sanatçılar 

sayesinde, manzara ve natürmort türlerine yepyeni bir görüş, duyuş ve teknikle, tek 
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figürü, insan resmini, benzetilmiş portreyi, çeşitli konuları dile getiren sahneleri katarak 

türlerini çeşitlendirmiştir. 

 

Gelenek bağını açıkça ret etmeseler de pek umursamamışlardır. İzlenimciliği kendi 

görüşleriyle bağdaştırarak, kendilerinden öncekilerin koyu gölgeli geleneksel paletini 

güneş ışınlarının parlaklığı ile değiştirmişlerdir. Böylece siyasal, sosyal ve ekonomik 

şartların bunalttığı insanları ışıklı, aydınlık renklerle boyadıkları tablolarıyla 

ferahlatmışlardır. Bu ressamlar, dönemin edebi eserlerini, bilinçaltı bir tepkiyle, resim 

diliyle protesto ederek yaşanan zamandan bunalan ruhların tesellisi olmuşlardır. 

Düşüncelerini sembol ve alegorilerin arkasına saklayarak sistemi eleştiren 

edebiyatçıların araçlarını kullanamayacakları için de, İzlenimciliğin teknik 

imkânlarından yararlanmışlardır. (Buğra, 2007: 255) 

 

1914 Kuşağı ressamları uyguladıkları teknikle, dıştan bakınca dönemin 

edebiyatçılarının benimsediği “sanat için sanat” anlayışını paylaşıyor gibi 

görünmüşlerdir. Resimlerinde, edebiyatçıların sembollerle kurguladığı dünyayı yedi 

rengin envai çeşidine bulamışlar, kendi gerçekliği içinde yansıtıp, bir anlamda toplum 

için sanat yapmışlardır. Ruhlarında meydana gelen yaşantı biçimlerini, doğadan 

aldıkları birtakım izlenimlerle senteze tabi tutarak ifade etmişlerdir. Böylece madden ve 

manen çökmüş insanlara, hayatın her şeye rağmen yaşanmaya değer olduğunu 

hissettirmişlerdir. Türk resmi, onlar sayesinde durağan biçimlerden kurtulup, yeni bir 

havaya bürünmüştür. “Toplumun tanığı olmaya başlayan ressam, saray sahneleri, yemiş, 

çiçek natürmortları, eski sokak, mezarlıklar, park ve bahçeler gibi dondurulmuş 

konulardan uzaklaşarak ilgisini yaşayan insanların, kadın ve erkeklerin yüzlerine 

çevirmiş; toplumun keder ve sevinçlerini, İstanbul’un binbir görünümünü tuvallerine 

taşımıştır” (Buğra, 2007: 255–256). 

 

1914 Kuşağı sanatçılarının kendilerinden önceki duyuş, görüş ve 

uygulamalardaki en önemli farklılıkları, doğayı hiç değiştirmeden kopya etmek yerine, 

bireysel duyguları ve yorumlarını da tuvale aktarmaları olmuştur. Nazmi Ziya’nın 

İstanbul ve İstanbul insanını güneşin pırıltılarıyla resmetmesi, Avni Lifij’in şiirsel 

duyarlılığı renkle bütünleştirmesi ve sağlam desen yapısı, Feyhaman Duran’ın portre 

ressamı olarak ün yapması, Namık İsmail’in çok yönlü bakış açısı, Hikmet Onat’ın açık 

hava resimleri, bu kuşağın oluşumu açısından önemli özellikler taşımaktadır. 1914 
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kuşağı ressamlarının her biri kendi duygularını ve üsluplarını yansıtan resimler üreterek 

isimlerini unutulmazlar arasına yazmayı başarmışlardır.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resim.4. Feyhaman Duran “Atatürk” 121x89cm      Resim.5. Namık İsmail “Köy Evi”24x33cm 

 

 

O güne kadar kapalı atölyelerde, açık havayla temastan uzak, fotoğraflara 

bakılarak yapılan resimler yerine, yaşamın içinde, sokağın ortasında, denizin kıyısında 

yapılan resimler almıştır.  

 

 
Resim.6. Nazmi Ziya “Küçüksu’dan” 42x62cm      Resim.7. Avni Lifij “Panayır’a Gidiş” 13,7x17,9cm         

 

 

Çallı Kuşağı, sırtlarında boya kutuları, ellerinde sehpaları İstanbul sokaklarına çıktı. Bu 

da Türk resminde yeni bir dönemin başlamasına neden oldu. Resimlerin konuları, 

yaşamdan uzak değildi. İstanbul görünümlerinden, ev mekânlarının içlerine kadar 
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uzanan ve gündelik hayatı yansıtan konu çeşitliliği bu kuşağın Türk resmine getirdiği en 

büyük yenilikti. (Sel, 2002: Milliyet)  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
Resim.8.Hikmet Onat “Ormandan Görünüş”                          Resim.9.İbrahim Çallı “Adada Sabah Gezintisine Çıkan     

              67x80cm                                                                                   Kadınlar”, 115x80cm    

  

 

1914 Çallı kuşağı sanatçıları Türk resim tarihi içerisinde kübist ve soyutlamacı 

anlayışta sanat üretiminin kapısını açmaya yardımcı olmuştur. Her yıl Galatasaray 

sergileri açarak Çağdaş Türk Resim Sanatı’nın gelişmesine katkı sağlamışlardır. 

 

 

2.1.4. Yeni Ressamlar Cemiyeti (1923) 

 

1923 yılında Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle birlikte ülkenin genel görüntüsünde 

değişikliklere başlanmıştır. Çağdaş bir Türk Devleti kurulmuştur. Oluşturulan sosyal ve 

kültürel kurumda eski değil yeni düşünce sistemi kabul görmüştür. Bu nedenle eskiyi 

temsil eden her türlü anlayış yerini yeniye bırakmıştır. Bu amaçla yüzyılın başında 

Osmanlı Ressamlar Cemiyeti’nin kuruluşuna yol açan istek ve idealler, günün şartlarına 

uyum sağlamış bir şekilde sanat ortamını yeniden şekillendirmeye başlamıştır.  

 

Cumhuriyet’in ilan edilişiyle birlikte sanat eğitimlerini yeni bitiren, bazı 

yetenekli ve sanata dair istekli genç ressamlarda bir hareketlilik baş göstermiştir. 

İbrahim Çallı ve Hikmet Onat atölyelerinde çalışmış olan bu sanatsever gençler 
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okullarını bitirir bitirmez, bir sanat cemiyeti kurup, bu alanda sergiler düzenlemek 

istemişlerdir. Yeni Resim Cemiyeti çatısı altında bütünleşen gençler arasında Şeref 

Akdik, Refik Epikman, Elif Naci, Muhittin Sebati, Saim Özeren ve Cevat Dereli 

bulunmaktaydı. 

 

Yeni Ressamlar Cemiyeti Türk resim sanatı içerisinde yer alan ikinci sanatçı 

birliği olarak kendinden söz ettirmiştir. Kendinden önceki birlikten farklı bir duruş 

sergileyememişlerdir. Her hangi bir üslup oluşturamamışlardır. “O güne kadar ölçü 

bilinen Galatasaray sergilerine bir şeyler katmak istiyorlardı” (Berk-Gezer, 1973: 41). 

Yeni ressamlar cemiyetinin belirgin bir grup özelliği söz konusu olmamıştır. Var 

oldukları süre içerinde bir kez sergi açmışlardır.  

 

O dönemde bakanlığın Avrupa’ya öğrenci göndermek için yapmış olduğu 

yarışmada, kazananlar Paris’e gitme hakkını elde etmişlerdir. Kazanlar arasında Refik 

Epikman, Mahmut Cuda, Cevat Dereli, Muhittin Sebati ve Ali Karsan yer almıştır. Bu 

sanatçıların Paris’e gitmesi cemiyetin dağılmasına yol açmıştır.  

 

 

 2.1.5. Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği (1928) 

 

1923 yılında Cumhuriyet`in ilan edilmesinin ardından güzel sanatlara verilen 

önem artmıştır. Türkiye Cumhuriyeti`nin ekonomik, siyasal ve kültürel alanlarda her 

yönü ile Batı’yı yakalaması için özellikle Cumhuriyet’in ilk yıllarında bu alanlarda 

yetişmiş kişilerin bulunmaması dikkate alınarak 1924’te resim konusunda yurt dışına 

yetenekli gençler gönderilerek bu gençlerin sanatsal çerçevede yetişmeleri sağlanmıştır. 

Yurt dışı eğitimlerinden sonra yurda dönen sanatçılar, üretimlerini sürdürecekleri maddi 

ve manevi koşulların bulunmadığı Cumhuriyet'in ilk yıllarında, sanatçıların grup ve 

dernekler çatısı altında bir araya gelerek, dayanışma içerisinde olmaları, birlikte sergiler 

düzenlemeleri, sorunlarını dile getirmeleri ve devletin sınırlı desteğinden pay almaya 

çalışmak istemeleri olağan karşılanmıştır. 

 

1928 yılında yurda dönen genç ressamlar Almanya ve Fransa’da almış oldukları 

sanat eğitimi doğrultusunda “Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği” isimli grup 

çatısı altında toplanmışlardır. Bu birlik Türk resim sanatının tarihsel süreci içerisinde 
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kurulan resim derneklerinin üçüncüsü, Cumhuriyet Türkiye’sinin ilk ressam birliği 

olmuştur. 1928-1942 yılları arasında Türk resminin tanıtılması ve yaygınlaştırılması, 

geliştirilip özgünleştirilmesi çerçevesinde önemli etkinliklerde bulunmaya çalışmıştır. 

Müstakil ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği ismini “Üyelerinin bireysel sanat 

anlayışlarına özgürlük tanıyan birliğin bu özelliği gibi adını da Paris’te aynı yıllarda 

etkinliğini sürdüren “La Societedes Artistes Independonts” adlı gruptan almıştır” (Tuna, 

1995: 38). 

 

5 Nisan 1929’da kurulan birliğin üyelerinin sıralanışı Refik Fazıl (Epikman), 

Cevat Hamit (Dereli), Şeref Kâmil (Akdik), Mahmut Fehmi (Cûda), Nurullah Cemal 

(Berk), Hale Asaf, Ali Avni (Çelebi), Ahmet Zeki (Kocamemi) Muhittin Sebati, Ratip 

Aşir (Acudoğlu) ve Fahrettin Arkunlar şeklinde birliğin tüzüğünde yer almışlardır. 

 

 

Çallı kuşağı sanatçıları 1914 yılında yurda döndüklerinde benimsedikleri sanat 

anlayışları doğrultusunda resim üretmişlerdi. Renk ve ışık özelliklerine önem veren bir 

anlayışa yönelmişlerdi. Oysa müstakillerin üyeleri, ayrı sanat anlayışlarına karşın; 

biçim, hacim, desen, mekan ve konstrüksiyona önem veren yeni bir sanat anlayışında ve 

konu çeşitlemeleriyle ortak duyarlılığa ulaşmışlardır. Müstakiller, Türk resim sanatına, 

batı resminin gelişen tekniğinden, yeni akımlardan yararlanan, fakat Türk sanatçısı olma 

duyarlılığını kaybetmeyen, özgün sanat anlayışlarıyla, yeni ve çağdaş bir boyut katmayı 

gerçekleştirirler. Avrupa sanatının bir akımını taşımaktan, bir sanatçının eserlerinin 

benzerlerini üretmekten biçimsel taklitçilikten uzak, özgün yapıtlar vermeyi başarırlar. 

(Giray, 1993: 48) 

 

Müstakillerin Türk resminin gelişmesinde oynadıkları en önemli rol, İstanbul 

dışına çıkarak, önce Ankara; sonra Anadolu'nun bazı illerinde resim sergileri 

düzenlemeleri olmuştur. Anadolu'nun çeşitli illerinde açtıkları 28 sergiye konferanslarla 

da katkıda bulunarak kültürel bir bütünlük yaratılmasını sağlamışlardır. Daha sonraki 

yıllarda 1942'ye kadar yurt dışında da sergiler açarak Türk resminin tanıtılmasına 

öncülük etmişlerdir. Grup üyelerinden Nurullah Berk, Refik Epikman yazılarıyla da 

Türk resim sanatı tarihinin aydınlanmasına yardımcı olmuşlardır. Ayrıca C.H.P. kültür 

programında düzenlenen yurt gezilerine de katılarak, ürettikleri eserleri yurt gezileri 

sergilerinde iştirak etmek suretiyle katkıda bulunmuşlardır. 
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Müstakillerin, gelişmekte olan Türk resim sanatının düzenli ve kalıcı temellere 

kavuşturulması ve yaygınlaştırılması için mücadele etmişlerdir. Müstakiller için, 

sanatçıların güvence altına alınmaları, bireysel sanat anlayışlarına özgürlük tanıyan bir 

ortamda çalışmalarını sürdürmeleri, önemle üzerinde durulması gereken bir konuyu 

oluşturmuştur. Sanatçılar her meslekte olduğu gibi, yetiştirildikleri alanda yapacakları 

çalışmalarla yaşamlarını kazanmayı düşünmüşlerdir. Toplumda sanat beğenisinin 

yaygınlaşması, bu sorunu çözümleyici önlemlerden ilki ve en önemlisi olmuştur. 

 

Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği’nin bir diğer amacı ise; gelişmekte 

olan Türk resim sanatının kalıcı temellere ulaştırılmasına dayanmıştır. Resim ve heykel 

sanatının sağlam ve güvenli bir temele oturtulması için sanatın kendine özgü 

bağımsızlığı içinde çalışılması gerektiği düşüncesi savunmuştur. 

 

Müstakil Ressam ve Heykeltraşlar Birliği üyeleri, 1929’da yayınlanan 

tüzüğünden bir yıl önce 1928’de ilk sergilerini Ankara Etnografya Müzesi ve 

İstanbul’da Cağaloğlu’ndaki Türkocağı’nda açmışlardır. 1931 yılında açılan dördüncü 

sergiye olan ilginin beklenenden fazla olduğu İstanbul’da yayınlanan Türkçe ve 

Fransızca gazetelerdeki yazılardan anlaşılmaktadır. Yaklaşık on yıl süren birliktelikten 

sonra, çağdaşlaşma ve özgün çalışmalar üretme isteği birlik içerisinde kopmalara sebep 

olmuştur. Pek çok konuda ortak yanları olmuş olsa da bazı sanatçılar serbest çalışmaya 

yönelirken bazılarıysa 1933 yılında kurulacak olan D Grubu’na katılmayı tercih 

etmiştir. 
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2.2. D Grubu (1933) 

 

“Modern sanatın çağa uygun biçimleri, Türk resim sanatının Batılı karakteri 

içinde kristalleşmeye başlaması bu grubun sanat hayatımıza atılmasıyla başlar” (Öztop, 

1993: 42). 

 

Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte çağdaşlaşma sorunlarının, ülke genelinde 

görülmeye başladığı bir ortam oluşmuştur. Türk resim ve heykel sanatı bu dönemde batı 

ile daha yakın ilişkiler içerisine girmiştir. Batı, Osmanlı imparatorluğunun çöküşüne 

bakarak Türk ulusu hakkındaki ön yargılarını değiştirmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 

dünyadaki bilim ve siyaset çevrelerinin dikkatlerini üzerine çekebilen bir saygınlık elde 

etmiştir. Tüm bu gelişmeler Batı’ya gönderilen sanatçı kuşağıyla beraber D Grubu’nun 

oluşumunu hazırlamıştır. 

 

 

2.2.1. D Grubu’nun Kuruluş Amacı 

 

Çallı kuşağından sonra 1926’da batıya bir grup öğrenci gönderilmiştir. Bu 

sanatçı kuşağı batıdan döndüklerinde, yıllardır tekrarlanan empresyonizm dışında bir 

sanat anlayışı ile yurda giriş yapmışlardır. 1905 yılında Fransa’da ortaya çıkan 

Fovizm’i, 1908’de doğmuş Kübizm’i, 1906’da Almanya’da ortaya çıkmış 

Ekspresyonizm’i yurda getirmiş ve bu düşünce ekseninde “D Grubu” adında bir birlik 

kurmuşlardır. Grubun temel çıkış noktası, Batı’da da olduğu gibi, kendilerinden önceki 

kuşaklarda etkisini gösteren empresyonist eğilimleri reddederek kurdukları 

kompozisyonları kübist ve konstrüktivist akımlardan etkilenerek sağlam bir desen 

üzerine oturtmak düşüncesi olmuştur.  

 

Paris’te Kübist tavırla hareket eden, resim tekniğini yapısal temellerle 

sağlamlaştırmış olan Andre Lhote, Fernand Leger, Marchel Gromaire gibi sanatçıların 

özel atölyelerinde ders almış sanatçıların da içinde bulunduğu, yurt dışına gönderilen 

öğrenciler, 1932 yılında teker teker yurda geri dönmeye başlamıştır. Önce Halil Dikmen 

sonra Zühtü Müridoğlu, Cemal Tollu, Zeki Faik İzer. Fransa’da aldıkları eğitimle, yeni 

fikirlerle akademizme karşı tavır almışlardır.  Avrupa’dan dönen genç ressamların 

İstanbul Beyoğlu’nda, Galatasaray salonlarında sıkışan ve İstanbul halkının bile 
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dikkatini çekmeyen resim yaşamını canlandırmak istemeleri sanatçıları yeni bir grup 

kurma eğilimine iten sebeplerden biri olmuştur. 

 

İstanbul Tophane’de oturan Elif Naci, Cihangir’de oturan Zeki Faik İzer sürekli 

birbirleriyle görüşüp sanat üzerine konuşmalar gerçekleştirirlerdi. Bir gün bu sohbetlere 

Nurullah Berk, Erzincan’da öğretmen olan Cemal Tollu da katılmıştı. 1933 yılının Eylül 

ayında, Zeki Faik İzer’in evinde Zühtü Müridoğlu, Elif Naci ve Nurullah Berk her 

zamanki arkadaş ziyaretlerini gerçekleştirmişler, Türk resim sanatı adına bir grup 

oluşturma kararı almışlardır. Zeki Faik, yakın arkadaşı Cemal Tollu’yu, Nurullah 

Berk’de Abidin Dino’yu  grup için önermiştir. Zeki Faik İzer’in evinde yeni bir sanat 

eylemine geçmeyi kararlaştıran altı genç sanatçı, plastik sanatların Türkiye’deki ve 

Avrupa’ya karşı durumunu şu şekilde yorumlamışlardır:  

 

Memleketteki resim ve heykel anlayışı, en azından elli yıllık bir gecikme göstermiştir. 

Gecikme, 19. yüzyıl ortası yağlıboya ressamlarıyla başlamış, Sanayi-i Nefise 

Mektebi’nin uyguladığı eğitim ve Şeker Ahmet Paşa, Hüseyin Zekai Paşa, Süleyman 

Seyit’le sürmüş, son olarak Çallı İbrahim ve arkadaşlarının akademik empresyonizmiyle 

sonuçlanmıştır. Bu ressamlar, Türk resim sanatının batılılaşmasında etkili olmuş fakat 

Avrupa sanat akımlarının gerisinde kalmışlardır. (Berk-Özsezgin, 1983: 54)  

 

Elif Naci Türk resim sanatına dair önemli adımların atıldığı o geceyi şu şekilde 

anlatmıştır:  

 

O gece hiçbir fevkaladelik yoktu. Cihangir'de Yavuz apartmanının beşinci katında 

lacivert renkli bir hol, köşede yemek masası, ötede demir bir soba. Dört arkadaş burada 

yemek yedik. Sonra oturduk konuşmaya. Coştukça köpürdük. Bu geç vakte kadar süren 

canlı, heyecanlı D Grubu’nun ilk tohumunun atıldığı bir oturum olmuştu. Burası Zeki 

Faik İzer’in evi idi. Kendisi, Zühtü Müridoğlu, Nurullah Berk ve ben. (Naci, 1964: 17)  

 

 

Nurullah Berk 1939 yılında yayımlanan “D Grubu’nu takdim sergi broşüründe D 

Grubu’nun kuruluş nedenlerini “ruhi ve ideolojik” olarak iki bölümde açıklamaktadır. 

Ruhi nedenleri “Resmi cemiyetlerin kırtasiyeciliğinden kaçınarak birbirini anlayan ve 

seven birkaç arkadaşın çok mahdut bir kadro ile grup kurarak birliği, topluluğu temin 

etmek arzusu” olarak açıklarken ideolojik nedenleri “Hakiki bir yaşayan sanatı 
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memlekete yaymak. Yani formüle dökülen akademizmin iktidarsızlığı gizleyen sözde 

modernizmin tam zıddı: Tekniğini ve bilgisini klasik membalardan aramakla beraber, 

tabiata olan temasta duyulan lirizmi, hiçbir cesaretten korkmayarak, hatta aşırı 

görünmekten bile ürkmeyerek tercüme etmek” şeklinde açıklamaktadır.  

 

Gerçekte “D Grubu” Türk resim sanatına bir nevi “rasyonalizm” getirerek ifade 

tarzlarına bir düzen verme, inşacı bir kaygı doğurma isteği ile hareket ediyordu. Gerçi 

bu tez, 1925’de “müstakil ressam ve heykeltıraşların” sanat hayatına atılması ile öne 

sürülmüş bulunmuyor değildi. Fakat “D Grubu” bu tezi daha kesin hatta daha sistematik 

bir şekle sokarak o zamana kadar Türk resminde hakim olan empresyonist yumuşaklığa 

bir set çekmek istedi. İlk sergisini “desen”lerle süslemesi de adeta bir sanat manifestosu 

şeklini alıyordu. (Berk, 1943: 79) 

 

D Grubu, müstakiller hareketine göre daha entelektüel seçkinci bir eğilim içinde 

olmuş, onlara göre daha sıkı bir dayanışma göstermişlerdir. Bu sebeple müstakillerden 

daha uzun süre varlığını sürdürmüş, yurt içi ve yurt dışı sergileriyle 1951’deki on altıncı 

sergiye kadar grup özelliğini korumuştur. 

“D Grubu modern sanatımızın doğmasında büyük rol oynamıştır. 1933’te ve onu 

izleyen yıllarda açılan sergilerde görülen kimi zaman Batı etkileri, Türk aydınlarının 

bile yabancısı oldukları çağdaş eğilimleri tanıtmak, resmimizin yarım yüzyıldan beri 

sıkışa geldiği dar gerçeklik çerçevesini kırmak bakımından önemli bir faktör olmuştur” 

(Berk-Özsezgin, 1983: 70). D Grubu müstakillerden birkaç açıdan farklılık göstermiştir. 

Bu farklılıklar, D Grubu’nun belli bir estetik çevresinde toplanmış, eylem bakımından 

dayanışma göstermiş, yaymak istedikleri resim anlayışını savunmalarında dinamik rol 

izlemiş olmalarıydı. Müstakillerin pek belirlenemeyen sanat eğilimlerine karşın D 

Grubu, resim sanatına ne getireceğini baştan saptamış olduğu görülmüştür. Nurullah 

Berk grubun amaçlarını gazetelerde ve dergilerde sık sık okuyucularla paylaşmıştır. 

Bunlardan bir tanesini şu şekilde yazmıştır: (1943: 79) “Grubun Resimde yapmak 

istediği, Türk Empresyonist kuşağı denilen ressamların Galatasaray sergilerindeki 

resimlerine yansıyan renk anlayışına desen sağlamlığını katarak biçimsel yetkinliğe 

ulaşmaktı.” Desenlerini kübist ve konstrüktivist anlayışla sağlam temeller üzerine 

oturtmak D Grubu’nun ortak düşüncelerinden birini oluşturmaktaydı. 
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Gerçi müstakillerde empresyonizme tepki olarak kübizme ve konstrüktivizme 

yönelenler ve resme hacim, plan, kütle anlayışını getirenler olmuştur; ancak “D 

Grubu’na” göre teknik ve işçilik açısından görülen bu değişime, bir entelektüel 

yenileme ve yönlendirme de gerekmiştir. “D Grubu” üyeleri farklı anlayışlara sahip 

olsalar da, Türk resmine yeni bir entelektüel yaklaşım getirmek, sanat yapıtında 

ustalıkla tekniği düşünce ve fikirle birleştirmek gibi ortak ideoloji ve estetikle 

birbirlerine bağlanmışlardı. Bununla birlikte D Grubu üyeleri akademizme “körükörüne 

doğa kopyacılığına da karşı çıkmışlardı. (Yarar, 1983: 4) 

 

D Grubu sanatçıları dünyaca tanınan Paris’teki Montparnasse’da toplanan özel 

atölyelerde ders veren hocalardan ders alma fırsatını elde etmişlerdir. Bu hocalar 

Andrea Lhote, Fenand Leger, Morcel Gromaire, Othan Friezs, Marcel Gimand ve 

Bourdelle idi. Bu ressamların ortak özellikleri kübizm yolunda önemli adımlar atmış, 

resim tekniğini yapısal temellerle sağlamlaştırmış olmalarıdır. Bu hocalarla çalışmış 

olan genç ressamlar empresyonist estetikten ayrılıp, üsluplaştırılmış bir biçim 

kullanmışlardır. Resimlerinde yer alan figürler alışılmışın dışında resmedilmiş, bu 

durum beraberinde bir çok olumsuz eleştiriyi getirmiştir.  

 

D Grubu ressamlarının yapmak istedikleri figürler, insan değil, şekildir sadece. Biçimsel 

temel olarak kübizm ve konstrüktivizm kökenli bir anlayışın şematik bir versiyonunu 

benimseyen bu sanatçıların işlerindeki figür, biçim ya da silueti asgari düzeydeki insan 

görünümüne tekabül eden ancak bunun ötesinde kesinlikle nesne düzeyine indirgenmiş 

boyalı bir düzeydir. Bir diğer değişle D Grubu için örneğin bir çay bardağı ile bir insan 

figürünün ele alınışı arasında hiçbir fark yoktur. Kısaca tensellik ve ruhsallık gibi insani 

özelliklerinden soyutlanan figür anlamsızlaştırılmıştır. Bu bakımdan figür baş köşeyi 

tuttuğu halde hiç bir şey demek istenmeyen resim türünün bir örneğini de D  Grubu’nun 

yapıtları oluşturur. (İskender, 1994: 39) 

 

 

Grubun ortak amacı “yaşayan sanat”tı. Yaşayan sanat denildiğinde, modern çağa 

uygun değerleri eskinin üzerine ekleyip, ona yorum katarak, özgün bir bakış açısı 

yakalayabilmek anlaşılmaktaydı. Grup üyeleri non figüratif yani soyut sanata karşı 

olumlu düşünce beslemiyorlardı. D Grubu’nun ilerleyen zaman içerisinde değişim 

evrelerinden geçtiği, on beşinci ve on altıncı grup sergilerine katılan, Sabri Berkel, 
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Fahrünnisa Zeid, Hakkı Anlı ve Zühtü Müridoğlu’nun yapıtları non figüratif olarak 

göze çarpmaktaydı.  

 

D Grubu kuruluşundan itibaren var oldukları süre içerisinde, Türk resmine 

yenilikler getirmek için mücadele vermiş ve modern sanatın oluşmasına katkı 

sağlamıştır. Yapmış oldukları sergilerde, konferanslarda, amaçlarını sürekli olarak dile 

getirmeye çalışmıştır. Amaçları arasında “yeni” sanatı tanıtıp sevdirmeyi hedef düşünce 

olarak gördüklerini belirtmek istemişlerdir.  Elif Naci (1964: 18) D Grubu’nun Türk 

resmi için vermiş olduğu mücadeleden şu şekilde söz etmiştir: “Şurası muhakkaktır ki, 

Türkiye’de halka abstreyi, plastik kıymetleri, klasiği deşifre eden D Grubu’dur”.  

 

 

2.2.2. D Grubu’nun Seçtiği Simge 

 

1933’te beş ressam bir heykeltıraşın Yavuz apartmanında Zeki Faik İzer’in 

evinde yapılan tarihi görüşme sonrasında kurulan grup, hem benimsedikleri görüş hem 

de kendilerini tanımlamak için karar verdikleri grup ismiyle, kendilerinden oldukça söz 

ettirme fırsatı yakalamışlardır. O güne kadar Cemiyet ve birlik isminin kullanılmasının 

tam aksine kurulan ilk grup olma ayrıcalığını yakalamayı başarmışlardır. Kendilerinden 

önce kurulan sanat birlikleri isim olarak oldukça uzun başlıklar kullanmışlardır. Fakat D 

Grubu, radikal bir seçimle unutulmazlar arasında yer almıştır. D harfinin seçilmesinde 

simgesel olarak bir çok mana görülmüştür. Grubun sanat tavırlarını ve üsluplarını dile 

getirme açısından güçlü bir grafiksel tasarım olmuştur. Grubun d harfini seçmesindeki 

en belirgin sebebin, Güzel Sanatlar Birliği (Osmanlı Ressamlar Cemiyeti), Yeni 

Ressamlar Cemiyeti, Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği’nden sonraki 

dördüncü sanat topluluğu  olması açısından, Latin alfabesinin dördüncü harfinin simgesi 

olmasıdır. Zühtü Müridoğlu’nun bu konuya ilişkin açıklaması şu şekildedir; 

 

Birisi dedi ki, ‘nedir bu altı kişi sergi açıyor, altı kişi muharririni arıyor gibi: 

Nurullah’cığım pek ustadır, bir ‘d’ dir tutturdu. Nedir ’ d’ dedik, ‘ canım şimdiye kadar 

üç tane dernek kurulmuş, biz dördüncüyüz. Ama grubuz’ dedi. Nurullah’ın hesabı 

Fransız alfabesine göreydi. Yoksa bizde dördüncü harf ‘ç’dir. ‘d’de tuttu. ‘Deliler’ 

dendi, ‘dahiler’ dendi, filan…” diye anlatmaktadır. (Tunalı, 1989: 85) 
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      Resim.10. D Grubu simgesi 

 

Cezanne’ın doğadaki tüm biçimleri ‘küre, koni, silindir’ gibi geometrik biçimlere 

indirgeyen ‘oylum’ tanımının bir anlatımı gizlidir ‘d’ de. İçi dolu bir dairesel düzlem, 

stilize bir küreyi, aynı biçimin dış sınırları daireyi; çemberin, merkezinden çıkan bir 

dikeyle yüzeysel sarmalanması koniyi; daireye teğet dikdörtgenin daire ya da kendi 

çevresinde sarmalanması silindire ulaştıracaktır bizi. Dikdörtgenin içinde matematik 

olarak iki kare de bulabiliriz. Bir yandan da Leger’i anımsatan yüzeysel bir geometridir 

bu. Hiç kuşku yok ki bu harf özellikle böyle biçimlendirilmiştir. (Yaman, 2002: 19) 

 

 

D simgesine bakıldığında, Dada hareketinin başlangıçta kullandığı d grafiğini 

anımsattığına dair görüşler vardır. Her ne kadar ‘ D Grubu üyeleri dadaizmle ilgili 

çalışmalar sergilememişlerse de, takındıkları tavır ve yaşadıkları dönem bakımından 

dikkat çekici duruşlar sergilemeleri açısından benzerlik göstermişlerdir.  

 

Seçilen D harfi grubun simgesini oluşturmaktaydı, ama büyük harf olarak değil, 

küçük harf olarak tercih edilmesinde tasarım olarak, bir dikdörtgen ve bir daireden 

oluşan bir harf görülmektedir. Bu grafiksel bağlantı, grubun sanatsal görüşlerinin kübik 

ve konstrüktivist düşünce çemberi içerisinde oldukça bağlantılı olduğuna dikkat çekmek 

istenmiştir. Bu açıdan bakıldığında ‘d’ harfini özellikle küçük harf olarak seçmelerinin 

de mantıklı bir açıklaması olduğu anlaşılmaktadır. D simgesinin bu formla tasarlayanın 
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Nurullah Berk ya da Cemal Tollu olabileceğine dair ihtimaller ağırlıkta olmuştur. Zühtü 

Müridoğlu ile 1992 yılında yapılan görüşmede, bu simgeyi hangi sanatçı arkadaşının 

oluşturduğunu anımsayamadığını belirtmiştir. Abidin Dino emin olmamakla birlikte ‘d’ 

harfini çizen kişinin Arif Dino olabileceği ihtimali üzerinde açıklama yapmıştır.  

 

D Grubu ilk kurulduğu günden itibaren sürekli eleştirilere maruz kalmıştır. Elif 

Naci (1983: 25) D Grubu’nun ismi için yapılan eleştirilere şu şekilde açıklık getirmeye 

çalışmıştır: “Bir de D Grubu nedir diye başlıyorlardı. İşin bu yanı ayrı bir facia oldu; 

çünkü efendim bir defa grubun adı dikkati çekti. Halbuki biz, Türkiye’deki resim 

teşekküllerinden dördüncüsü olduğumuz için milletlerarası alfabenin dördüncü harfi 

olan (a,b,c,d) bu “d”yi isim olarak seçtik”.   

 

Elif Naci’nin bu açıklamaları grubu eleştirmek isteyenler için yeterli 

görülmemiştir. Bu açıdan grubun önünde bulunan “d” harfi için çeşitli yakıştırmalarda 

bulunulmuştur. “D” alavereciler, “d”üzenbazlar, “d” ensizler, “d” insizler gibi adlar 

takılmıştır. Bunların içinden en beğenileni “d”eliler olmuştur. Bu yakıştırmadan sonra 

birçok yazılı basında “d” eliler olarak tarihe geçmişlerdir. Bütün bu olumsuz eleştiriler 

karşısında D Grubu üyeleri, konuşulanlara ve yazılanlara aldırış etmemiştir. Aksine 

sanatsal çalışmalarına daha bir azimle devam etmişlerdir. Sergiler açmış, konferanslar 

düzenlemiş, yazılı basında sıkça yer almış, radyoda konuşmalar yapmış, gazete ve 

dergilerde sıkça yazılar kaleme almışlardır. Yapılan bu olumlu sanatsal savunma 

mekanizması zamanla gruba karşı oluşturulan olumsuzluğu yumuşatmayı başarmıştır. 

 

 

2.2.3. D Grubu’nun Etkilendiği Sanatçılar 

 

2.2.3.1. Fernand Leger (1881-1955) 

 

1881-1955 yılları arasında yaşamış Fransız ressam, 20. yüzyıl Paris Ekolü 

sanatçılarından olmuştur. Resim yeteneğinin yanı sıra, heykel, seramik ve film 

yapımcılığı ile de uğraşmıştır. Leger Kübist harekete öncülük eden ressamlardan biri 

olarak tanınmıştır. Resimlerinin en belirgin özelliği Picasso ve Braque’ye göre eserleri 

daha az parçalara ayırmasıdır. “Kübistler biçimleri parçalayıp dağıtıyorlardı, o ise 

biçimleri izliyor, plastik ağırlıkları içinde yeniden diriltmek istiyordu” (Berk, 1970: 29). 
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Leger I. Dünya Savaşı’nda görev almış ve bu sırada birlikte çalıştığı insanların, resme 

olan yaklaşımını etkilemiştir. Resimlerinin sıradan izleyiciler için anlaşılır olabilmesine 

çalışmıştır. Savaştan sonraki çalışmaları, içerik ve form bakımından daha 

mekanikleştiği görülmüştür. Stili mekanik parçaların hassaslığı ve parlaklığını 

içermiştir.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Resim.11. Fernand Leger “The Mechanic” 115.9 x 88.9 cm  

 

 

Yapıcılık, yarıncılık, bütün Leger bu sözlerde idi. Oda resmin yapıcısı, yarıncısı 

olmuştu. Tüm buluş olan biçimleriyle makine çağının sanatını kurmuştu, saat kurar, 

motor hareketlendirir gibi. Sanatçı bulduktan sonra kolay gelir seyredenlere yapıtları, 

Leger’in kalın çizgileri, kunt yapıları, diskleri ve rayları, kaba biçimleri birer Kristof 

Kolomb yumurtasıydı. Ama ondan önce kimsenin aklına gelmemişti, makine 

dünyasının plastik değeri, motorun, bobinin biçim birer Kristof Kolomb 

yumurtasıydılar. Sanatta yumurtaları ancak büyük kişiler masa üstüne oturtabilmişlerdi! 

(Berk, 1970: 46) 
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Leger, pürist hareket ile de ilgilenmiştir. Pürizmle duygulardan ziyade biçimsel 

komposizyonları kullanmayı tercih eden “matematiksel lirizme” önem vermiştir. 

Çalışmalarının ana konusu bisikletçiler ve akrobatlar olmuştur. Çalışmalarındaki koyu 

siyah konturlar, koyu renkler ve dikdörtgenler ile silindirik formlar arasındaki 

kontrastlar değişmediği görülmüştür.  

 

“Kübizm alanında yeni ifadeler bulup kullanmıştır. Leger Picasso gibi cisimleri 

dekompoze etmez. Bilakis cismi, plastik bir kül olarak, fakat muhitinden ayırarak 

kullanır” (Berk, 1932: 77).  

 

 

2.2.3.2. Andre Lhote (1885-1962) 

 

1885-1962 yılları arasında Fransa’da yaşayan ressam bin bir zorluk içerisinde 

resim sanatıyla ilgilenmiştir. Maddi anlamda iyi durumda olmamasından dolayı, kendi 

kendine bir şeyler öğrenmiş ve uygulamaya çalışmıştır. Özellikle renkten çok çizgiye 

önem vermiştir. Çizgileri bu denli sevmesini, yıllarca süslemeci yanında çalışmış 

olmasına bağlamıştır. Kıvrık ve dekoratif çizgilerle kısa sürede tanınmaya başlanmıştır.  

 

Klasizmin büyük sırrı soyutlama isteğidir. Klasik olmak isterseniz ağacın ne 

yapraklarına, ne de dallarına bakacak, kitlesini, geometrisini inceleyeceksiniz. Sanat 

yapıtı, renkler, çizgilerden, üsluplaştırılmış düzenlemeden çıkan bir mimarlık yapıtıdır. 

Gerçekten kaçınmaz, kaçmaz ama hem gerçek hem yalandır. Gerçektir tabiattan ilham 

aldığı, yalandır bu tabiatı kendi soyut düzenine soktuğu için. Gerçek tabiat içinde 

ayaklarınız, sanat tabiatı içinde kafanızla gezinirsiniz. Bizans’tan Katroçento’ya, 

David’den Igres’e bütün sanat yapıtları böyledir: onların tabiatında ve dünyalarında 

fiziküstü bir gerçek egemendir. (Berk, 1970: 59)  
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                     Resim.12. Andre Lhote “Baigneuse” 33.7x 26.1cm  

 

 

Nurullah Berk Andre Lhote atölyesinde aldığı eğitim döneminde Lhote’nin 

resim yapmasıyla ilgili anısını paylaşır. “ilkin bir çok etüt, bir çok taslak yapardı, 

modelden sonra onlara dayanarak, geometrik bir çizgi düzenlemesi, bir renk araştırması 

bir ahenk taslağı yapardı. Sonra tabloya başlardı”. Buna ilave olarak Lhote’nin tabloyu 

yukardan aşağıya doğru yaptığı, ve geri dönmediği bilinmektedir. Sürülmüş bir katın 

üstüne başka bir boya sürmediği, gerekçe olarak üst üste sürülen boyaların ilerleyen 

zamanlarda renkleri karartıp çatlatacağını bununda resmin ömrünü kısaltacağını 

söyleyerek açıklamıştır. 

 

Resimlerinin yanı sıra yazmaya da önem verdiği görülen Andre Lhote 1917’den 

itibaren gazetelere, dergilere yazı yazmaya başlamış ve sonrasında Avrupa ve Fransa’da 

seçkin bir sanat eleştirmeni olarak tanınmıştır. 

 

“Salt duyguyu, ruhu, romantik izlenimleri yeterli bulmuyordu. Büyük sanat 

çağlarının ölümsüz temsilcileri duygu ile bilgiyi, kalp ve kafayı birleştirmişlerdi. 

Sanatta kendine göre bir bilim dalıydı” (Berk, 1970: 50). Lhote bu düşünceyi hiç 

aklından çıkarmamış ve bu bağlamda eserler üretmeye çalışmıştır. Eserlerinde 

geometrik keskinlik ön planda yer almıştır.  
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2.2.3.3. Marcel Gromaire (1892-1971) 
 
 
 1892-1971 yılları arasında Fransa’da yaşamıştır. Resme olan hevesi sebebiyle 

genç yaşta Paris’e gitmiştir. Ama bir okula yazılmamıştır. Kübizme yatkınlık 

duymuştur. “Ona göre resim bir renk oyunu, bir renk cıvıltısı, kararsız bir leke 

topluluğu, yumuşak buğulu bir düzenleme değil, aksine bütün çizgileri kesin olarak 

belirtmiş, geometrik bir düzen içine alınmış bir plastik bütündü” (Berk 1970; 66).   

 

 Gromaire tablolarında, insan dramını yansıtmıştır. Akademik realizmden uzak 

durmuştur. İşçilerin, köylülerin, fakir halkın, askerlerin, yaşantılarını anlatmak 

istemiştir. Bir çok atölye ve ressamdan ders alan Cemal Tollu en çok Gromaire’den 

etkilendiğini ve mizacına uygun bulduğunu belirterek bir anısını paylaşmıştır: “Çok iyi 

hocaydı. Bilgileri teker teker sokardı kafanıza. Ama öğrencilerinin çoğunun bir türlü 

anlayamadıkları ya da anlasalar da uygulayamadıkları bir biçim sadeliği sorunu vardı ki 

Gromaire onu arardı çalışmalarda” (Berk, 1970: 69) 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

       Resim.13. Marcel Gromaire “Nu au tapis d'Orient” 65x100cm 
  

 İkinci dünya savaşından sonra Gromaire Amerika’ya gitmiştir. Artık 

resimlerinde Amerika’ya özgü konuları işlemiştir. Brooklyn köprüsü, Hudson nehri 

üzerindeki gemileri resimlemiştir. Geometrinin çağdaş örneklerini bulduğunu 

söylemiştir. Yatay ve dikey çizgiler, düzlüğü yumuşatan yuvarlak çizgiler, bazen de 
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spiraller, Gromaire’nin sevdiği plastik geometri anlayışının en önemli öğelerini 

oluşturmuştur.  

 

 

2.2.3.4. Leopold Levy (1882-1966)  

 

 1882 yılında Paris’te sanatçı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. 

Çocukluğundan itibaren resme ilgi duymuş, ilk yaptığı resimleri Courbet’in kopyaları 

oluşturmuştur. En önemli yapıtlarını askerlik yıllarında yaptığı bilinmektedir. Bu yıllar 

1914’de denk gelir, empresyonizmin zirve yaptığı dönemde Levy kübizme yönelmek 

istemiştir. 

 

 1936 yılında Türkiye’ye Güzel sanatlar akademisine resim bölüm başkanı 

olarak çağırılmış ve üç yıllık bir anlaşma yapılmıştır. Sonraları üç yıl on üç yıl olarak 

değiştirilmiştir. Akademide bulunduğu dönemde kendisine asistan olarak D Grubu 

ressamlarından, Cemal Tollu, Nurullah Berk, Sabri Berkel, Zeki Kocamemi, Zeki Faik 

İzer, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nu seçmiştir. Bu durum beraberinde uzun süre etkili olacak 

bir sanat eğitimi anlayışının da yönünü belirlemiştir.  Léopold Lévy, ayrıca galerileri ve 

yağlıboya atölyelerini ikiye ayırarak gruplandırmış, gravür atölyesinin başına Sabri 

Berkel’i getirmiş ve bir litografi (taş baskı) atölyesi açmıştır; bunlardan başka, Cour de 

Soir atölyesini bütün bölümlere açmış, kütüphanenin gelişmesine katkı sağlamıştır. 

 

Devlet Resim Heykel Sergileri’nde seçicilik görevlerinde bulunmuş, Abide ve 
Heykellerin Korunması ve Planlanması Komisyonu’nda görev almış, UNESCO 
tarafından Paris’te düzenlenen sergide yer alacak resimleri seçmiştir. Asistanlarının 
çoğunu üyesi bulunduğu D Grubu sergilerine katmış, öğrencilerinin açtığı Yeniler grubu 
sergilerine destek vermiştir. Ayrıca, kendisi de iki kişisel sergi açmıştır. 1949 yılının 
sonunda Paris’e dönen sanatçı, resim çalışmalarını sürdürmüş, bir retrospektif sergi 
açmıştır. Paris’te bulunan ve buraya gelen Türk sanatçılarla yakın ilişkisini sürdürmüş 
ve onlara destek olmuştur. (Üstünipek, 2009) 
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                                     Resim.14. Leopold Levy “Natürmort”  23,5x32cm 

 

 

Lévy, Türk resminde önemli bir yere sahip olan bir kuşağın yetişmesinde etkili 
olmuştur. Nuri İyem, Haşmet Akal, Avni Arbaş, Nejad Melih Devrim, Selim Turan, 
Ferruh Başağa, Fethi Karakaş, Turgut Atalay ve Fethi Kayaalp gibi pek çok sanatçının 
gelişiminde Lévy’nin etkisi vardır. Ayrıca Lévy, Batı etkili üslupları yansıtan resim 
anlayışından kopuşu desteklemiştir. Anadolu’yla bağlantısı olan ve toplumsal çevreye 
duyarlı yeni bir sanat anlayışının biçimlenmesinde rol oynamıştır. (Üstünipek, 2009) 

 

Levy’in en büyük ilgi alanlarından biri de gravür sanatı olmuştur. Akademide 

gravür atölyesi açmış başına da Sabri Berkel’i getirmiştir. Bu sayede çağdaş Türk 

resminde bu alan üzerinde bir çok sanatçının yetişmesini sağlamıştır. Eserleriyle, 

dersleriyle, yazılarıyla, atölye eğitimiyle, akademi öğrencilerinin kendilerini 

geliştirmesine, sanatsal bakış açılarını bulmalarına sınır getirmeden yön vermeye 

çalışan bir hoca profili içinde aktarımlarda bulunmuştur. 

 

 

2.3. D Grubu’nun Etkilendiği Sanat Akımları 

 

1932 yılında Avrupa’dan yurda dönen genç ressamlar, kübist tarzda resim 

eğitimi aldıkları, Andre Lhote, Fernand Leger, Marchel Gromaire gibi sanatçıların 

etkisiyle, resim çalışmalarını bu yönde devam ettirmek istemişlerdir. Bu doğrultuda bir 
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araya gelip D Grubu çatısı altında birleşip, resmin konstrüktivist yönde plastik 

çözümlemeyi amaçlayan resimler üretmeyi amaçlayan ilkeler oluşturmuşlardır. 

Tansuğ’unda belirttiği gibi (1992: 181) “D Grubu’nun sanatsal yönden temel çıkış 

noktası, empresyonist eğilimleri reddedip, kompozisyonu kübist ve konstrüktivist 

akımlardan esinlenen sağlam bir desen ve inşa temeline oturtmak istemeleri olmuştur.”  

 

İbrahim Çallı ve arkadaşlarının empresyonist değerler ile Türkiye’yi modern 

sanat akımıyla tanıştırmış olmalarına rağmen, dünyada gelişen sanatsal akımlara ilgi 

göstermemiş ve gücünü yitirmek üzere olan romantizmin dışına çıkmayı 

başaramamışlardı. Yirminci yüzyıla gelindiğinde Avrupa’da, plastik sanatlarda yeni 

görüş ve duyuş teknikleriyle, kübizm, konstrüktivizm, sürrealizm, fovizm ve abstre 

eğilimler yaygınlaşmıştı. Avrupa’dan dönüş yapan genç ressamlar, özellikle Fransa ve 

Almanya’ya gidenler genellikle Cezanne-Picasso’nun sanat anlayışını yansıtan kübizme 

karşı yatkınlık içerisinde olmuşlardır. Turani’nin de açıkladığı gibi (1984: 10), “Ancak 

bu kübizma ile Batıdaki araştırıcı, analitik biçimlendirme söz konusu değil, daha çok 

optik görüntünün basite indirgenmesinde uygulanan, bir sadeleştirme yöntemi içinde 

kalınmıştı”.  

 

Fotoğrafın icadı, sinema, resmin endüstride olduğu kadar sosyal hayatın bütün 

dallarında herkesin anlayabileceği şekle bürünmesi sanatçıyı yeni görüş, duyuşlara, yeni 

teknikler, araç ve gereçlere doğru götürmüştür. Yorumlama çeşidi gitgide genişleyen bir 

yer almıştır. Plastik sanatlarda yorum, ancak ve ancak fikrin ürünü olabilirdi. Türk 

plastik sanatlarının başlıca eksikliği düşüncelerle yoğrulan fikirlerin yorumlama 

zayıflığıydı. Şunu da önemle belirtmek gerekir ki D Grubu’nun reddettiği klasisizm 

değil, akademizme körü körüne bağlılıktı. Tabiat taklitçiliği, kopyacılığıydı. Ayrıca 

dayanışma içinde ama özgürce resim yapmak, sanatı ve yeni sanat akımlarını topluma 

tanıtmak, kendi varlığını, kendi estetik anlayışını kabul ettirmek gibi amaçlarını da grup 

dağılıncaya kadar sürdürmüştür. (Erinç, 1990: 18) 

 

Batı’da kazandıkları sanatsal deneyimleri yurda getirip “D Grubu” adı adlında 

bir birlik kurmuşlardır. Bu birliğin kurulmasıyla modern sanat anlayışını yayma fikri 

grubun sanatsal çalışmalarına yansımıştır. Genel anlamda D Grubu kübizmi çağdaş 

Türk resim sanatı çerçevesine katmak için çaba sarf etmiştir. Bununla beraber, kübizmi 

oluşturan ve destekleyen diğer sanat akımlarından da etkilenmiş olduklarını yaptıkları 
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resimlerden anlaşılmaktadır. Bu akımlar; empresyonizm, ekspresyonizm, 

konstrüktivizm, fovizm, abstre sanat ve uluslar arası dönemde benimsedikleri yöresel 

eğilimler olmuştur. D Grubu üyeleri bu akımlardaki uygulamalarıyla modern sanatı 

Türkiye’de benimsetmeye ve yaymaya çaba göstermiş, daima yenilik düşüncesinde 

olmuşlardır.  

 

Türkiye’de Kübizm’in en önemli temsilcisi olan Nurullah Berk üslubunu Türk yazma 

sanatı motifleri kullanarak zenginleştirdiği yapıtlarında, geometrik bir çizgi düzeni 

içinde, zaman zaman Pürizme vardırdığı anlatımını, yaşamının sonuna kadar 

geliştirmiştir. Cemal Tollu’da ise Kübist etki; çizgi form ve renk olarak yansır. Salih 

Urallı, Sentetik Kübizm etkisini yansıtan bir anlatım göstermiştir. Sabri Berkel, 

natürmort ve görüntü türü yapıtlarında, perspektif bozmalar ve biçimleri geometrik bir 

yapıya ulaştıran tavrıyla Cezanne etkisini yansıtır. Eşref Üren 1928-1938 yılları 

arasında yaptığı bir dizi kadın portresiyle, Kübist etkiyi çağrıştırırken Halil Dikmen 

Kübizm’in etkisini 1945’den sonra gerçekleştirdiği geometrik soyut çalışmalarında 

gösterir. Turgut Zaim Yörüklerin yaşamını, minyatür resmi anımsatan iki boyutlu bir 

işleyişle; Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Eren Eyüboğlu Fovist ve dışavurumcu; Zeki Faik 

İzer Dışavurumcu; Elif Naci ve Fahrünisa Zeid; Gerçekçi; Abidin Dino ise halk sanatı 

ve Batılılaşma dönemi Sanatı etkili yapıtlarında, çağdaş yorumlara ulaşmış; Arif Kaptan 

İzlenimci anlayışta çalışmalar yapmışlardır. Böylece çeşitli sanat anlayışlarında çalışan 

sanatçılarla, Türk resminde çok akımlı bir dönem yaşanmıştır. ( Gültekin, 1992: 15).  

 

 

2.3.1. Empresyonizm  

 

Fransa’da 19. Yüzyılın sonunda ortaya çıkmış köklü bir sanat akımıdır. Bu 

akımın ortaya çıkmasına neden olan düşünce, iki yüz yıldır devam eden resim sanatını,  

kısıtlamalardan ve kurallardan kurtarma isteği olmuştur. Bu kurallar genelde dinsel ve 

tarihsel temalardan oluşmuştur. İzlenimciler bu tabuları yıkıp, çeşitli konulara geçiş 

yapmışlardır. Paletlerindeki renk skalasını değiştirip, canlı renklerle taptaze duyguları 

yansıtan resimler yapmışlardır. Sanatta dış etkilerin içe yansımasını içte izler 

bırakmasını veya bu izlere dayanarak sanat eseri meydana getirilmesini savunan bir 

sanat akımı olarak tanımlanmıştır. Bu akıma, mensup olan sanatçılar, tabiatı gerçekte 
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olduğu gibi, bütün ayrıntılarına bağlı kalarak değil, ancak ondan edinilen intibalar 

ölçüsünde ve niteliğinde anlatmayı gaye edinmişlerdir. 

Yapılan resimler, bir görünümü ya da bir düşüncenin yarattığı izlenimleri 

anlatan resimler olmuştur. İzlenimci ressamlar o andaki gerçekliği renk ve ışığı 

önemseyerek yakalamaya çalışmıştır. Bunda renk ve ışığın önemi büyüktü. O dönemin 

bilimsel bulguları, rengin nesneye ait bir şey olmadığını, ancak ondan yansıyan ışığın 

bir özelliği olduğunu ortaya çıkarmış, bu da renge bağımsızlık kazandırmıştır. 

İzlenimciler nesnelerin, doğa içindeki konumlarına, çevrelerindeki başka nesnelere, 

hava koşullarına ve günün değişik saatlerindeki durumlarına göre değişen görünüşlerini 

canlandırmaya çalışmışlardır. Stüdyo yerine açık havada çalışarak su, hava, insanlar, 

yapılar, güneş ışığının etkisi altında nasıl görünüyorsa, öyle tuvale geçirmişlerdir. Kısa 

fırça darbeleriyle yapılan bu resimlerde bazen mozaiği andıran bir görünüm ortaya 

çıkarmışlardır. 

 

İmpressionistler, “Resim konularını, bulundukları yerlerdeki ışık durumuna göre 

değil; kendilerinin o anda eşyayı nasıl ve ne renkte gördüklerine ve eşyadan aldıkları 

izlenimlere uyarak resmetmek; en doğru yoldur.”,diyorlardı. “Bu anlayışı prensip olarak 

kabul eden empresyonistler, yaptıkları resimlere ve tablolara “ İmpression” adını 

vermişlerdir” (Tunalı, 1989: 3). 

 

           D Grubu üyelerinden Eşref Üren resimlerinde duygusal empresyonizm izlenimi 

uyandırmıştır. Yaşamını Ankara’da geçiren Üren genellikle açık hava resimleri 

yapmıştır. Bunlar arasında Çankaya Sırtlarından, havuzlu parklardan yaptığı 

görünümler bir bakıma empresyonist icra tarzını hatırlatmış, paletini doğal görüntülere 

göre ayarlayan bir sanatçı üslubu oluşturmuştur. Eren Eyüboğlu’nun zaman zaman 

yapmış olduğu yöresel resimlerinde empresyonist etkiler görülmüştür. Arif Kaptan uzun 

bir süre doğa görüntüleri üzerine, Hakkı Anlı realizm ve empresyonizm tarzı 

çalışmalardan sonra soyutlaştırmalara yönelmiştir.  

 

“İzlenimcilerin günün belli saatlerinde resim yapmalarına karşın Üren, havanın 

kapalı olduğu zamanlarda, renklerin canlılığını yitirdiği bir atmosferde çalışmalarını 

yapar. İzlenimciliğin doktrinsel görünümünden uzaklaşmadığı halde bağımsız bir 

sanatçı olarak yapıtlarını üretir” (Gültekin, 1992: 60). “D Grubu sanatçılarının 
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empresyonizmden etkilenmesi ona karşı çıkmak yönünde olmuştur. Minyatürden sonra 

saray içi resimlerden doğaya çıkan Türk ressamlar, bu akımın gerektirdiği anlayışlara 

dayanarak genelde İstanbul manzaraları olmak üzere resimlerini yapmışlardır” 

(Şerbetçi, 2008: 31). Empresyonizm düşüncesi D Grubu sanat anlayışıyla zıtlık 

içerisinde olmuştur. 

 

 

2.3.2. Ekspresyonizm 

 

Ekspresyonizm kelime anlamı olarak anlatımcılık demektir. 19. yüzyılın 

sonunda ve 20. yüzyılın başında ortaya çıkmıştır. Duygusal ve öznel bir dünya görüşüne 

sahip olmuştur. Resim ve heykelde, sanatçıların dış gerçekliği yansıtmayıp, sanatçının 

ruhsal, politik durumunun esere serbestçe yansıtılmasına olanak veren bir anlayışla, 

resimleri ekspresyonist ifadede renk düzeni, kesin karşıtlıklar yaratacak bir anlayışta ele 

almışlardır. 

 

Ekspresyonizm resimde lirik, coşkun, kâh karikatürsel olacak kadar eğrilip 

bükülmüş formların, kâh dramatik bir havaya büründürülmüş bir atmosferin resim 

plânına geçişidir. Ekspresyonizm için her konu, her tema başlı başına, "egosantrik" bir 

anlam taşır. Ama bu karikatüral mübalâğa, güldürücü olmaktan uzak, aksine, çok kere 

trajik, dramatik olmuştur. Ekspresyonistler kadın vücudunu pervasızca çirkinleştirmiş, 

insan yüzlerini korkunç ifadeli karnaval maskeleri haline getirmişlerdir. Bu bakımdan 

Ekspresyonizm Sürrealizmin korkulu rüyalarına yaklaştırılmıştır. 

Cumhuriyet dönemi Türk resim sanatının ilk yorumcularından biri olarak 

tanınan Halil Dikmen D Grubu’nun düzenlemiş olduğu sergilere sonradan katılmıştır. 

Sanatçının kübist resimlerinin yanı sıra, Rönesans resimlerinde gördüğü ışık, gölge ve 

tekniği, Paris’e gittiğinde Paul Albert Laurens atölyesi çalışmalarına katıldığında 

inceleme fırsatını yakalamıştır. Cephane taşıyan kadınlar, Balıkçılar, Portakal 

Toplayanlar, önemli ekspresyonist yaklaşımla yapmış olduğu çalışmalardan bazılarıdır. 

Sanat yaşamının son yıllarına doğru nonfigüratif bir dışa vurumculuk anlayışı içinde, 

ortaya koyduğu çalışmaları modern Türk resim sanatı açısından önemli olmuştur.  
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2.3.3. Kübizm 

20. yy. içinde doğan ve önemli bir etkinlik kazanan kübizm, Cezanne'nın 

doğadaki her şeyin geometrik bir biçimle ifade edilebileceği fikrinden ortaya çıkmıştır. 

Klasik form anlayışına tamamen arkalarını dönen kübistler; görünen nesnelerin direk bir 

tasvirini değil, onların değişik görünüm ve görüntülerinin bir araya getirilip, 

oluşturulmuş bütünü eserlerine aktarmışlardır. Çeşitli görüntüleri bir araya getirerek 

cisme geçerli yeni köşeler, yüzey ve geometrik formlar eklenerek yeni bir görünüm 

oluşturmuşlardır.  

Kübistler, resimde renk ve ışınların doğadaki parıltılarını değil, eşyaların 

geometrik yapısına önem vermişlerdir. Kübizme yön veren ilke, üçüncü boyutun tuval 

üstüne, perspektifin göz yanıltıcı etkisine başvurmadan, yalnız resim öğeleriyle 

getirilmesi olmuştur. Bu nedenle resimler parçalanıp, dışa katlanıp açılıp, önden ve 

arkadan gösterilmiştir. Biçim ise tümüyle ressamın egemenliğinde yalnız görüldüğü ya 

da algılandığı gibi değil, düşünüldüğü gibi resme geçirilmiştir. Kübizmin amacını, 

nesneleri “izleyicinin bulunduğu yerden görebileceği biçimde” değil, farklı koşullarda 

ve başka açılardan görülebilecek özellikleriyle de olduğunu ortaya koymak 

oluşturmuştur. 

 

Doğada her şeyin temel biçimi küreden, silindirden, küpten, koniden oluşmaktadır. 

Bundan dolayı resimlerindeki doğa, geometrik bir düzene sokulmuştur. Kübistler tatlı 

grilerin etrafında olan renkler ile resimlerini boyamayı sever. Biçimlerin uzayda 

kapladıkları yeri belirlemek için onları parçalar ve sonra değişik yönlerden göstermek 

isterler. Amaçları bu parçalarla yeniden düzen kurmaktır. (Çağlarca, 1986: 79) 

 

Kübistler, resimde renk oyunlarının yankılarını, güneş ışınlarının tabiat içinde 

uyandırdığı parıltıları bir yana bırakarak, eşyanın geometrik yapısına önem vermişlerdir. 

Bu bakımdan Kübizm, tabiatın yepyeni bir anlayışla değerlendirilmesidir denilebilir. 

Onlar sanatlarının kaynağını duygudan çok, düşüncede aramışlar, empresyonistlerin 

aksine, ilim yoluyla değil sanat yoluyla sanata varmak prensibini seçmişlerdir. 

 

Sonuçta geleneksel sanat anlayışının kuralları değişip, biçimler ve derinlik 

duygusu yalnızca renklerle belirlenmiştir. Sözgelimi, kırmızımsı kahverengi gibi sıcak 
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renkler yakını; mavi, yeşil, gri gibi soğuk renkler ise uzağı belirtmekte kullanılmıştır. 

Kübist ressamlar çeşitli insan figürleri ve portreler yapmıştır. 

 

Türkiye’de Müstakillerle başlatılan kübist sanat anlayışı çevresinde büyük bir 

sanatçı grubu toplanmış, 1928’den sonra Paris’e giden kırka yakın Türk sanatçısı, orada 

Kübizm’in kuramcısı Andre Lhote, Fernand Leger, gibi kübist usta hocalarla çalışma 

imkanı bulmuşlardır. Yurda dönüşlerinde ise kübizmin etkisiyle, kendi yorumlarını 

harmanlayıp sanatsal girişimlerde bulunmuşlardır. “Kübizm 1928-1960 yılları arasında 

Türk resmini etkilemiş, sanatçılar Kübizm’den hareketle, kişisel eğilimlerinde zamanla 

yarı-soyut ve soyut sanatın çeşitli yorumlarına gitmişlerdir” (Gültekin, 1992: 15). 

 

D Grubu sanatçılarının hedeflediği ideali, aslında daha önce batı sanatında 

yaşanmış ve devrini kapatmış olan kübizm üslubunun çağrışımları oluşturmuştur. Bu 

amaç doğrultusunda Bilhassa Nurullah Berk ve Cemal Tollu, Salih Urallı, Sabri Berkel, 

Hakkı Anlı, Eren Eyüboğlu, Halil Dikmen ve Zeki Kocamemi çalışmalarında kübizm ve 

inşacı etkiler görülmüştür. Hakkı Anlı’nın yapmış olduğu portre ve natürmortlarda 

kübist etkiler görülmüştür. “Halil Dikmen’in Rönesans etkili resimleri yanında kübist ve 

konstrüktivist etkisi görülen kompozisyonlar yapmıştır. Eren Eyüboğlu başlangıçta 

kübist-inşacı bir anlayışta olan çalışmalarından sonra renkçi ve yöresel bir resim 

anlayışına yönelmiştir. Zeki Kocamemi son çalışmalarında konstrüktivizmden 

yararlanmıştır” (Genç, 2006: 65). 

 

Adnan Turani ve Turan Erol ile yapılan görüşmede “D Grubu’nun Avrupa’da 

aldıkları sanat eğitimiyle Kübizm ve konstrüktivizmi Türkiye’ye getirip yeni bir üslup 

ortaya koymak istemelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? sorusuna Adnan Turani: 

“Kübizm iki türlüdür. Analitik ve sentetik kübizm. Bunlar analitik bir kübizm anlayışına 

varamadılar. Çünkü bir cismi nasıl parçalayacaklarını bilemediler. O zaman ne oldu. Bir 

nesnenin bütününü geometrik hale getirdiler. Sentetik bir anlayış bu. Sentez etmeye 

yarar. Onlar batıdaki sanayi devriminin toplumu nasıl değiştirdiği hususunda herhangi 

bir araştırma yapabilecek bilimsel düzeyde değillerdi. Anlayamadılar batıyı. Batının 

akımlar yaratma olayını anlayamadılar. Avrupa’da yayılmakta olan kübizmin etkisiyle 

Andre Lhote’nin atölyesinde yeni bir biçimleme mantığı gördüler. Andre Lhote anlayışı 

geometrik derinliğe yönelik bir anlayıştır. Picasso ve Braque mantığının dışında bir 

kübizmaya sahip.  D Grubu katı bir geometrizmin dışına çıkamadı meseleyi 
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çözemediler. Bir analize gidemediler. Benim kanaatim dünyadaki sanatsal hareketleri 

izleyebilselerdi meseleyi çözebilirlerdi. Fransa’da ihtilal olmuş parlamenter rejim 

gelince realizm ortaya çıkıyor, Şeker Ahmet Paşa alıyor realizm imparatorlukla 

yönetilen topluma getiriyor. Ne kadar bağdaşabilir. Toplumların alt yapısını araştırıp 

bilmek lazım. Alt yapıyı bilselerdi kübizmi tam anlamıyla çözerlerdi” şeklinde açıklama 

getirmiştir. 

 

Turan Erol ise D Grubu’nun kübizm anlayışını, Türkiye’ye getirip yaymak 

isteyişine: “En azından dünya sanatında böyle bir şey varmış dedi aydınlar. Böyle bir 

takım akımlar, gruplaşmalar olmuş ve bu konular üzerine düşünenler ve yazı yazanlar 

çıkmaya başladı. Demek ki Türk kültür hayatında, bir uyanmaya çağdaş dünya sanatına 

bakmaya neden oldular. Büyük ve küçümsenmemesi gereken ölçüde bir hareket 

yarattılar. Uygulamada da bunu müzelerdeki eserlerle açıklamak mümkündür. Özgün 

yani sıradan çıkan, sıra dışı sayılabilecek işler yapıldı. D Grubu üyeleri, dünya sanatını 

çağdaş yaşayan sanatı Türkiye’ye getirmek, Türkiye’de çağdaş Türk sanatı kurmak 

istediler. Böyle duyguları, yaklaşımları ve hevesleri vardı” şeklinde yorumlamıştır. 

 

 

2.3.4. Pürizm 

 

Ressam Amedee Ozenfant ile mimar ve ressam olan Le Corbusier’in 20. yy'ın 

ilk yarısının ortalarında (1918) geliştirdiği kübizm çıkışlı sanat akımıdır. “1920 senesine 

doğru Amedee Ozenfant ve F.Jeanneret Pürizm mektebini ilan ettiler. Pur, Fransızcada 

saf demektir. Fakat buradaki Pur kelimesinden alınan mana, berraklık pürüzsüzlük, 

mükemmelliktir” (Berk, 1932: 90).  

 

Hareket içinde durgun bir yalınlıkla ele alınan görüntülerin açıklık ve nesnellikle 

ifadesi temellerini oluşturur. İçgüdüsel bir reddetmeyle şekillenen tutkular ana 

belirleyici olarak ele alınmış olup, sevinç ve haz duyumları arasında kesin bir ayrım 

ortaya koyarak değişmez şeyleri ifadeye yönelmiştir. Ölçüler ve sayısal uyuma büyük 

önem veren bu sanatçılar mühendislikten yoğun etkiler almış olup tamamen fonksiyonel 

bir tarz üretme hedefinde olmuşlardır. Mutlak uyumun görsel sanatın temeli olduğunu 

savunmuşlardır.  
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Kübizmin özünden uzaklaştığını öne süren Püristler, nesneleri çizgisel ve yapısal 

özellikleriyle yansıtmayı amaçlamışlar ve bu amaç doğrultusunda nesneleri, ışık gölge 

etkisinden kurtarmışlardır. Püristler yarattıkları açık, kesin, temiz, saf ve düzenli 

biçimlerle makine çağını yansıtmak istemişlerdir. Resimlerinde özellikle, siyah, beyaz, 

gri ve yeşilin tonlarını tuvale pürüzsüz olarak sürerek kullanmışlardır. Böylelikle 

sanatsal çalışmalarında uyum ve düzgünlük duygusu ön plana çıkmıştır. 

 

 

2.3.5. Konstrüktivizm (Yapıcılık)  

 

Konstrüktivizm hareketi Rusya’da doğmuş ve 1917 devrimini müteakiben 

etkinlik göstermiştir. Yeni doğan bu dünya düzeni içerisinde sanatçının bir mühendis ve 

bir bilim adamı olduğunu kabul eden bu harekete bağlı sanatçılar, yeni kurulmakta olan 

bir düzenin  kurallara ihtiyaç duyduğuna inanmıştır. 

  

           Burjuva ön yargılarına şiddetle karşı çıkan konstrüktivistler sanat için sanat fikri, 

gerçeğin yorumu ve tasviri anlayışına da tepki göstermiş, materyalist tavrı yeni bilimsel 

ve materyal biçimlerde belirlemeye çalışarak toplumsal olarak faydalı ve kullanılabilir 

şeylerin yeni biçimlerin kaynağı olduğunu kabul etmişlerdir.  

 

En önemli sanatçıları endüstriyel desen, ahşap, metal ve seramikle birlikte film 

ve tiyatro ile uğraşan Vladimir Tatlin, tipografi, poster, fotoğraf ve film ile uğraşan 

Alexander Rodchenko mimari, iç dekorasyonla uğraşan El Lissitzky, insan duygularını 

şekillendiren psikolojik fenomen ve iç fenomenlere eğilen Naum Gabo olmuştur. Sanat 

tarihi içerisinde bu akıma bağlı olarak şekillenen en ilginç eser bir proje olarak kalan 

3.Enternasyonale anıtıdır. Geleceğe dönük eser olarak ünlenen bu eser uzay çağı 

dinamizmine uygun bir düşüncenin ürünü olup masif bir spiral olarak 

teşkilatlandırılmıştır. 

 

 

2.3.6. Fovizm 

 

20. yüzyılın ilk sanat akımı olan Fovizm, Gustave Moreau'nun atölyesinden 

ayrılan bir gurup ressamın meydana getirdiği hareketin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 
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Paris’te 1905’te sonbahar sergisinde sergilenen Henri Matisse ve bir kaç arkadaşının 

yapıtları, Fransız eleştirmen Louis Vauxcelles tarafından vahşi hayvanlar, yırtıcı kuşlar 

anlamına gelen fauve sözcüğüyle ifade edilmiştir. “Bir tabloya bakarken onun neyi 

göstermek istediğini unutmak gerekir” diyen Matisse, resimde perspektife, siyah 

beyaza, derinliğe ve göz aldanmalarına karşı bir sanat anlayışını benimsemiştir.  

 

“Fovizm denilen resim anlayışı, eşyanın biçim ve rengi yanında optik görüntüsü 

ile de ilgilenmiyordu. Bu nedenle Fovlarda biçimlerin resim içinde yer alışlarından 

doğan derinlik ortadan kalkıyordu” (Turani, 2007: 566).  Fovlar ışığın ve uzaklığın 

resimde yalnızca renkle gösterilmesi gerektiğini, temiz ve düz renklerle resim saf ve 

arınmış sadelikte olması gerektiği düşüncesinde birleşmişlerdir. Bu sayede izleyenin 

seyirci boyalı bir yüzeyden etkilenerek,  bu yüzeyde her şeyi bir bakışta kavratacak açık 

etkili ve duyguları saracak biçimde etkili olacağını düşünmüşlerdir.  

 

“Germain Bazin’in Fovizm hakkında yazmış olduğu bir makaleden aşağıdaki 

kuvvetli satırları naklediyorum: Bir Kübist mektebi, bir Fütürist mektebi vardır. Bir 

Fovist mektebi yoktur. Yalnız bir Fov zihniyeti vardır” (Berk, 1932: 48). 

 

D Grubu içinde Fovizm sanat akımından etkilenenler arasında Bedri Rahmi 

Eyüboğlu ve Zeki Faik İzer görülmektedir. Paris’te Andre Lhote atölyesinde 

çalışmasına rağmen Dufy ve Matisse’in çalışmalarından daha çok etkilenmiştir. Aynı 

renk kullanımı Nurullah Berk’in resimlerinde de yer almıştır.  

 

 

 2.3.7. Taşizm 

 

Lekecilik (Tachisme) adı, Fransız “tache” leke sözcüğünden oluşmuştur. 

Lekecilik, bir kapta boyaların sulandırılarak, kontrolsüz bir biçimde resim zeminine 

akıtarak, sıçratarak, serperek birbirine karıştırarak, kazıyarak yada tüpten doğrudan 

doğruya sıkarak oluşturulmaya çalışılmıştır. İlk etapta boyaların sıçratılmasıyla, 

kompozisyon göz önünde tutulmuyormuş gibi görünmesine rağmen yine de etkilerin 

yönetilmesi, anında yapılan davranışlarla gerçekleştirilmiştir. “Yani genel olarak lekeci 

bir resim, birbiri arkasına yapılan boyama davranışlarının sonucu olmasına rağmen, 
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gene de  kompozisyonel bir kararlılığı, bir etki dengesini yansıtabilmektedir” (Kayserili, 

2001: 23). 

  

Zeki Faik İzer realist çalışmalardan sonra modern sanatın önemli bir türü olan 

Taşizm-Lekecilik sanat anlayışına uygun eserler üretmeye başlamış ve bu durum kendi 

üslubunu oluşturmasına yardımcı olmuştur. Eserlerinde dış görünüşten arınmış, gerçek 

biçimlerinden uzak, plansız birbirini takip eden renk lekelerinin yüzeyde oluşturduğu 

etkiler, sanatsal açıdan oldukça ilgi uyandırmıştır. 

 

 

2.3.8. Abstre Sanat (Soyut Sanat) 

 

Mücerret sanat, abstrait (abstre) sanat ve non-figüratif, non-objektif gibi 

isimlerle de anılmaktadır. Michel Seuphor soyut sanatı; “Dış gerçek sanatçıya ister 

hareket noktası olmuş olsun, ister olmasın, dış gerçeği herhangi bir şekilde 

hatırlatmayan, andırmayan sanat, soyuttur.” şeklinde tanımlamıştır. 

 

20. yüzyılda resim, heykel ve grafik sanat anlayışında ortaya çıkmıştır. 

Çevredeki somut eşya ve canlıların görünüşlerinden yararlanmak yerine renk, çizgi gibi 

öğelerle kompozisyon yaratılmaya çalışılmak istenmiştir. Soyut resim, yüzyıllarca 

değişmeyen “betimleme” anlayışından vazgeçmek anlamına da gelmiştir. Dönemin en 

çağdaş sanatçıları bile soyut resme karşı memnuniyetsizlik duymuşlardır. 

 

Soyut sanat anlayışına yönelik resim yapan D Grubu ressamları arasında, Zeki 

Faik İzer, Fahrunisa Zeid, Sabri Berkel, Abdin Dino, Eren Eyüboğlu, Salih Urallı, Halil 

Dikmen ve Hakkı Anlı yer almıştır. 1923 yılında Avrupa’ya sanat eğitimi için giden 

Türk ressamlar, batı soyut sanat akımlarına karşı ilgi duymamışlardır. 1946’da D Grubu 

çatısı altında sergilere katılan Halil Dikmen’in geometrik soyut sanat anlayışında ilk 

denemeyi yapan ressam olarak anılmıştır. 

  

Sabri Berkel’in resimlerinde ilk zamanlar Rönesans etkisi görülse de daha sonra 

geometrik yanı ağır basan soyutlayıcı üsluba yönelmiştir. Abidin Dino ve Arif 

Kaptan’ın son zamanlarda yapmış olduğu çalışmalarda soyut duyarlılık dikkat 

çekmiştir. Hakkı Anlı empresyonist ve realist çalışmalarda bulunmuş akabinde 
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soyutlamaya ilgi duymuştur. Salih Urallı’nın eserlerindeki soyutlama Picasso’yu 

anımsatmıştır. 

 

 

2.3.9. Yöresel Üsluplar 

 

1933 yılında yurt dışından dönen Türk ressamların bir araya gelerek batı 

anlayışında resimler yapıp ülke genelinde çağdaş atılımlarda bulunmak amacıyla 

kurdukları “D Grubu” zamanla üslubunu değiştirmiştir. Sanatın Avrupa’daki duruşunun 

yanında, Türkiye’nin sanatsal anlamda gecikme gösterdiği konusunda endişe 

duygularıyla bir şeyler yapmak istemişlerdir. Bu bağlamda eğitim aldıkları hocaların 

etkisini Türk sanatı içinde önemli bir merkeze yerleştirmek istemişlerdir. “D Grubu bu 

doğrultuda sanat adına bütün gelişmeleri Batı’yla özdeş kabul etmiş, kurulduğu ilk 

yıllardaki Batı sanatı taklitçiliğinden sonra kültürel kimliklerini koruyan sanat 

anlayışlarına yönelmiş ve dünya sanatıyla bütünleşmede geri kalmamışlardır” (Genç, 

2006: 67). 

. 

“Türk ressamları, 1930’lu yıllardan 1940’lı yıllara doğru güncel akım ve 

eğilimlerin üzerine yükselerek, kendi benliklerini bulma konusunda ortak bir endişe 

içerisinde olmuşlardır” (Özsezgin, 1998: 63). 

 

D Grubu’nun ortaya çıkardığı  ‘Yaşayan Sanat’ kavramının içerik 

değiştirmesinde Andre Lhote’nin payı olduğu düşünülmüştür. Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından çağrılı olarak 1950-1951 yılları arasında Kahire Akademisi’nin yeniden 

düzenlenmesi ve konferans vermek üzere Mısır’a giden Lhote’nin sanatsal tekniğinde 

bir takım değişiklikler oluşmuştur. Kübizmden uzaklaşarak doğrudan renge yönelmiştir.  

 

İslam geleneğine, halk sanatlarına yeni bir gözle bakan D Grubu ve özellikle Nurullah 

Berk’in minyatür esinlenmeli stilizasyonlara ulaşmasında Doğu- Batı bireşimi 

isteklerinin yanı sıra Andre Lhote da etkili olmuştur. Lhote’a göre, Doğu minyatürleri 

kadar (İran) bilgili yapıtlar ancak Batı ustalarının yapıtlarıyla karşılaştırılabilirdi. Bu 

görüş, öğretisiyle de çakışmaktaydı. Ona göre klasizmin  büyük sırrı soyutlama 

isteğinde saklıydı. Sanat yapıtı, renk çizgi ve üsluplaştırılmış düzenlemelerden oluşan 

bir yapıydı. Klasik olmak için bir nesnenin görsel ayrıntılarına değil geometrisine 
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bakmak gerekirdi. Bu gerçekten kaçmayan, doğadan esinlenmekle birlikte doğayı kendi 

soyut düzenine sokan bir yaklaşımdı. Doğanın içinde ayaklarla değil akılla yapılan bir 

gezinti, tüm klasik yapıtlarda ortak nitelikti. (Berk, 1971: 59) 

 

 

Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Turgut Zaim’in 1934 yılında D Grubu’na katılmasıyla 

kübist ve konstrüktivist sanat anlayışı çerçevesi az da olsa esnetilmiştir. Bu sanatçılar 

resimlerinde yöresel unsurlara yer vermiştir. Zamanla Nurullah Berk, Abidin Dino, Elif 

Naci, Eren Eyüboğlu ve Zeki Kocamemi resimlerinde yöresel eğilimleri yansıtan 

yaklaşımlar görülmüştür.  

 

 

2.4. D Grubu’nun Sanatsal Değişim Dönemleri 

 

Sanatla uğraşan insanların sanatsal üretim süreci içerisinde kendilerinde 

oluşturmak istedikleri güçlerin en başında üslup geldiği anlaşılmaktadır. Yaşanılan 

coğrafya, tanışılan insanlar, gezilen sergiler, alınan eğitimler sonucunda sanatçıların 

üsluplarından bir takım değişmelerin söz konusu olabildiği tespit edilmiştir. D Grubu 

sanatçılarının etraflarında katı bir halka oluşturdukları sabit bir üslup anlayışı 

görülmemiştir. Onların yegâne amacını modern sanatı halkla buluşturmak düşüncesi 

oluşturmuştur. 

 

D Grubu’nun kurulduğu 1933 yılı, Cumhuriyet’in onuncu yılına, 1951 yılı ise çok 

partili dönemin başlangıcına rastlamaktadır. 29 Ekim 1933’teki nutkunda Atatürk, 

sanata verdiği önemi vurgulamış; sanatçının, devrimin hizmetinde önemli bir görev 

alacağını, sanatın da ulusun ortak duygularını, yaşanılan ve yaşanmış olanı ifade etmesi 

gerektiğini açıklamıştı. (Epikman, 1952: 76) 

 

II. Dünya savaşı ile başlayan süreçte, hemen tüm dünyada etkisini gösteren 

biçimcilikten kurtulma, devrimlere konusal olarak katkıda bulunma, ‘ideolojik sanat’ 

söylemi, Türk sanat ortamını da etkilemiş ve özellikle CHP’nin düzenlediği Yurt 

Gezileri Sergileri’nde ifadesini bulmuştur. Bu dönemde D Grubu üyeleri de Yurt 

Gezileri’ne katılmış ve sanata ilişkin görüşlerinde belirgin bir değişim gözlenmiştir 

(Yasa Yaman,  2002: 21).  
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1933 ve 1951 yılları arasında aktif rolü olan D Grubu zaman içerisinde yola 

çıktıkları ve yolu bitirdikleri süre zarfında, sanatsal anlamda birçok değişim 

geçirmişlerdir. Sanata bakışları, sanatsal çalışmaları, sanatı sorgulamaları, sanatsal 

anlamda düzenlediği sergileri ve grup sayılarında oluşan değişim dört dönemi 

kapsamıştır. 1933-1936 Başkaldırı Dönemi, 1937-1940 Uzlaşma Dönemi, 1942-1944 

Olgunluk Dönemi, 1945-1951 Uluslar arası dönem olarak başlıklandırılmıştır.  

 

 

2.4.1. Başkaldırı Dönemi: 1933-1936 

 

Yurt dışında aldıkları eğitimle beraber ülkelerine dönen genç ressamlar kübist ve 

konstrüktivist sanat anlayışının etkisiyle Batı sanatına ilgi duymuşlardır. Batı’ya ayak 

uydurmak için geç kalındığı düşüncesinde hem fikir olmuşlar ve bu sorunu çözebilmek 

için bir grup oluşturmuşlardır. Ülke genelinde sanat bilincini oluşturma açısından 

sergiler düzenlemişler ve bu sergileri herkesle buluşturabilmek için sergi girişlerini 

ücretsiz olarak duyurmuşlardır. Bu süre içerisinde altı sergi açmışlardır.   

 

Cumhuriyet’in ilanının onuncu yılına rastlayan bu dönemde ülke çapında yapılan 

yenilikler, sanatsal doğrultuda da bir yenilik getirme düşüncesini beraberinde 

getirmiştir. Osmanlı İmparatorluğunun benimsediği sanat anlayışından farklı bir sanat 

görüşü oluşturulmaya çalışılmıştır. D Grubu olarak fütürist felsefeyi Cumhuriyet’in 

devrimler ideolojisiyle harmanlamışlardır. Ülke olarak Batı’nın çok gerisinde olunduğu, 

onlara ayak uydurabilmek için Doğulu kimliğin bir kenara bırakılmasına karar 

vermişlerdir. Zeki Faik İzer’e göre, (1934: 3); 

 

Türk resim ve heykeltıraşlığının geçmişinde Batılı bir öz yoktur. Oysa Türkiye çağdaş 

olmaya karar vermiştir. Bu anlamda yeni bir biçem ve okul yaratmak olası olmadığı gibi 

buna gerekte yoktur. Sanat devinimleri tek kuşağa bağlı bir iş değildir. Bunun için 

şimdiki ortamın bir çok kuşak tarafından buna hazırlanmış olması gerekmektedir. 

Dolayısıyla özgün bir biçem yaratmak için beklemek; duyumsanan aynı zamanda 

istenen, gereksinilen bir ortaklığı oluşturmak zorunludur. Öte yandan, zengin bir 

çeşitlilik gösteren kültürel coğrafya ve kalıtımız içinden ‘ulusal’ bir sanat yaratmak 
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gerçek anlamda Batılı olmayı başararak bir bireşime varmakla olasıdır ve bu kuşakların 

işidir.  

 

D Grubu sanatçıları bu üç yıl içerisinde çağdaş bir teknik denemiş olup, açılan 

sergilerde konudan ziyade teknik, biçim ve düşünce ön planda tutulmuştur.   

 

 

2.4.2. Uzlaşma Dönemi: 1937- 1940 

 

“Grup üyeleri, 1933 ve 1934 yıllarında açtıkları dört sergiden sonra yakınmaya, 

yeterince ilgi görmediklerini düşünmeye başlamışlardır” (Berk, 1936: 118). O dönemde 

yılda bir iki sergi açıldığı için D Grubu sergilerindeki aykırılıklar ilgi çekmiş; sergiler 

akademili ressamlar, yarı aydınlar ve karikatüristlerce kübik olarak tanımlanmıştır.  

 

Leopold Levy ve Rudolf Belling 1936 yılında Akademinin resim ve heykel 

bölümünün başına geçmiştir. Akademide hazırladıkları eğitim öğretim programı D 

Grubu sanatçılarının savunduğu ve yaymaya çalıştıkları “yaşayan sanat” düşüncesiyle 

paralellik göstererek hazırlanmıştır. Bu durum D Grubu ressamlarına manevi bir güç 

sağlamıştır. Belling’e çevirmenlik yapmaları için akademiye Cemal Tollu ve Bedri 

Rahmi Eyüboğlu alınmış, 1939’da ise Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne D Grubu’na 

olumlu yaklaşan Suut Kemal Yetkin atanmış ve bu durum devletin güzel sanatlarla olan 

politikasında tam bir görüş bütünlüğü oluşturmasını sağlamıştır. 

 

D grubunun dillerinden düşürmedikleri “yaşayan sanat” anlayışı üzerine Adnan 

Turani, “Her anlayış akademikleşebilir. Sanatı mektebi hale, okulsal hale getirirsen 

biçimleme usulü ortaya çıkar. Dolayısıyla akademikleştiği anda sanat ölür. Çünkü 

kurala bağlıyorsun. Yaratıcılık bir şeyin ortadan kaldırılmasına, yıkılmasına bağlıdır. 

Yaşayan sanat yeni bulunan bir buluşa dayanır ama oda akademikleşemeye başlarsa 

ortadan kalkar.  Hiçbir sanat anlayışı ebedi bir yaşayan sanat olamaz. D Grubu, Çallı 

anlayışının dışında olduklarından kendilerini yeni addedip, yaşayan sanat yapmak 

istemişlerdir” şeklinde yorum yaparken Turan Erol, “Yaşayan sanat yani dünyada o 

yıllarda görülen ve sanatçılara egemen olan bir anlayıştı. O günün sanat anlayışına 

yaşayan sanat diyorlardı. Onlardan öncesine de geçmiş sanat ölmüş sanat diyorlardı. 

Onlar yaşayan sanatı yapıyorlar, onlardan evvel gelenler geçmiş sanatın temsilcileri 
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oldular gibi. Öyle kaldılar gibi. D Grubu gerçekten Türkiye’de çağdaş sanatın çağdaş 

anlayışın,  yeni görüş ve anlayışı getiren sanatçılar grubu oldu” diyerek D Grubu’nun 

doğru bir anlayışla sanat yapmak istediklerini vurgulamıştır. 

 

D Grubu sanatçıları 1936- 1938 yılları arasında sergi açmamışlardır. Başkaldırı 

döneminden sonra yedinci sergilerini 1939 yılında açmışlardır. Bu süre içinde yazıya 

olan düşkünlüğü ile bilinen Nurullah berk iki kitap yazmıştır. 1936 yılında Modern 

Sanat’ı, 1939 yılında ise Türk Heykeltraşları isimli kitaplarını yayımlamıştır. D Grubu 

sanatçıları yurt gezilerine katılmaya başlamışlardır. Devlet Resim ve Heykel sergisine 

katılan sanatçıların eserleri övgüyle karşılanmıştır. 

 

“Başlangıçta çizgi, hat, desen ve düşünceye önem veren grup, tini ikinci 

derecede görüyor, teknik araştırmalara önem veriyordu. 1939’dan sonra başlayan 

klasiğe dönüş deviniminde grup, tin ve düşünceyi aynı derecede önemsediğini açıklar” 

(Yasa Yaman, 2002: 26). 

 

 

2.4.3. Olgunluk Dönemi: 1941-1944 

 

Olgunluk dönemine gelindiğinde D Grubu için yapılan olumsuz eleştiriler 1941 

yılında açmış oldukları 9. sergiyle yerini övgü dolu sözlere bırakmaya başlamıştır. 

Akşam gazetesinde Cemal Nadir’in yapmış olduğu karikatür betimlemesinde D Grubu 

için “artık d harfinden z harfine geçebilecek kadar muvaffakiyetli” açıklamasında 

bulunmuştur. Nahit Bilga 1941 yılında D Grubu ile ilgili Üçüncü Devlet Resim ve 

Heykel Sergisi’nde ise eski resim anlayışlarından kurtularak olgun bir düzeye 

ulaştıklarına dair yorumda bulunmuştur.   

 

Yaşayan Sanat anlayışını her fırsatta dile getiren D Grubu, artık gençlerin 

oluşturduğu bir karşı koyuş tavrı yerine, sanatçıların yekte olma arzusuna dönüşmüştür. 

Onuncu sergilerini “modern-klasik” anlayışın bir anlatımı olarak sunmuşlardır. Eski 

Türk sanatından taklide kaçmadan yararlanmak, özgün bir üslup yakalamak 

istemişlerdir. Bu dönem içerisinde Yeniler grubu ortaya çıkıp kendileri lehine halka 

devlet kadar yakın olunması gerektiğini savunmuşlardır. Ulusal sanat yapmak için, 

konularını doğa değil toplum temalı seçmişlerdir. Bu düşünce ile birlikte D Grubu’nun 



 49

savunduğu “sanat sanat içindir” anlayışı yerine Yeniler “sanat toplum içindir” 

düşüncesini desteklemişler ve bu amaçla eserler üretmişlerdir. 

 

“II. Dünya savaşı ile birlikte Sosyal Sanat Anlayışı ortaya çıkmıştır. 1940’lar 

Türkiye’si sanatta toplumsal ve insani konuların işlenmesi, bir yandan da sanatçılara 

teknik bağımsızlık tanımayı öngörüyordu” (Yasa Yaman, 2002: 28). 

 

1933 yılında kuruldukları ilk günden itibaren sanat eleştirmenleri tarafından, 

olumsuz eleştirilere uğrayan D Grubu kuruluşunun onuncu yılında, gruba katılan sanatçı 

sayısı artmış ve haklarındaki eleştirileri olumlu yönde değiştirmeyi başarmıştır.  

 

 

2.4.4. Uluslararası Dönem: 1945-1951 

 

II. Dünya savaşının sona ermesi, D Grubu’nun seviye olarak olgunluk 

gösterdikleri sanatın Batıya açılmasını sağlamıştır. Geçen yıllarla birlikte kendilerini 

geliştiren değiştiren ve yenileyen D Grubu sanatçıları yurt dışında eserlerini sergilemek 

istemişlerdir.  

 

1947 yılına gelindiğinde D Grubu on beşinci yılını kutlayıp bu kutlamayı “D 

Grubu ve Türkiye’de Sanat” isimli bir katalog bastırarak taçlandırmışlardır. Grubun on 

beşinci yılını değerlendiren bir yazısında Nurullah Berk “D Grubu’nun rolünün asıl bu 

on beş yıldan sonra başlayacağını, yabancı etki ve bocalamaları bırakarak daha özlü ve 

şahsi yapıtlar vermeye yöneleceğini” (Berk, 1947: 2)  vurgulamıştır. Sanatçı Grubun 

kuruluş amacını; “ Bir anarşi yaratmak olarak değil, yapılan çalışmalarda plastik 

sağlamlık oluşturarak modern resim tekniklerini deneyerek, Çağdaş Türk resmine çizgi, 

plan ve desen yapısına önem vererek “yaşayan sanatı” yani klasisizmi uygulamak” 

olarak açıklamıştır.  

 

Grup sanatçıları Akademide ki varlıklarını devam ettirirken, bir yandan da 

yaptıkları uygulamalarla yeni kuşak tarafından olumsuz karşılanması üzerine kübizme 

karşı eski yakınlığını göstermemeye başlamış bunun yerine Doğu-Batı birleşimini esas 

alıp özgün çalışmalar üretme sürecine girmişlerdir.  
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D Grubu’nun kuruluşundan beri savunduğu “yaşayan sanat” anlayışının önemli 

ölçüde değişime uğradığı görülmüştür. Bu değişimde Andre Lhote’nin etkisi oldukça 

önemlidir. 1951 yılında Mısır’da Kahire Akademisi’ne davet edilen Andre Lhote, Doğu 

minyatürleriyle karşılaşmış ve çok etkilenmiştir. Doğu sanatını Batıyla kıyaslanacak 

kadar önemli görmüştür. Oysaki Lhote, sanatın geometrik olarak soyutlaması üzerine 

çalışmalarda bulunmuş ve bu düşünceden ayrılmamaya çalışmıştır. Doğu 

minyatürlerinden etkilenen Lhote, kübik üsluplaştırmadan uzaklaşarak renge yönelmeye 

başlamıştır. Bu yöneliş Nurullah Berk ve D Grubu’nun çalışmalarına aynı doğrultuda 

yansımıştır. Özellikle grup içerisinde Turgut Zaim, Cemal Tollu, Bedri Rahmi 

Eyüboğlu, Sabri Berkel, Hakkı Anlı, Fahrünnisa Zeid’de bu etkileşim görülmüştür.  

 

Nurullah Berk’in bu döneme gelindiğinde, “Batı tekniği ile özgün eserler 

üretebilmenin” önemi üzerinde durmuştur.  Bu açıklamasını ulusal sanat kavramıyla 

bağdaştırmıştır. Görüşmecilere Nurullah Berk’in “ulusal sanat” anlayışı sorulmuş ve bu 

kavram üzerine yorum yapmaları istenmiştir. Adnan Turani “Batı tekniği ile özgün 

çalışmalar sunmak istemişlerdir. Ama D Grubu ilk kuruluşunda bu düşünceyi 

uygulamada pek başarılı olmamıştır. Çünkü Andre Lhote etkisi var üzerlerinde, onun 

etkisindeyken nasıl özgün olabilirsin. Ama zaman içerisinde özellikle grubun olgunluk 

dönemine denk gelir bu, ancak o zaman etkiden sıyrılıp, özgün sunumlar 

yakalayabilmişlerdir” şeklinde açıklama yaparken, Turan Erol “Ulusal sanat demek 

çağdaş sanat demektir. Biz akademide eğitim alırken, hocalarımızın etkisinde kalmadık, 

bunu istemezlerdi. Bedri Rahmi her şeyi gösterme yanlısıydı. Her şeyi anlatır gösterir 

ve bizi serbest bırakırdı. Bize bir programa ya da herhangi bir düşünce empoze etmezdi. 

Bütün büyük sanatkârları ve anlayışlarını anlatıp gösterirlerdi. Taklitten kaçınmamızı 

hep söylediler. Önümüze sürülen yeni olan çağdaş olandı. Ve özgün olun derlerdi” 

diyerek Nurullah Berk’in ulusal sanat anlayışıyla ilgili  yapmış olduğu açıklamaya 

yorum katmıştır. Adnan Turani D Grubu üzerinde Andre Lhote etkisinin olgunluk 

dönemine kadar devam ettiği, bu süre içinde özgün çalışmalar sunamadıklarını, Andre 

Lhote etkisinden kurtuldukları anda ulusal sanat yapabileceklerine değinmiştir. 
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2.5. D Grubu’nu Oluşturan Sanatçılar 

 

1926 yılında Batı’ya gönderilen bir sanatçı kuşağı, yurda döndüklerinde sanat 

üzerine sohbet etmeye başlamıştır. Yıllardır tekrarlanan empresyonizmin dışına çıkmak, 

edindikleri tecrübelerle sanat adına çağdaş atılımlarda bulunmak istemişlerdir. Müstakil 

Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği’nden birkaç yıl sonra 1933 yılının Eylül ayında 

Cihangir’de Yavuz apartmanında ikamet eden Zeki Faik İzer’in evinde beş ressam ve 

bir heykeltıraş bir araya gelerek bir sanat grubu kurmuşlardır. Grup üyeleri, Nurullah 

Berk, Cemal Tollu, Elif Naci, Zeki Faik İzer, Abidin Dino ve Zühtü Müridoğlu 

tarafından oluşmuştur.  

 

D Grubu’nu diğer birliklerden ayıran ve ayrıcalıklı kılan özellikler arasında 

Grubun kuruluş yılının, Cumhuriyet’in ilanın onuncu yılına tekabül etmesi, grubu 

oluşturan üyelerin, hem sanatçı hem yazar hem de mükellef konuşmacı olmaları yer 

almıştır 

 

Adnan Turani d grubunu diğer birlik ve cemiyetlerden ayıran özellikler üzerine: 

“D Grubu’nun üyelerinin hepsi, Çallı’nın, Feyhaman’ın, Hikmet Onat’ın öğrencileriydi. 

Bunlarda hocaları gibi İstanbul manzaralarıyla işe başladılar. Fakat 1924’ten itibaren 

Paris’te tavsiye üzerine hepsi Andre Lhote gidiyor. Ve o andan itibaren Lhote etkisinde 

kalıp şiirsel taraflarını kaybediyorlar. Onun yerine, geometrik parçalama dönemi 

başlıyor. Aradaki büyük fark bu. Dolayısıyla bütün bunların hepsi, geometrik parçalama 

mantığına inanmış olarak Paris ve Alman’dan dönüşlerinde Leopold Levy’in etrafında 

toplanmışlardır. Şiirselliğin azaldığı dönemin temsilcileri oluyor D Grubu. Boğaziçi 

resmi, İstanbul edebiyatı resmi on sene içerisinde tamamen ortadan kalkıyor. 

1930’lardan sonra Türkiye’de yerli sanat yaratma çabası vardı, bu düşünce D Grubu 

zamanında ortaya çıkmıştır. D Grubu Çallı grubuna göre daha entelektüel, kalemleri 

kuvvetli, yabancı dilleri var, Nurullah Berk’in, Elif Naci’nin, Zeki Faik İzer’in, Cemal 

Tollu’nun, Bedri Rahmi’nin hepsinin kalem gücü vardı. Yazıları sanata yön verirdi. 

Özellikle Nurullah Berk yazdığı kitaplarla sanata ve sanat eğitimine ölümsüz eserler 

bırakmıştır” açıklamasında bulunarak D Grubu’nun farklı yanlarını açıklamıştır. 

 

Buna ilave olarak Turan Erol “D Grubu hocaları daha aktifti. Aynı zamanda 

yazıyorlardı,  kalemleri kuvvetliydi. Cemal Tollu iyi yazardı. Nurullah Berk öyle, Bedri 
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Rahmi hem yazardı hem şairdi hem düşünürdü. Elif Naci yazı anlamında ilk örnekleri 

vermişti. Onlar resim sanatına çok katkıda bulundular, sanatı yönlendirdiler, dünyada 

neler olup bittiğini insanlara öğrettiler, biz onlardan aldığımız hızla, gittik görmeye 

çalıştık öğrenmeye çalıştık. Müstakillerin çağdaş dünya sanatı içinde dayandığı kaynak 

Almanya, bu bir fark yaratıyordu. Daha köklü, dünya sanatının gelmiş geçmiş, bütün 

kaynaklarını görmüş, hazmetmiş bir kültüre bilgiye dayanan sanat yapmak. Alman 

üslubu alman dünya görüşü, Almanya’da uyanan canlanan bir çağdaş yaklaşım 

müstakillere az çok biçim veren sanat görüşü anlayışıdır. Çünkü onlar Almanya’da ilk 

yurtdışı tecrübesini yaşadılar. Ve ister istemez Alman kültürü Alman sanatının izleri 

yansımıştır onlara. D Grubu da Fransa o sırada Leopold Levy uzman hoca bölüm 

başkanı olarak getirildi. Fransız kültürünü anlayışını temsil edip yansıtmıştır. D Grubu 

daha çok Fransız kültürüne, çağdaş sanatına, Fransa’da uyanan yaşayan sanata 

bağlandılar. Aralarındaki önemli fark budur. Ama her iki kuşakta çağdaş sanatı 

Türkiye’ye getirmek istediler” diyerek D Grubu’nun çağdaş Türk resim sanatına ve 

eğitimine olan katkılarını kendi deneyimleriyle açıklamıştır.   

 

D Grubu üyeleri arasında üslup farkı dikkat çekmiştir. Fovlar gibi, yahut 

kübistler gibi tek bir tarz üzerine uygulama yapmamışlardır. Nurullah Berk farklı çizgi 

ve teknik kullanmış, resimlerinde pürizmde görülmüş, Zeki Faik İzer başka bir yol 

seçmiş, Cemal Tollu kendine has üslup oluşturmuş, Elif Naci etkisinde kalmamak için 

yurt dışına çıkmamıştır. Fakat bir kelime onları ortak paydada buluşturmuştur; hepsinin 

“idealist” olması.  Altı genç sanatçı Atatürk’ün önderliğiyle, Batılılaşmaya doğru giden 

yeni Türkiye’nin fikir ve sanat dünyasının, gecikmelere son vermesi, çağa ayak 

uydurması gerektiği görüşünde birleşmişlerdir. D Grubu’nu oluşturan sanatçıların her 

biri, farklı sanat anlayışına, farklı üsluplara ve ayrı karakter özelliklerine sahip 

oluşlarıyla tanınmıştır. Birleştikleri ve benzer oldukları nokta ise, “Sanatı topluma 

sevdirmek, Batı’yı sanatsal manada yakalamak ve Cumhuriyetle birlikte Türk sanatını 

çağdaş bir zemine oturtmayı amaçlamak istemeleri olmuştur.  

 

Nurullah Berk minyatür soyutlamaları üzerinde yoğunlaşırken, Cemal Tollu Anadolu 

Uygarlıklarına ilişkin gözlemleri sonucunda Hitit kabartmalarını kendine esin kaynağı 

olarak seçmiştir. Zeki Faik İzer soyut renk lekelerinin gizemli, görsel algılarına ağırlık 

vermiş, taşist (lekeci) nitelikli resimlere yönelmiştir. Elif Naci kaligrafiden hareket 

ederek büyük harf formlarını tuvaline aktarmıştır. Kübizmin savunucusu olarak sanat 
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arayışlarına başlayan “D Grubu” sanatçıları 1947’den itibaren bireysel olarak ayrı ayrı 

biçimsel üslup arayışlarına yönelmişlerdir. (Giray, 1982; 149) 

 

 

2.5.1. Nurullah Berk (1906-1982) 

 

22 Mart 1906’da Dr. Albay Cemal Bey’in oğlu olarak İstanbul Beyoğlu’nda 

doğmuştur. Nurullah Berk’in dedesi Abdülhamit’in sadrazamı Halil Hamit Paşa’dır. 

Halil Hamit Paşa aynı zamanda hattattır. Ailesi Nurullah Berk’in sanat yeteneğini 

dedesinden aldığını düşünerek onu sanata yönlendirmişlerdir. İlköğrenimini 

Heybeliada’da, orta öğrenimini Nişantaşı Sultanisi ve Galatasaray Lisesinde 

tamamlamıştır. Sanayi-i Nefise Mektebiyle tanışması 1920 yılında olmuştur. Önce 

Hikmet Onat akabinde İbrahim Çallı’dan atölye dersleri almıştır. 1928 yılında Paris 

Ulusal Güzel Sanatlar Akademisi sınavını kazanarak, Ernest Laurent atölyesinde 

öğrenim görme fırsatı yakalamıştır. 

 

1928 yılında Türkiye’ye dönmüş, Müstakiller Ressamlar ve Heykeltraşlar 

Birliği’ne katılıp, bu birlik içerisinde tüzük çalışmalarında, sergi düzenlemelerinde aktif 

bir rol üstlenmiştir. 

 

1932’de tekrar Paris’e giden Berk bu sefer Andre Lhote ve Fernand Leger 

atölyelerinde bir yıl kübist anlayış üzerine araştırmalar yapmıştır. “Paris dönüşü 1933 

yılında yaptığı “İskambil Kağıtlı Natürmort”, “Paletli Natürmort”, “Fransız Kızı” adlı 

yapıtlarında ve nü etütlerinde Lhote, Leger ve Picasso’nun etkisini yansıtır” (Gültekin, 

1992: 50). 

 

Yurt dışında aldığı eğitim ve edindiği tecrübelerle 1933 yılının Eylül ayında D 

Grubu’nun kurucuları arasında yer almıştır. 1933-1951 yılları arasında çağdaş Türk 

resim sanatına önemli katkılarda bulunmuştur. Grupla ilgili sanat kitaplarının 

yazarlığını üstlenmiştir.   Bu kitapların içeriğinde D Grubu’nun Türk resim sanatına ilk 

kez Avrupa’dan modern resim sanatını taşıdığını anlatmıştır. 
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                      Resim.15. Nurullah Berk ”Gergef İşleyen Kadın” 60x73cm 

 

 

Nurullah Berk Türk resminde kübist ve geometrik üslubun ilk temsilcilerinden 

olmuştur. İlk zamanlarda soyut geometrik kompozisyonlar üzerinde çalışmış, daha 

sonra yerini gerçekçi bir yaklaşımın izlerini taşıyan kadın figürlerine bırakmıştır. 

“Ancak bu resimlerde de kübizmin silindirik biçimlerinin ve resminde hacmi ortaya 

çıkarmaya çalışan keskin hatlı çizgilerin aşırılığı görülmektedir” (Elmas, 2000: 62). 

 

 

1940’dan sonra D Grubu çatısı altında ‘ulusal’ nitelikli resme yönelmiştir. Doğunun iki 

boyutlu süslemeci ve soyut arabeskine yakınlık duymuş, Doğu’nun arabesk çizgi 

düzeniyle Batı’nın soyut şemacı duyarlılığını birleştirmiştir. Resimsel anlamda bir doğu 

Batı sentezi ağırlık kazanmıştır. Yani doğu kökenli süslemenin arabesk düzeninden, 

eski Türk hat sanatının çizgilerinden ve iki boyutlu Türk minyatürünün tasvir 

kalıplarından yola çıkmış, Batı süslemenin görsel şemalarına yönelmiştir. ( Özsezgin, 

1981: 39) 
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                        Resim.16. Nurullah Berk “Nargile İçen Adam” 60x93cm 

 

 

Nurullah Berk yalnızca fırçasıyla değil aynı zamanda renkli bir kaleme sahip 

olmasıyla tanınmıştır. Sanat eğitimcisi, sanat yazarı, sanat eleştirmeni olarak birçok 

çalışmada bulunmuştur. Dünya Resim Sanatı ve Türk Resim Sanatı ile ilgili ilk yayınlar 

ilk makaleler, ilk eleştiri yazısı onun elinden çıkmıştır.    

 

 

2.5.2. Cemal Tollu (1899-1964) 

 

Cemal Sait Tollu, beş çocuklu bir ailenin en büyüğü olarak 1899 yılında 

İstanbul’da doğmuştur. Babası mühendis Sait Bey, annesi Hayriye Hanım’dır. I. Dünya 

Savası yıllarında babasının işi dolayısıyla gittikleri Şam’da, Hicaz demiryolları 

atölyesinde, çıraklık yapmış ve bu yıllarda Kadem’de Akademik anlayışta manzara 

resimleri yapan emekli bir kolağasından ilk resim derslerini almıştır. Küçük yaştan 

itibaren resim eğitimine olan merakı onu Güzel Sanatlar Akademi’sinde okumasını 

sağlamıştır. Eğitim dönemi savaş yıllarına denk gelmesi nedeniyle okulu kapanmış, 
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İzmir’e giderek Kurtuluş savaşına katılmıştır. Böylece İzmir’e giren ilk süvari 

teğmenlerden olmuştur.1925-1926 ders yılı başında Akademideki eğitimini tamamlamış 

sonrasında Elazığ’da resim öğretmenliği yapmıştır.  

 

1929-1932 yılları arasında kendi imkânlarıyla Paris ve Münih atölyelerine 

gitmiştir. Andre Lhote, Marcel Gromaire, Fernand Leger ve Charles Despiau’dan eğitim 

almıştır. “Lhote ve özellikle Gromaire’den etkilenmiştir. Gromaire’nin geniş 

düzlemlerle ulaştığı anıtsal figür yorumlarındaki ifadeyi, sürekliliği ve bütünü kavradı” 

(Tollu, 1949:  83). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 

                           Resim.17.  Cemal Tollu “Ankara’da Keçiler” 96x121cm 

 

Cemal Tollu Paris’te, Zeki Faik İzer, Nurullah Berk ve Zühtü Müridoğlu ile aynı 

atölyede eğitim almıştır. Bu genç sanatçılar, Elif Naci ve Abidin Dino’yla birlikte Zeki 

Faik İzer’in Cihangir’de Yavuz Apartmanı’ndaki dairesinde sık sık bir araya gelerek 

dönemin sanat ortamını ve bu sanat ortamına bir şeyler katmanın yollarını tartışmışlardı. 

Sonunda, gayrı- resmi bir grup kurmaya karar vermişlerdir. 

 

Tollu ilk yapıtlarında inşacı düzenlemeler yapmıştır. Eserlerinde kütle 

bütünlüğüne çizgi ve hacimsel yapı sağlamlığına, inşa ve valör anlayışına önem 
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vermiştir.  D Grubu’na girmesiyle sanatsal manada toplumu bilinçlendirmek için hem 

resim yapmış hem de sanatsal yazılar kaleme almıştır.  

 

Cemal Tollu 1947’li yıllarda dönemin politikalarının da etkisiyle yerel ve sosyal 

içerikli konulara yönelmiştir. Manisalı Genç Kadın, Domino Oynayanlar, Saman 

Kayığı, Koza Hanı, Bodrum’da Sünger Avcıları, Anadolu insanını ve onların yaşamını 

gösteren, bol figürlü resimler yapmıştır. 1950’li yıllarda yapmış olduğu “Natürmortlu 

Çıplak” gibi resimlerinde ise neredeyse soyut bir yoruma ulaşmıştır. 

 

 1967 yılında Akademi’de düzenlenen ilk retrospektif sergisi için basılan 

broşürde Nurullah Berk şu açıklamayı yapmıştır: 
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                                      Resim.18. Cemal Tollu “Ana Toprak” 116x89cm 

 

 

 

Cemal Tollu’nun kübist anlayışının geometrik şematizminden Eti sanatının kunt, geniş 

kütleli tekniğine geçişi bugünün Türk sanatı içinde önemle üzerinde durulacak bir 

olaydır. Eti alçak kabartmalarında ve heykellerinde beliren stil özelliğini inceleyip onu 
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resim planına aktarabilmek Tollu için başarı olmuştur. Eti sanatçısının her biçimi, her 

objeyi en ağır, en kunt görünüşüne aktaran anıtsallığı Tollu’nun öteden beri buna paralel 

gelişen anlayışı ile barışmış ve bu karşılaşmadan çok dikkate değer bir tarz doğmuştur. 

(Köksal, 1978: 19) 
 

D Grubu’nun bütün sergilerine, çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı sergisine katılan 

Cemal Tollu, 26 Ağustos 1968’de yaşama veda etmiştir. Onu yakından tanıyan 

meslektaşı Nurullah Berk Cemal Tollu için şu ifadeleri kullanmıştır:  

 

“...Neydi onu ötekilerden bir bakıma kendi en yakın dostlarından ayıran? Kolaycılıktan 

kaçışı, güç isleri başarma çabası, temizliği, içtenliği, şarklılıktan nefreti, sanatın 

zanaatını kavrayışı, kendini bilisi, kendi sınırlarını pek güzel seçerek yapabildiğini 

yapmakla yetinişi, kötü isler çıkardığı zaman bunlardan utanmayışı, saflığı, her çeşit 

gösterişten kaçışı, yapamayacağını yapmaya, olduğundan üstün görünmeye heves 

etmeyişi...”(Çoker, 1996: 17) 

 

Şair ve yazar Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ülkü dergisinde bir yazısında belirttiği 

gibi (1946: 16)  

 

Tollu bütün bir sadakatle her gördüğünü alır, hem de rengiyle hacmiyle, contour’u ile. 

Fakat onları çok sağlam  bir maddeye hakkeder gibi tablosuna koyuyor. Ne kendi 

ihsaslarının, ne de tabiatın emrinde olmadığı için mevzuuna sonuna kadar, yani onu 

düşüncesinin biçtiği çerçeve içine sokana kadar tasarruf ediyor. Bu da gösteriyor ki 

Cemal, büyük resmin peşindedir. Eşyayı, kanununu kendi bünyesinde duyduğu bir 

nizamın hükmüne vermek istiyor.  

 

Hakkında yazılan yazıların, Cemal Tollu’nun iyi bir insan ve güçlü bir ressam olduğunu 

vurgular nitelik taşımıştır. 
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2.5.3. Elif Naci (1898-1988) 

 

10 Ağustos 1898’de Gelibolu’da doğan Elif Naci 1914’te Sanayi-i Nefise 

Mektebi’ne girerek resim bölümünde İbrahim Çallı’nın öğrencisi olmuştur. İbrahim 

Çallı’dan etkilendiğini empresyonist tarzda yapmış olduğu resimlerden anlaşılmaktadır. 

Ressamlığın yanı sıra, yazarlık ve müze müdürlüğü yapmıştır. Yazarlığı özellikle  

günlük gazetelerde arşiv uzmanı olarak sürdürmüştür. Kaleminin güçlü olması D Grubu 

sergilerini, konferanslarını, toplantılarını halkın duymasında yardımcı olmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    Resim.19. Elif Naci “Yazı Yazan Kadın” 26,5x39cm 

 

D Grubu’nun kuruşunda yer almıştır. O da diğer grup üyeleri gibi, Batılılaşmayı 

geriden takip etmemek için oldukça mücadele vermiş ve Batı tarzı entimist (ev içi) 

yaşantılarının ressamı olarak tanınmıştır. Daha önce Nurullah Berk’te de göze çarpan 

batılı soyut sanatçıların doğunun hat sanatından, esinlenip çalışmalarını bu üslupla 

gerçekleştirmeleri, Elif Naci’nin resimlerinde de görülmüştür.  

 

Enerjik, atak mizacıyla yazarlığı, müze yöneticiliği ve ressamlığı bir arada yürütmeyi 

başaran Elif Naci, D Grubu’nun faaliyet yıllarında o topluluğun en hareketli 

elemanlarından biri olmuştu. İlk çalışmalarında entimist eviçi, eviçi yaşantısı 
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ressamıydı. Daha sonra, Türk ve İslam eserleri Müze müdürlüğünde, oradaki eserlerin 

etkisiyle, doğu sanatıyla batı anlayışı barıştırmaya çalıştı. (Berk, 1983: 68) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  Resim.20. Elif Naci “Saklanan Çocuk” 54x73cm 

 

“Türk resmi Alpler’in ötesinde değil, Toroslar’ın eteklerindedir”, sözünü sık sık 

dile getiren sanatçı, Türk sanatında özellikle de eski yazıların soyut müzikal karakterleri 

bakımından, tabloya uyarlandıklarında birer “plastik eleman” olarak 

kullanılabileceklerini anlamıştır” (Berk-Turani, 1981: 101). Bu yüzden Batıdan ziyade 

kendi kültürünün üslup arayışına girmek istemiştir. Bu istekliliğini “Matisse İslam 

estetiğinden yararlandı, biz ise onu doğrudan almayı bırakıyoruz, Matisse tapıyoruz” 

açıklamasıyla desteklemiştir. İlk yıllarda yaptığı entimist üsluptaki resimlerinin yerini, 

eski yazıların soyutlamasını bir resim unsuru olarak kullandığı resimler almıştır. bu 

üsluba geçişine Türk İslam Eserleri Müzesi’nde yapmış olduğu müdürlük görevi de 

etkili olmuştur. Özellikle Türk çinisi, halısı, hat sanatı, tezhibi, çanak çömlek, ebru 

sanatının motiflerini resimlerinde kullanmıştır. Bu motifleri kullanmasını kendi 

kaleminden şu şekilde aktarmıştır: 
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Türk İslam Eserleri Müzesi’nde müdürlük sandalyesinde oturduğum yıl içerisinde. Bir 

tarafıma baktım Türk halısı, bir tarafa baktım hat sanatı, bir tarafta çini sanatı, tezhip 

sanatı, ebru, tahta oymacılığı, çanak çömlek, seramik sanatı… Şaheserlerle dolup taşan 

bir müze. Elbette bu ortamdan etkilendim. Onlardan bazı motifler alarak, esinlenerek 

bazı kompozisyonlar yaptım. (Erdoğan, 1995: 25) 

 

1945 yılında Galatasaray Lisesi’nde açtığı sergide bu tür çalışmalar yer almıştır. 

D Grubu içerinde üslubu ve resimleriyle, sergilerin açılmasında önemli rol üstlenmiştir. 

Türk kültür ve sanatına gerek eserleri gerekse yazılarıyla önemli katkılar sağlayan Elif 

Naci, 8 Mayıs 1987 yılında İstanbul’da hayatını kaybetmiştir. 

 

 

2.5.4. Zeki Faik İzer (1905-1988) 

 

15 Nisan 1905 yılında İstanbul’da doğmuştur. İlköğretim yıllarında Sanayi-i 

Nefise Mektebi mezunu Agah Efendi ile tanışmış ve ilk resim eğitimini ondan almıştır. 

1923 yılında Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi resim bölümüne kaydını yaptırmış ve 

İbrahim Çallı’nın öğrencisi olarak eğitim hayatını devam ettirmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      Resim.21. Zeki Faik İzer “Kuşlar” 44x56cm 
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Lise döneminde kendinden büyük öğrencilerle arkadaşlık kurması, edebiyatla 

ilgilenmesine yardımcı olmuştur. “Öyle ki daha on üç yaslarında yazmaya başladığı şiir 

denemeleri, 14-15 yaşında iken bazı dergilerde yayımlanmaya başlar. Akbaba 

dergisinde esprili mizahi şiirleri, İnsan Dergisi’nde de duygusal ciddi yazı denemeleri 

yayımlanır” (Turani, 2005: 19). Okumayı ve yazmayı sevmesinin çocukluk yıllarına 

dayandığı anlaşılmaktadır.  

 

Akademiden birincilikle mezun olması Paris’e gidip Andre Lhote atölyesinde 

eğitim görmesini sağlamıştır. Türk Hükümetinin bursuyla gittiği Paris’te Maret’ten 

duvar resmi, fresk ve seramik eğitimi, Emile-Othon Friesz atölyesinde doğal, yumuşak 

ve dışa dönük tarzda resim eğitimi almıştır. “İlk dönem çalışmalarında Othon 

Friesz’den etkilenerek resimlerinde dinamik, sinirli, bir bakıma romantik bir karakter 

sergilemiştir” (Tansuğ, 1995: 377). Bu etkileşim sanatçının nü ve portrelerinde dikkat 

çekmiştir. Çalışmalarını devam ettirirken maddi anlamda sıkıntı yaşamaya başlayan 

İzler ailesiyle birlikte Paris’e çalışmaya gider. Çocuk kitapları için illüstrasyonlar 

yapmaya başlar. Fotoğraflar çekmeye ve fotoğraf üstüne solarizasyon tekniğini 

Paris’teki ünlü Amerikalı fotoğraf sanatçısı Monre’nin öğretilerinden yararlanarak 

uygulamaya çalışır. Yurda döndüğünde fotoğraf çalışmalarını sergileme imkanı yakalar 

ve fotoğrafları oldukça iyi tepkiler alır. Bu çalışmaların ilgi görmesi onun, Akademide 

öğretim kadrosu almasına ve fotoğraf dersleri vermesini sağlamıştır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resim.22. Zeki Faik İzer “İsimsiz”, 130×180 cm 
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Zeki Faik İzer kendi dönemi içerinde çok sayıda sergilere katılmış, uluslar arası 

ödüller kazanmış, yabancı müzelerde eseri sergilenen ender Türk sanatçılar arasında yer 

almıştır. 1948-1952 yılları arasında Paris’te düzenlenen Uluslararası modern Sanat 

Sergisi’ndeki Türk resmine ait bölümü Nurullah Berk’le düzenlenmiş, aynı serginin 

Brüksel kısmında Cevat Dereli ile Türkiye’yi temsil etmiştir. 

 

Paris’teki eğitiminin ardından yurda dönmüş, Gazi Eğitim Enstitüsü’nde resim 

öğretmenliği yapmıştır. 1933 yılında arkadaşlarıyla D Grubu’nu kurmuştur. Grup 

içerisinde özgür soyutlama fantezilerini en çok benimseyen ressam olmuştur. “Kendi 

kişiliğini yansıtan yapıtları ve düşünceleri ile Türk resminde önemli bir yer almayı 

başaran Zeki Faik İzer’in eserlerinde ahenkli ve hareketli bir renk cümbüşü 

görülmektedir” (Arseven, 1996: 269). Gerçekçi çalışmalar yaptıktan sonra, Taşizim- 

Lekecilik tarzını benimsemiştir. Resimleri “içgüdünün itişi, duygunun önderliğiyle 

meydana gelen uyumlu renk lekeleri fırtınanın, dalgalı denizin, hareket halinde bir 

doğal varlığın, ya da insan ruhundan kopup dışarıya taşan bir hareketin 

somutlaşmalarıydı” (Berk-Turani, 1981: 102). Aynı zamanda dış görünüşten arınmış, 

nesnelerin gerçek biçimlerinden uzak, plansız, birbirini izleyen renk lekelerinin, 

yüzeyde oluşturduğu etkiyle resimler yapmıştır. Zeki Faik İzer oluşturduğu üslubu 

çerçevesinde,  dönemin sanat akımlarının getirdiği bakış açılarını deneyip, tarzını 

beslemiş, Türk sanatına yeni bir bakış açısı ve boyut kazandırmıştır. Yenilikçi tavırla 

beslediği aktif ruhu, sanatsal çalışmalarına yansımış ve Türkiye’de soyut sanatın öncüsü 

olarak anılan sanatçı olmuştur.  

 

 

2.5.5. Abidin Dino (1913-1993) 

 

23 Mart 1913 günü İstanbul'da doğmuştur. 1. Dünya Savaşı başladığında 

Avrupa'da seyahatte olan ailesi, bir süre için Cenevre'ye yerleşmiş, bu nedenle 

çocukluğu İsviçre ve Fransa'da geçmiştir. Ortaokulu Robert kolejinde başlamış fakat 

sanata duyduğu ilgi nedeniyle öğrenimini yarıda bırakıp, ağabeyi şair Arif Dino'nun 

desteğiyle resim, karikatür ve yazı alanında kendini geliştirmeye başlamıştır. İlk 

desenleri Yarın gazetesinde, ilk yazıları Artist dergisinde 1930'lu yılların başında 

yayınlanmıştır. Bu yıllarda Nazım Hikmet'in şiir ve oyun kitaplarına kapak desenleri 

çizip, genç yaşta kendini bir ressam olarak kabul ettirmeyi başarmıştır. 
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                                  Resim.23. Abidin Dino “Çay Keyfi” 27x22cm 

 

 

1933 yılında amacı, memlekette sanatın gelişmesini ve yayılmasını sağlamak 

olan D Grubu kurucuları arasında yer almıştır. Grupta var olduğu süre içinde düşünce 

yönü ağır basan resimler yapmıştır. Resim yeteneğini sadece yağlı boya ile 

sınırlandırmamış, desen, karikatür, heykelle yakından ilgilenmiş,  kalem kullanmadaki 

becerisini, tiyatro oyunları senaristliği yaparak göstermiş, aynı zamanda futbol 

belgeselleri ve fotoğraf sanatına da zaman ayırıp, çok yönlü bir sanatsal yelpaze 

kullanmıştır.  

 

      Abidin Dino resimlerinde zıtlık kavramlarını birleştirmeye çalışmıştır. Geçmiş- 

gelecek, yaşanan çevre- dünya gerçekliği, dün- bugün gibi yaklaşımlarda bulunmuştur. 

Çalışmalarında düşünsel ve görsel öğeler ön planda tutulmuştur.  

 

Desenlerini kalın gölgesiz kontur çizgileri kullanarak oluşturması Picasso ve 

Cocteau’yu anımsatmıştır. Desenlerinin bir özelliği de illüstratif ve karikatüral 

biçimlerde olmasıdır. Erzen’in de belirttiği gibi (1984: 34) “Bir çiçeği, bir deseni ve 

birçok konuyu çizerken kendine özgü üslubuyla coşkulu, gizemli bir insan sevgisini ve 

yaşamını anlatmıştır. Bir hat ustasının uzun, disiplinli, karalı ve ani fırçasıyla doğunun 
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gizemini ve tinselliğini yansıtmıştır.” İsmini en çok çizdiği özgün desenlerle 

duyurmuştur. Kendine has tarzıyla, yalın ve dinamik çizimlerini, eller, çiçekler ve 

Paris’te Cezayir Savaşı sonrasında uygulanan işkenceler konu ekseninde birleştirmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            Resim.24.  Abidin Dino “Antibes” 73x92cm 

 

1952 yılında Paris'e yerleşen sanatçı, Fransa, Cezayir, Amerika gibi değişik 

ülkelerde sergiler açmıştır. Fransa Plastik Sanatlar Birliği onur başkanlığı New York 

Dünya Sanat Sergisi danışmanlığı gibi görevlerde bulunmuştur. 'İşkence', 'Atom 

Korkusu', 'Savaş ve Barış', 'Çıplaklar', 'Dört Kent', 'Dağ-Deniz' gibi birçok yapıtı çeşitli 

galeri, müze ve koleksiyonlarda yer almıştır. 

 

Yaşamı boyunca birçok sanat alanıyla içli dışlı olan sanatçı, resimden, sinemaya, 

kitap resimlemesinden karikatür çizimine, yazarlıktan gazeteciliğe kadar bir çok alanda 

çalışmalarda bulunmuştur. “Son dönem çalışmalarında yalın, simgesel bir anlatım ve 

soyut bir duyarlılık öne çıkmış, toplumsal ve siyasi konularla yoğrulmuş destansı 

resimler yapmıştır.1940’larda Yeniler Grubuna dahil olmuştur” (Berk, 1943: 47).  

 

Zaman zaman Türkiye'de kişisel sergiler açan Abidin Dino, 7 Aralık 1993 günü 

Paris'e hayatını kaybetmiştir. 
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2.5.6. Zühtü Müridoğlu (1906-1992) 

 

1906 yılında İstanbul’da doğmuştur. İlk resim eğitimini ressam Mithat Özar’dan 

alması, Müridoğlu’nun Sanayi-i Nefise Mektebine girmesini sağlamıştır. 1924 yılında 

Sanayi-i Nefise’ye başlamış, Hocası Hikmet Onat’la anlaşamaması üzerine bir yıl sonra 

eğitimini yarıda bırakmıştır. Daha sonra İhsan Özsoy’un atölyesine girmiş ve heykel 

eğitimi almıştır. Üç yıllık çalışma sürecinden sonra, Avrupa’ya gidebilmek için 

sınavlara girmiş ve Paris’e gitmeye hak kazanmıştır. 1928-1932 yılları arasında Paris’te 

Özel Colarossi Akademisi’nde Marcel Gimond atölyesinde dört yıl eğitim almıştır.   

 

1936-1939 yılları arasında İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde, 1939-1947 arasında 

da Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nde resim öğretmeni olarak görev yapmıştır. “Yaklaşık 

bir yıl sonra da Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Bölümü’ne getirilmiştir. 1955 yılında 

Ağaç Uygulama Atölyesini açmıştır. 1971 yılında yaş sebebiyle emekli oldu (Başkan, 

1989: 68). 1950-55 arasında Ali Hadi Bara ile birlikte heykel, 1971'de emekli olana 

değin de ağaç uygulama atölyesinde eğitim vermiştir. 

 

Türkiye’de Cumhuriyet’in ilk yıllarında, üç boyutlu plastik algılamanın batı 

uygarlığının heykel estetiğine dönüşüm sürecinde Zühtü Müridoğlu büyük çaba 

sarfetmiştir. Müridoğlu ve içinde bulunduğu kuşağın Ali Hâdi Bara gibi diğer önemli 

isimleri, ürettikleri heykeller ve düzenledikleri ya da katıldıkları sergiler dışında, 

Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki anıt heykel sorununun içinde etkin olarak yer almışlar, 

heykel sanatı ile ilgili yazılar yazmışlar ve en önemlisi birer eğitimci olarak sonraki 

kuşakların yetişmesine katkı sağlamışlardır.  
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                                        Resim .25. Zühtü Müridoğlu “Nü” 33x25cm  

 

 

         1940’lı yılların sonuna kadar olan süreçte Müridoğlu, figüratif Türk heykelinin en 

önemli temsilcilerinden biri olmuştur. İlk dönem yapıtlarında A.Maillol'un düzen ve 

uyumundan etkilenmiştir. Figüratif heykellerinde yumuşak bir hacimlendirme yöntemi 

kullanmıştır. Hadi Bara ile birlikte 1941-43 arasında Beşiktaş'taki "Barbaros Anıtı"nı 

gerçekleştirmişlerdir. 1950’li yıllarla birlikte Türk heykelinde soyut ve non- figüratif 

anlayış hâkim olmaya başlamış, Müridoğlu da bu anlayış doğrultusunda arayışlara 

girmiştir. Ahşap, metal, pişmiş toprak gibi farklı malzemelerle, ağaç dallarıyla yaptığı 

düzenlemeler yapmıştır.  
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                                    Resim.26. Zühtü Müridoğlu ”Çocuk Başı” 27x22x19cm 

                                                

 

Önceleri doğal biçimleri stilize bir anlayışla heykel ve kabartmalara uygulamış, 

“ağaca duygu ve yaşam katmaktan uzak, malzemenin kuru yapısını sunmuştur. 

Çalışmalar ölçü ve akıl boyutunda kalmıştır. Daha sonra bu durumu figürü soyutlayarak 

farklı bir boyuta ulaştırmış, duygudan yoksun olmayan yapıtlar oluşturmaya 

başlamıştır” (Berk-Gezer, 1973: 21).  1950'lerin ortalarında geometrik soyuta yönelip ve 

heykel alanında ki bu anlayışın Türkiye'deki ilk temsilcilerinden biri olmuştur. 1953'te 

Londra Çağdaş Sanatçılar Enstitüsü tarafından düzenlenen uluslararası heykel 

yarışmasında "Bilinmeyen Siyasi Esir" adlı yapıtıyla ödül kazanmıştır. 

 

 

2.6. D Grubu’na Sonradan Katılan Sanatçılar 

 

1933 yılında sanatı ortak dilde anlatıp, sergilerle sunmak için bir araya gelen beş 

ressam bir heykeltraşın oluşturduğu D Grubu geçen zamanla birlikte varlığını 

kanıtlamıştır. İlk sergilerini Mimoza Şapka mağazasında açan D Grubu sanatçıları, aynı 

zamanda Türkiye’de parasız gezilebilen ilk resim sergisinin açılışını yapmıştır. Sergileri 

yazılı basında oldukça ses getirmiş, halk tarafından ilgiyle karşılanmıştır. Bu olumlu 

yaklaşımlar beraberinde gruba katılmak isteyen sanatçı sayını da arttırmıştır.  
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Çağdaş atılımlar göstererek çok sayıda sergi açmayı hedefleyen D Grubu 

sergilerinin, dördüncüsüne, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Turgut Zaim, yedincisine, Halil 

Dikmen, Eşref Üren ve Eren Eyüboğlu, Arif Kaptan Salih Urallı, dokuzuncusuna, Hakkı 

Anlı, Sabri Berkel, Fahrünnisa Zeid ve Nusret Suman eserleriyle katılım göstermiştir. 

Zeki Kocamemi gruba katılan en son sanatçı olmuştur.  

 

 

2.6.1. Bedri Rahmi Eyüboğlu (1913- 1975) 

 

1913 yılında Görele’de doğan sanatçı babasının Kaymakam olması nedeniyle 

ilköğretim dönemini, değişik kasabalarda ve kentlerde geçirmiştir. Babasının edebiyat 

ve şiirle ilgilenmesinden olumlu yönde etkilenmiş ve bu etkileşimi hayat boyu devam 

ettirmiştir. Trabzon Lisesinde okuduğu dönemde Zeki Kocamemi ile tanışmış, böylece 

resme olan yatkınlığının farkına varmıştır.  

 

1929 yılında Güzel Sanatlar Akademisine başlamış Nazmi Ziya Güran ve 

İbrahim Çallı ile çalışmıştır. 1932’de Lyon Güzel Sanatlar Okullarına, akabinde Andre 

Lhote özel akademisine devam etmiştir. Yurda döndükten sonra D Grubu’na katılmış, 

“1936’da Leopold Levy, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nu asistan ve tercüman kadrosuyla 

akademiye almıştır. bir yandan da şiirler ve resim konusunda makaleler yazarak yeni 

sanatı izaha çalışmıştır” ( Güvemli, 1987: 13). 

 

Bedri Rahmi Eyüboğlu, Paris’te Andre Lhote atölyesinde çalışmasına karşın, onun 

kübist ve yapımcı (konstrüktif) yaklaşımını benimsememiş, Dufy ve Matisse’i kendine 

daha yakın bulmuştur. 1931-1933 yıllarında Fransa’da geçirdiği çalışma devresi içinde 

Matisse ve Dufy gibi rengin lirik taşkınlıklarını arayan ressamların tesiri altında kalmış 

ve paletin olanca parlaklığı, çizgisinin olanca tezyini kıvraklığı ile cazip levhalar 

meydana getirmiştir. (Berk, 1943: 44) 

 

 

Bu etkileşimden sonra yurda dönmesiyle kendi üslubunu oluşturmakta zorluk 

çekmemiştir. Anadolu’nun yöreselliğini ve tarihi motiflerini resimlerinde sıkça 

kullanmıştır. Köy ve köylü kadını yaşantısını, ortamını, kıyafetlerini betimlemede 

parlak ve koyu renkler kullanmıştır. Fovist anlayışla folklorik öğeleri birleştirmiş, 
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bunların çizgi, biçim ve renklerini kullanarak Batı ve yerel estetiğin bir sentezini 

oluşturmak istemiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
Resim. 27. Bedri Rahmi Eyüboğlu “Sarı Saz” 183x122cm 

 

 

Sanatçı çok çeşitli malzemeleri bir araya getirerek yeni oluşumlar içinde renk 

ilişkileri kurmuştur. Halı, kilim, yazma, çini, hat sanatı, minyatür, seramik onun başlıca 

çizgi biçim ve renk repertuarını oluşturmuşlardır. Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun 

resimlerinin kimyasına bakılınca iki esas unsur göze çarpmaktadır Başkan’ın dediğini 

gibi (1991: 11) “Biri şair duyarlılığının kendine özgü yaratılışla kişisel kalan yönü.  

Öbürü, sanat felsefesi ve hayat görüşüne eklenen teknik olgunluğuyla yerli köklere 

inebilen ve o yüzden bütün dünyaya hitab edebilen tarafı.” 

 

“Bedri Rahmi D Grubu içinde ve sonrasındaki çalışmalarında; Fov anlayışını 

halk sanatları sevgisi, renk ve biçim coşkusu içinde ortaya koymuş, Türk resminin 

gelişmesinde, çok yönlü sanatsal araştırmalarıyla katkısı büyük olmuştur” (Gültekin,  

1992: 63). 
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2.6.2. Turgut Zaim (1906- 1974)  

 

1906 yılında İstanbul’da doğmuştur. Ortaöğrenimini Kadıköy Saint Joseph 

Lisesi'nde tamamladıktan sonra öğrenimine Yüksek Öğretmen Okulu'nda ve Sanayi-i 

Nefise Mektebi'nde devam eden Zaim, sonralarında ise çalışmalarını İbrahim Çallı'nın 

atölyesinde sürdürmüştür. 1924-1928 yılları arasında Paris’te bulunmuş, ancak kendi 

kişiliğiyle bütünleşen bir sanat ruhunu orada yakalayamamıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                    Resim.28. Turgut Zaim “Hamur Açan Köylüler”  92x76cm  

 

1932 yılından başlayarak Anadolu'nun çeşitli köşelerini gezerek, Yörüklerin ve 

Avşarlar'ın yaşantılarıyla yakından ilgilenen Zaim'in üslubu da bu yıllarda 

biçimlenmiştir. Dış etkilenmeler olmadan kendine özgü naif bir anlatımla yerli folklorik 

atmosfer oluşturan resimler yapmıştır. “Özellikle Ali Çelebi ve Zeki Kocamemi’nin 

oluşturduğu yeni üslup etkinliğinin ülke gerçekleriyle nasıl bağdaşacağı sorusunun 

yanıtı, en doğru biçimde figür strüktürüne özgün bir anlam kazandıran Turgut Zaim 

tarafından verilmiştir” (Tansuğ, 1993: 174). 

 

“D Grubu’nun hazırlık ve kuruluş çabalarında kurucu çabalarında kurucu 

arkadaşlarının yanında olmuşsa da ne grubun etkinliklerine katılmış, ne de onlarla aynı 

sanatsal görüşleri paylaşmıştır” (Başkan, 1991: 57). 
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Turgut Zaim’in seçtiği konular, Türk resmine Anadolu’yu getirmesine vesile 

olmuştur. Kendine özgü tarzıyla eski minyatürlerden ilham alarak eserlerini üreten 

mahalli ressam olarak halk tarafından benimsenmiştir. Resimlerinde ışık, gölge, ton 

değerlerine pek önem vermemiştir. Türk folkloruyla ilgili konuları işlediği için ulusal 

nitelikli bir sanatçı olmuştur.  

 

Turgut Zaim, Türk minyatür sanatını yeniden yorumlayan bir anlayışla Batı 

sanatının etkisini sanatında en aza indirmiştir. D Grubu’na 1940 yıllarında 

egemen olmaya başlayan yöreselleşme anlayışı, Turgut Zaim’de 1933 yılında 

egemen olmuştur. Sanatçı, Türk toprağına ve insanına eğilmekte, ulusal ve yerel 

temaları işleyişinde eski minyatürleri, halı resimlerini uzaktan uzağa hatırlatan 

bir üslup uygulamıştır. (Berk, 1977: 33) 

 

 

2.6.3. Halil Dikmen (1906-1964) 

Halil Dikmen 1906 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1924-1927 yılları arasında 

İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde girdikten sonra, İbrahim Çallı ve Hikmet Onat 

atölyelerinde resim çalışmıştır. Sanatçı buradaki eğitimini tamamladıktan sonra 1928 

yılında Paris’e gönderilmiştir. Academie Julien'de Albert Laurens'ın, sonra Andre 

Lhote'un öğrencisi olmuştur. Paris’te üç yıl resim öğrenimi gördükten sonra 1931'de 

yurda dönüşünde, Kayseri ve Galatasaray Liseleri’nde resim öğretmenliği yapmıştır. 

1937 yılında Resim ve Heykel Müzesi’ne müdür olarak atanmıştır. 1949 yılında bu 

görevinin yanında, ayrıca Güzel Sanatlar Akademisi Resim Galerisi öğretmenliğini de 

sürdürmüştür. Halil Dikmen, Milli Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü iken 

önemli hizmetlerde bulunmuş ve bu görevde iken 1964 yılında hayatını kaybetmiştir. 

 

Halil Dikmen, Türkiye'de açılan birçok sergiye katılmıştır. D Grubu’na girerek 

grubun bazı sergilerinde eserlerini sergilemiştir, fakat grup içerisinde yer alması 

rastlantı sonucu gerçekleşmiştir. “Sanatçı kişiliği, beğenileri, bağlı olduğu geleneksel 

prensipler, meydana getirdiği yapıtların belli etkileri, sanatsal mizaç onu bu grupla 

işbirliğinde bulunmasına engel olmuştur” (Genç, 2006: 48). D Grubu’nun estetik 

anlayışıyla mizacını kendine yakın bulmamıştır. 
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                                        Resim.29. Halil Dikmen “Yörükler” 92x73cm 

 

 

Türkiye’de anıtsal düzenleme türünün ilk uygulayıcılarından olmuştur. 

Resimlerinde hacimsel estetiği yerel konularla bağdaştırmıştır. Bir ara resimlerinde 

kübist biçimler oluşturmuş, ama devlet sergilerindeki düzenlemelerde İtalyan Rönesans 

sanatçılarının tekniğini yansıtmıştır. Soyut çalışmaları olmasına rağmen Rönesans 

ilkelerine bağlı klasik sanat anlayışını benimsemiştir. “Gerek desenleri, gerekse 

boyalarında ışık ve gölge endişeleri hâkim olmuş ve birçok figürü bir araya toplayan 

çalışmalar yapmıştır” (Berk, 1943: 46). 

 

1929 yılında Paris’teki Salon d'Automne'da eserlerini sergileyen sanatçı, 1946'da 

UNESCO, 1949'da Venedik yarışmalarına katılmıştır. Ayrıca Amsterdam (1949), 

Chicago (1950), Atina (1955), Edinburgh (1958) ve Kıbrıs sergilerine bazı eserlerini 

vermiştir. Sanatçının Devlet Resim ve Heykel koleksiyonlarının yanı sıra özel ve resmi 

koleksiyonlarda eserleri vardır. 
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2.6.4. Eşref Üren (1897-1984) 

1897 yılında İstanbul’da doğan Eşref Üren, Bursa Ziraat Mektebi'ni bitirdikten 

sonra Güzel Sanatlar Akademisi'ne girmiş ve akademide önce İbrahim Çallı, sonra 

Hikmet Onat atölyelerindeki derslere katılmıştır. Buradaki eğitimini tamamladıktan 

sonra 1929-1938 yıllarında Paris'te Andre Lhote ve Othon Griesz'in atölyelerinde resim 

çalışmalarına devam etmiştir. Paris dönüşünde Erzurum ve Sivas'ta resim öğretmenliği 

yapmıştır. 1934-1944 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi’nin yurt gezileri 

programı çerçevesinde Doğu Anadolu’da görev almıştır. 1939 yılında D Grubu’na 

katılmıştır. 1940'lı yıllardan sonra Ankara'ya yerleşerek Cebeci ve Kurtuluş semtlerinin 

resimlerini çizmiştir. Ankara’nın iklimiyle sosyal yaşantısı arasında bir bağ kurarak 

oluşturduğu peyzajlarındaki lirik ekspresyonizmin kendi üslubuyla yorumlamıştır. 

“Sanatçının serbest iri tuşlarla yaptığı ışıklı ve renkli Ankara manzaraları çok 

tanınmıştır. Hemen hemen her döneminde yaptığı tabloları iri renk lekeleriyle 

oluşturulmuş serbest biçimlemeci üslubun güzel örneklerindendir” (Tansuğ, 1991: 375) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Resim.30. Eşref Üren “Kompozisyon” 40x51cm 

Eşref Üren’in resimlerinde duygusal empresyonizm etkileri dikkat çekmiştir. 

Tam manasıyla empresyonist değil, daha çok açık hava ressamı olarak anılmıştır. 

Benimsediği bu üslupla D Grubu’nun savunduğu ve birleştiği düşünceden uzakta yer 

almıştır. Gruba sonradan katılan Eşref Üren kübist ve konstrüktivist tarzda resim 
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anlayışının gelip geçici olduğunu düşünmüş, açık havada çalıştığı resimlerin daha kalıcı 

izler bırakacağını savunmuştur.   

1955’te lise öğretmenliğinden emekli olduktan sonra Ankara Maarif Koleji’nde 

resim dersleri vermeyi sürdürmüştür. 1964’teki Devlet Resim ve Heykel Yarışması’nda 

birincilik ödülü kazanan Eşref Üren’e, 1981’de Devlet Sanatçısı unvanı verilmiştir. 

Genellikle açık hava ressamı olarak tanınan Eşref Üren, çeşitli yayınlarda çıkan yazıları 

ve halkla kurduğu güçlü iletişim sayesinde halkı, sanat konuları üzerinde düşünmeye 

çabalamıştır. 1960'lı yılların sonunda "lirik soyutlamalar" içeren çalışmalara 

yönelmesine rağmen, yaşamı boyunca duygulu, şiirsel peyzaj resminin ustaları arasında 

yer almış, resimlerinde uyguladığı esnek, yumuşak, uyumlu çizgi ve renk anlayışıyla bir 

“doğa sanatçısı” olarak tanınmıştır.  

 

2.6.5. Eren Eyüboğlu (1913-1988) 

 

1912 de Romanya'nın Yaş şehrinde doğan Eren Eyüboğlu, orta öğrenimini 

yaptığı sıralarda aldığı resim derslerini geliştirmek için güzel sanatlar akademisine 

girerek resim bölümünde okumuştur. 1929’da Paris’e giden sanatçı, önce Julian 

Akademisi’ne devam etmiş, ardından da dört yıl boyunca Andre Lhote ile çalışmıştır. 

1936 yılında Paris’te Bedri Rahmi Eyüboğlu ile tanışmış ve evlenerek İstanbul’a 

yerleşmiştir.  

Bir süre sonra eşiyle birlikte  D Grubu’na katılarak topluluğun çalışmalarında 

etkin rol oynamıştır. Bedri  Rahmi ile Anadolu’nun pek çok yerini gezen Eyüboğlu, 

resimlerinde yarı soyut  ve dışavurumcu  denebilecek  bir doğa görüşüyle, doğu 

insanına ve geleneksel  yaşama yönelik konuları işleyerek Cumhuriyet döneminin 

önemli kadın ressamlarından biri olmuştur. Sanat yaşamı süresince çeşitli değişim ve 

gelişmeler geçirmiş, ilk zamanlar kübist-inşacı bir anlayışa sahip olmuşsa da, daha 

sonra Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun etkisiyle daha renkçi ve yöresel bir resim anlayışına 

yönelmiştir. “Ancak Bedri Rahmi gibi, süslemeci motiflerin büyük yer kapladığı bir 

üslupçuluğa sapmamıştır. Desenlerinde biçim olgunluğunu ve anıtsallığını tercih eden 

sanatçı, süslemeci olmaktan çok, plastik nitelikte eserler üretmiştir” (Gören, 1998: 93). 

Yapıtlarında folklorik özellikleri plastik değerlerle  bütünleştirmiş, çağdaş ve özgün 
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biçim olgunluğunu anıtsallığa ulaşma çabası ile çalışmıştır. Bedri Rahmi’ye kıyasala 

daha realist ve sade resimler yapmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                        Resim.31. Eren Eyüboğlu “Balık” 30x39,5cm 

 

Anadolu gezilerinde ve özellikle Bursa yöresinde aldığı esinlerle, yöre yaşamını ve halk 

motiflerini, duyarlı bir anlatım içinde yansıtmış, renge yönelmiş olmakla beraber 

biçimin hakim etkisini ve kompozisyona genel kimliğini kazandıran yapısal yorumunu 

ihmal etmemiş, özellikle Türk kadın figürlerinin gruplar halinde işlendiği resimlerinde 

kendine özgü üslup geliştirmiştir. (Genç, 2006: 48) 

 

İngiltere, Almanya, Belçika, New York, Berkeley, New Jersey ve İstanbul’da 

sergiler açan Eren Eyüboğlu, sanatı ve sanata olan tutkusunu, “Bu yolun önü tıkanık mı, 

açık mı, ilerledim mi, geriledim mi bilmiyorum. Bildiğim tek şey var… 

Çalışmak…,yarım yüzyıldır sürdürdüğüm çabamı, ölüm elimden alana kadar  

sürdüreceğim” diyerek açıklamada bulunmuştur. Eren Eyüboğlu 1988 yılında, 76 

yaşında aramızdan ayrılmıştır. 
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2.6.6. Arif Kaptan (1906-1979) 

1906'da İstanbul'da doğmuştur. 1920 yılında Deniz Harp Okulu'nu bitirmiştir. 

Resme olan ilgisi onu Nazmi Ziya ve Ali Çelebi ile uzun süre resim çalışmasında 

bulunmuştur. 1974'te askerlikten ayrılarak Paris'e gitmiş, 1949'a kadar Andre Lhote 

atölyesinde resim çalışmalarını sürdürmüştür. Yurda döndükten sonra çağımızın sanat 

görüşlerine uygun çalışmalara girmiştir. İlk çalışmalarına izlenimci bir anlayış hakim 

olmuştur. Dinamik mizacıyla güçlü peyzajlar yapmıştır.  

 

 

 

 

 

 

                                               

  

                                             Resim.32. Arif Kaptan “Peyzaj” 50x60cm 

 

Yaptığı manzaralarda tabiatın hırçın yüzünü resmetmiştir. “Başlıca konuları olan 

yaprakları dökülmüş ağaçlar, kıvrımlı yollar, kütleli evler gibi resimlerinde de dinamik 

ve asabi çizgileri görülmektedir” (Arseven, 1996: 267). Doğayla olan yakınlığı onun bir 

süre manzara ressamı olarak tanınmasını sağlamış daha sonra soyut sanata yönelmiştir. 

Paris’te Andre Lhote atölyesindeki çalışmaları onu kübizme yakınlaştırmıştır. Soyut 

çalışmalarında yerel ve folklorik motiflere yer vermiştir.  

Galatasaray, D Grubu, Devlet Resim ve Heykel Sergileri ile çeşitli karma 

sergilere eserler veren Arif Kaptan yurt içinde ve dışında kendini kabul ettirmiştir. 1940 
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yılında Halkevleri Genel Merkezi tarafından yurdun çeşitli bölgelerine gönderilen 

ressamlardan biri olmuştur.  

 

2.6.7. Salih Urallı (1908-1984) 

1908 yılında İstanbul’da doğmuştur. 1928 yılında Sanayi-i Nefise mektebine 

girmiş, Namık İsmail’in atölyesinde ve Süsleme Sanatları bölümünde çalışmıştır. 

1931’de Paris’e gidip Andre Lhote ve Fernand Leger atölyelerinde eğitimine devam 

etmiştir. “Çalışmalarının ilk yıllarında Picasso’nun etkisi altında hayli başarılı ve yarını 

için umut veren figürlü kompozisyonlar yaptığı halde uzun süre D Grubu sergilerine 

katılamamıştır” (Berk-Turani, 1981: 106). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 

Resim.33. Salih Urallı “Kompozisyon” 92x55cm 

 

Bir ara soyut çalışmalara yönelse de genel anlamda, çalışmalarını kübist etkiyle, 

Cezanne estetiğini anımsatan tarzda büyük ebatlı tuvallerde gerçekleştirmiştir.  

 

1961-1973 yılları arasında Güzel Sanatlar Akademisi’nde teknoloji öğretmeni 

olarak görev yapmıştır.  
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2.6.8. Hakkı Anlı (1906-1991) 

 

1906 yılında İstanbul’da doğmuştur. 1932 yılında Güzel Sanatlar Akademisi’nde 

mezun olan ressam Namık İsmail öğrencisi olarak eğitimini tamamlamış, daha sonra 

Paris’e giderek Jean Metzinger atölyesinde çalışmıştır. Bu süre içerinde Paris’e alışmış 

ve çok sevmiş olan Anlı 1990 yılına kadar çalışmalarına Paris’te devam etmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       Resim.34. Hakkı Anlı “İsimsiz” 115x88,5cm 

 

Eserlerinde zengin renk ahengi kullanmış gerçekçi ve izlenimci tarzda resimler 

yapmış zamanla bu tarz yerini, kübizm ve konstrüktivizm almıştır. Resimlerini bir birini 

tamamlayan renk bölümleri şeklinde düzenlemiştir. “1955’lerden sonra tamamen bu 

post- Kübist resimlerden uzaklaşarak 1960’lara doğru kalın ve hareketli fırça 

vuruşlarının öne çıktığı soyut dışavurum/lirik soyut anlayışa yönelmiştir” (Akadeniz, 

2004:  66). 
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2.6.9. Sabri Berkel (1909-1993) 

 

1909 yılında Makedonya Üsküp’te doğmuştur. Üsküp'te ilk ve orta öğrenimini 

tamamladıktan sonra, Belgrad Güzel Sanatlar Okulu'nun hazırlık bölümünden 1927-

1928'de diploma almıştır ve daha sonra Floransa Güzel Sanatlar Akademisi'nin Felice 

Carena atölyesinde fresk ve gravür konusunda iki yıl eğitim almıştır. 1935 yılında 

Türkiye'ye gelerek, Akademi salonlarında ilk kişisel sergisini açmıştır. 

 

 
           Resim.35. Sabri Berkel “Yoğurtçu” 130x162cm 

 

İlk zamanlarda yapmış olduğu resimlerde Rönesans etkileri görülse de sonraları 

soyutlama üzerinde yoğunlaşmıştır. “Geometrik yanı ağır basan soyutlayıcı üslubunu 

yağlı boya çalışmalarının yanı sıra gravür alanında da yansıtmıştır” (Zengin, 2001: 161). 

Eserlerinde renk ilişkilerinin zıtlıkları üzerine yoğunlaşmıştır. Renklerin çeşitli alanlar 

halinde kullanılışında yeni anlatımlar denemiştir.   

 

        Türk sanatında 1950'lerden sonra öne çıkan soyut sanatın resim alanında ilk önemli 

temsilcisi olmuştur. Bu yılların başında soyut-geometrik arabeskler adını verdiği 
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çalışmalarla uğraşmış ve 1955'de kaligrafik-soyut düzenlemeler üzerine çalışmıştır. Batı 

yolunda ilerleyen Türk resminin tanınmasında önemli katkıları olan Sabri Berkel, 

eserlerinde bol ve şiddetli renklere yer vermiştir. “Soyut işaretlerin temelini Arap 

yazıları oluştururken koyu çevre çizgilerinde Bizans ikonlarından esinlenmiştir. Yaptığı 

geometrik soyutlamalardaki biçim ve düzenleri ise İstanbul’daki cami kubbelerini 

hatırlatmaktadır” (Tansuğ, 1995: 282). 1946-1947 yıllarında D Grubu sergisine katıldığı 

“Taksim Meydanı” eseri Sabri Berkel’in soyut sanata yönelmesini sağlamıştır.  

 

“Sanatçının soyut kompozisyonları, çizgilerin dengesi, karıştırdığı boyalar ve 

doluların ayarlı uyumu, soğuk sıcak ve gri renklerin kusursuz dağılımı bakımından 

türün klasikleri olarak kabul edilmektedir” (Berk-Turani, 1981: 105-106). 

    

            Sabri Berkel’in çalışkan, üretken ve titiz bir sanatçı olarak anlatılmıştır. 

Sanatçının her sergisi şaşırtıcı bulunmuştur. Seyirciye hemen kavranabilecek, hemen 

“güzel” hissi uyandıracak eserler değil de, seyirciden emek ve iyi bir estetik bilgisi 

isteyen eserler vermiştir. Sanatçı döneminde olup bitenlerin sıkı bir takipçisi, sanat 

felsefesinin en önemli isimlerinden Cezanne, Kandinsky ve Worringer’in iyi bir 

yorumcusu ve okuyucusu olmuştur. Bu felsefeleri resmine katması tüm sanat 

yaşamındaki arayışının tutarlılığını sağlamış ve Türk resminde bir benzeri olmayan bir 

özgünlük kazanmasına yol açmıştır. 1991 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet 

Sanatçısı unvanını almıştır. 

 

 

2.6.10. Fahrünnisa Zeid (1901-1991) 

 

1901 yılında İstanbul’da doğmuştur. 1920 yılında abisinin teşvikiyle resme 

yönelmiş ve Sanayi-i Nefise Mektebine girmiştir. 1928’de Paris’te sanat eğitimi 

almıştır. Eserlerinde aşırı bir modernizm ile kaynağını Doğu'dan alan bir lirizmi 

birleştirmiştir. 1940'ların sonlarında titreşimli renklerden oluşan, büyük boyutlu, lirik, 

soyut resimler yapmıştır. Aynı yıllarda Paris'te, Salon des Réalités Nouvelles sergilerine 

katılmıştır. Kişinin iç dünyasını yansıttığı, keskin dış çizgileri, stilize renkleriyle ikon 

etkisi yapan portreleri ve çini mürekkep peyzajları ilgi toplamıştır. Paris ve New York 

Modern Sanat müzeleriyle İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde eserleri yer almıştır.  
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    Resim.36.  Fahrünnisa Zeid, “Portre”, 66x58cm 

 

Sanayi-i Nefise'nin ilk kadın öğrencileri arasında yer alan Zeid, Türk kadınının 

Cumhuriyet öncesi modernleşme serüveninin ilk temsilcilerinden olmuştur. 

 

2.6.11. Nusret Suman (1905-1978) 

1905 yılında Selanik'te doğmuştur. Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitirdikten 

sonra Avrupa bursu sınavını kazanarak Münih'te Hoffman atölyesinde resim, Paris'te 

Despiau’dan heykel dersi almıştır. 

                            Resim. 37. Nusret Suman “Bronz Heykel” 49x22x17cm 
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1943'te akademide asistan, 1969'da profesör olmuştur. Aynı yıl kendi isteğiyle 

emekliye ayrılan Nusret Suman, gerek portre, gerek anıt heykelciliğinde pek çok eser 

vermiş bir sanatçı olarak tanınmıştır.  

 

Cumhuriyet kuşağının, değişik tarihlerde olmakla beraber Avrupa’ya ilk giden dört 

heykeltraştan birisidir. Çalışkan ve verimli bir sanatçıdır. Yapıtları, geniş, keskin ışık 

planlarının düzenlediği cesur bir konstrüksiyona sahiptir. Portrelerinin plastik yönden 

olduğu kadar, doğanın karakterini verme yönünden de dikkat çekici bir üslubu vardır. 

(Özsezgin, 1983: 95) 

 

Hem heykeltraş hem de ressamlık yapmıştır. Genellikle Atatürk temalı 20'ye 

yakın anıt çalışmasının yapmıştır. Anıt çalışmaların yanında küçük boyutlu anlatımcı 

büst ve figüratif çalışmalar yapmıştır. D Grubu’nun ömrü uzun sürmediğinden ancak 

son zamanlarına yetişen sanatçı az sayıda eserini grup bünyesinde sergileyebilmiştir.  

 

2.6.12. Ahmet Zeki Kocamemi (1901-1959) 

1901 yılında İstanbul’da doğmuştur. Ortaöğreniminin ardından 1916 yılında 

Sanayi-i Nefise Mektebi’ne kaydolmuş, önce Hikmet Onat daha sonra İbrahim Çallı’nın 

öğrencisi olmuştur. 1922’de burslu olarak Almanya’ya gidip Hans Hofmann’ın 

atölyesinde çalışmıştır. Sanat eğitimine Münih’te başlayan Hans Hofmann, modern 

akımların çeşitlenip biçimlendiği 20. yüzyılın ilk yıllarında Paris’e yerleşmiş, Henri 

Matisse ve Robert Delaunay’in sanatlarından etkilenen ressam kübist ve dışavurumcu 

anlayışta eserler üretmiştir. Doğa kaynaklı kübizm anlayışını dışavurumcu bir 

yaklaşımla ele almış çalışmalarla Çağdaş Türk resim sanatına yeni bir açı 

kazandırmıştır.  

 

Geniş renk yüzeyleriyle elde ettiği planları kompozisyonda derinlik yanılsaması olarak 

vurgulayan Kocamemi, doğaya ilişkin görünümleri geometrik sistemlere indirgeyerek 

çözümlerken, öznel bir deformasyonla nesnelerin biçimsel özelliklerini irdelemektedir. 
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Nesneler hacimsel özelliklerini belirgin kılan ve anlatıma güç kazandıran bu 

deformasyonla bütünleşen renk lekeleri ve ışık- gölge dağılımının uyumu dinamik bir 

boşlukla çevrelenmiştir. (Giray, 1997: 77)  

 

       Resim.38. Zeki Kocamemi “Manzara” 35,5x40,5cm 

 

Müstakiller ile birlikte pek çok sergiye katılan sanatçı, 1947 yılında D Grubu’na 

katılmış. 1951’den 1959’a dek resim yapmaya ara veren sanatçı, ölümünden bir süre 

önce yeniden resme başlamış ancak, 3 Mayıs 1959 yılında ani bir rahatsızlık sonucu 

hayatını kaybetmiştir. 

 

2.6.13. Cemal Nadir Güler (1902-1947) 

Bulgaristan göçmeni bir ailenin çocuğu olarak Bursa'da dünyada gelmiştir. 

İlköğrenimini Bursa'da tamamladıktan sonra ortaokulu Bilecik'te okumuştur. Hattatlık 

yapan babasının da etkisi altında ressam olmaya karar vermiş ve bu amaçla İstanbul 

Sanayi-i Nefise Mektebi'nin sınavlarına girmiş, ancak başarısız olmuştur. Bir 

kasnakçının ve bir makine tamircisinin yanında çırak olarak çalışmış, bir süre sonra 

tabela ressamlığı yapmaya başlamıştır. Buna paralel olarak ilkokullarda resim 

öğretmeni olarak görev yapmıştır. İlk kez 1920 yılında Sedat Simavi'nin yayınladığı 

Diken dergisinde bir karikatürü yayınlanmıştır.  
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Yarattığı tiplerle toplumsal bir eleştiri yapan Cemal Nadir, Arkadaş dergisinde 

çizdiği Dede ile Torun karikatürlerinde bilgi ile cehaleti, yeni ile eskiyi karşı karşıya 

getirmek istemiştir. Amcabey tiplemesiyle toplumdaki çarpıklıkları, çıkarcı tipleri, 

ikiyüzlülükleri alaya alırken, Dalkavuk tiplemesiyle de dalkavukluk yaparak çıkarlarını 

koruyanları eleştirmiştir. Yeni Zengin tiplemesi toplumdaki sonradan görmeliği, Akla 

Kara tiplemeleri de eğitimsizliği ifade eden karakterler olarak ün kazanmıştır. 

 

 

 

 

                                 

Resim.39. Cemal Nadir Güler 

 

Özellikle D Grubu ile ilgili karikatürleriyle gazetelerde ve dergilerde sıkça yer 

almıştır. D Grubu’na olan sempatisi, yaptığı karikatürlere de yansımıştır. Bu sebeple D 

Grubu’nun üçüncü sergisinde Cemal Nadir’e özel bir köşe ayrılmış ve karikatürlerini 

sergilemiştir.  

 

 

 

 

 

               Resim.40. Cemal Nadir Güler 

D Grubu’nun sergilerini gezen Amcabey karakteri, o dönemi, D Grubu 

sergilerine yapılan eleştirileri, haklın sergilere bakış açısını karikatürize ederek 

gazetelerde ve dergilerde yayınlanmış ve oldukça ilgi görmüştür. 



 86

2.7. D Grubu Sergileri 

 

Yurt dışında aldıkları eğitim doğrultusunda yurda dönen altı arkadaş bir araya 

gelip sadece sanat yapmak, bol bol sergi açmak, resme dair kanaatlerini yaymak, Türk 

resmine yeni gidişler vermek istemişlerdir. “Sanatkar arkadaşlar şu fikir etrafında 

uyuşmuş bulunuyordu: kalabalık azalı resmi cemiyetler kırtasiyecilik içinde 

boğulmakta, enerjilerini kaybetmekte” (Berk, 1943: 77). D Grubu sanatsal bir grubun, 

defterler ve hesaplarla ilgilenmesinin lüzumsuz olduğu görüşündeydiler. O yüzden, 

grubun ne bir saymanı, ne bir tüzüğü ne bir sekreteri hiç olmamıştır.    

 

Kuruluş yılları Cumhuriyet’in onuncu yılına tekabül ettiğinde çağdaşlaşma 

yolunda Türkiye için daha bir azimle sanatsal faaliyet göstermek istemişlerdir. 

“Amaçları modern sanatı sergiler yoluyla göstermek, sanatı yaygınlaştırmak, yenilikçi 

bir tutum ortaya koymaktır” (Üstünipek, 2007: 58). Her biri farklı üsluba sahip olan altı 

sanatçı, 8 Ekim 1933 tarihinde amaçladıkları sanat manzarasını halkla paylaşmışlardır. 

Sergi salonu bulma konusunda sıkıntı yaşamışlar ve bu sıkıntıyı Cemal Tollu’nun 

akrabası Beyoğlu Kaymakamı çözmüştür. Tünel’deki Eski Rus Konsolosluğu 

bitişiğinde bulunan Narmanlı Yurdu’nda boş bir mekân olan Mimoza Şapka 

Mağazası’nda ilk sergilerini açmışlardır. Bu mekân bir aylığına her hangi bir kira bedeli 

alınmaksızın D Grubu’na verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             Resim.41. D grubu Birinci Sergi Açılışı 
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Sergi, grup üyelerinin Paris’te eğitim aldığı yıllarda yapmış oldukları, desen 

etütlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Sergide 160 adet desen çalışması 

sergilenmiştir. Eserlerin bir kısmı vitrine, bir kısmı da dükkâna ve içindeki asma kata 

dizilerek sergilenmiştir. Bu ilk “desen” sergisinde yalnızca desen çalışmaları 

sergilenmemiştir. Desen etütlerinin yanı sıra gravürler, sulu boyalar, pasteller ve 

heykeller de sergide yer almıştır.   O güne kadar olmayan bir şey ise, sergiye giriş için 

ücret alınmamış olmasıdır. D Grubu’nun bu ve bundan sonraki bütün sergilerinde, 

girişler ücretsiz olmuştur. Bu sayede halkın sanat yapıtına daha kolay ulaşılabilmesi 

sağlanmıştır. Bu durum kimileri tarafından olumlu karşılansa da, grubu ve desen 

sergisini olumsuz yönde eleştirenlerde oldukça fazla olmuştur.  

 

D Grubu deseni yok eden izlenimciliğe tepki olarak kurulmuştur. Birinci sergideki 

resimler, genel olarak grubun sanat anlayışını yansıtan örneklerden oluşmuştur. Sergiyi 

gezenlerden bazıları desenleri hastalıklı tipler olarak yorumlamıştır. Elif Naci ise bu 

eleştirilere; “Hiç de o kadar aykırı bir deformasyonun olmadığını” belirtirken, tepkilerin 

nedenini, “Ne de olsa sergi gezicilerinin alışmadığı bir çeşninin” varlığına bağlamakta 

ve tepkiyi olağan karşılamaktadır. Nurullah Berk ise sergideki Zeki Faik İzer ve Cemal 

Tollu’nun desenlerinin Batılı büyük ustaların resimlerinden kopyalar, kendi resimlerinin 

de Lhote ve Leger gibi iki büyük desen ustasından kazanılan desen bilgisiyle 

oluşturulduğunu belirtirken, sergiye gösterilen tepkilerin temelsizliğine dikkat çekmek 

istemektedir. (Yarar, 1983: 15)  

 

 

Klasiklerden yapılmış birkaç kopya istisna edilirse resimlerin geneli, kübist ve 

konstrüktivist, geniş kütleleri arayan ve ilk bakışta kaba görünen denemeler yahut tam 

manası ile soyut veya sürrealist araştırmalardan oluşmuştur. Birinci sergide Cemal Sait 

(Tollu), Nurullah Cemal (Berk), heykeltraş Zühtü (Müridoğlu) ve Zeki  Faik’in (İzer) 

imzalı desenlerde deformasyon göze çarpmıştır. Bu deformasyon izlenimi grubun karşı 

çıktığı akademikleşmiş doğa kopyacılığı anlayışıyla kıyaslandığında daha belirgin bir 

hal almıştır. “Hoşa, sevimliliğe, hikayeye, tabiata, fotografik sadakate adeta düşman, 

doğrudan doğruya spekülatif bir görünüşün mahsulleri olan bu desenler, son otuz 

senelik garp resmini birden bire Beyoğlu caddesinin ortasına sermiş, adeta dehşet 

uyandırmıştı” (Berk, 1943: 79). Avrupa’da aldıkları eğitim çerçevesinden bakıldığında 

kübist eğilimlerin daha çok Cemal Tollu’nun desenlerinde göze çarptığı görülmüştür. 
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Diğer ressamlarda ise kübist eğilimden çok çizgi ve desene ağırlık vererek resmin 

yapısını güçlendirme çabası izlenmiştir. D Grubu’nun bu ilk sergisi Çallı kuşağının 

izlenimci resimde deseni yok eden renkçiliğine akademizme karşı tepki sergisi olarak 

akıllarda kalmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Resim.42. D Grubu Birinci Sergi Davetiyesi 

 

 

Açılan ilk sergi anlaşılır olmamakla suçlanmıştır. Bu sergi hakkında çeşitli 

yazılar yazılmış, eleştiriler yapılmıştır. Sergiyi oluşturan desenlerin, Rönesans 

ustalarının birer kopyasını anımsattığı ileri sürülmüştür. Fikret Adil bu eleştirileri, doğal 

ve olağan karşılamış, bunun nedenini resimde klasizmin ne olduğunu anlayan çok az 

kişi olmasına bağlamıştır.  

 

Hakikatte D Grubu Türk resim sanatına bir nevi rasyonalizm getirerek ifade tarzlarına 

bir düzen verme, inşacı bir kaygı doğurma arzusu ile hareket ediyordu. D Grubu o 

zamana kadar Türk resmine hakim olan empresyonist yumuşaklığa bir set çekmek 

istedi. İlk sergisini “desen”lerle süslemesi adeta bir sanat manifestosu şeklini alıyordu. 

Genç sanatkarlar şu fikirde birleşmiş bulunuyorlardı: resim sanatının başlıca güzelliği, 

form; yani şekil, hacim mükemmeliyetidir. Kübizm empresyonizm ışık oyunları ile 

dağıttığı şekilleri, geometrik bir nizam içine alarak yeniden bulmaya çalışmış olmak 

itibariye, klasik bir mahiyet taşır. (Berk, 1943: 79) 
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Resim.43. Cemal Nadir Güler “Karikatür” 

 

 D Grubu’nun ilk sergisinin açılması ile birlikte basında Nurullah Berk’in 

tabiriyle skandal yaratmıştır. Karikatür gazeteleri, kübik resim yapan ressam tiplerine 

yer vermeye başlamıştır. Hangi sebebe dayanırsa dayansın, gerçek olan şu ki D Grubu 

bir şekilde ülke genelinde ilgi uyandırmıştır.  

 

Grup ikinci sergisini 19 Ocak 1934 yılında Beyoğlu Halkevi’nin üst katında 

açmıştır. Aynı kadro üyelerinin 48 parça yağlı boya ve suluboya çalışmaları 

sergilenmiştir. D Grubu’nun diğer birliklerden bir farklı yanı da, sergi açılışlarına 

dönemin ünlü yazarların, şairlerinin ve zaman zaman grup üyelerinin konferanslar 

vermiş olmalarıdır. Örneğin birinci sergi broşüründe Peyami Safa, D Grubu’nun 

hakkında sergi broşürüne şu açıklamayı yapmıştır: 

 

D Grubu manga değil. Ne sağa çark, ne sola. Ne de başçavuş.  Kendi etrafında dönen 

altı kafa; Altı çift göz ki, maddenin üstüne de, içine de bakıyor ve ölüde bile gizlenen 

canı arıyor gibidir. Yeni resim değil bu; Avrupalı, yahut yerli resim de değil- Resim. Ne 

Delacroix, ne Cezanne, ne Manet, ne Monet, ne Pisarro, ne Picasso. Hayır: Abidin, 

Cemal, Nurullah, Naci, Zeki, Zühtü. Ne ekol, ne akide. Kaideleri bir kelime: Resim. 

Ama,öküz ve fotoğraf aynı şeyi görürler. Hiçbir insan başka insanla aynı şeyi görmez. 

Nazire yapmıyorum. D Grubu’nun altı ayrı bakışı olduğunu bir kere daha söylemek 

istedim. Buyurun sergiyi gezelim. Eğer orada bizim görüşümüze tıpatıp uyan bir eser 

varsa kötüdür. Çünkü aynı şeyi görme hassası, aynada, fotoğrafta ve öküzde vardır. 

Bizim gibi görmeyen D Grubu’nun gözlerinden öperim. Diyerek sanatın yansıtmacı 

değil düşünsel bir altyapıya gereksinimi olduğunu vurgulamıştır. (Yasa Yaman, 2002:  

9-10) 
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8 Haziran 1934 yılında Eski Dağcılık Kulübünde düzenlenen üçüncü serginin 

açılışında Necip Fazıl Kısakürek ve grup üyelerinden ressam Nurullah Berk birer 

konuşma yapmıştır. Sergide yine altı sanatçının eserleri sergilenmiş bunun yanında grup 

üyesi olmamasına karşın, gruba sevgi ve yakınlık gösteren Cemal Nadir Güler, çizdiği 

karikatürlerin bir kısmını kendisine ayrılan köşesinde sergileme fırsatı yakalamıştır.  

 

Grubun dördüncü sergisi 27 Aralık 1934 yılında Galatasaraylılar Cemiyeti 

merkezinde açılmıştır. Altı ressam dışında dördüncü grup sergisine, Bedri Rahmi 

Eyüboğlu ve Turgut Zaim eserleriyle katılmıştır.  Birinci sergide D Grubu’nu yalnız 

bırakmayan Peyami Safa dördüncü sergide “Yeni Resim” başlıklı konferansıyla yine D 

Grubu’nun yanında olduğunu herkese göstermiştir. Sergi açılışlarına katılan sanat 

yazarları, sanatın sevdirilmesinde ve duyurulmasında önemli roller üstlenmişlerdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Resim.44. D Grubu Beşinci Sergi Broşürü 

 

Zor şartlar içerisinde sanatsal atılımlar göstermek isteyen D Grubu ressamları, 

sergi mekânı bulmakta oldukça zorlanmışlardır. 20 Temmuz 1935 yılında Halep 

çarşısında bulunan Fransız Tiyatro salonlarında düzenlenen grubun beşinci sergisi 

oldukça ilgi çekmiştir. “Resimlerini perdeler üzerine asarak sergileyen sanatçılar, sanat 

ortamına belli bir hareketlilik getirmeye ve seslerini duyurmaya başlamışlardır” 

(Üstünipek, 2007: 60). “Hınca hınç dolan tiyatro salonunda açılış günü Necip Fazıl 

Kısakürek “Beklenen Sanatkâr” konusunda bir konferans vermiş ve grup üyelerinden 

olan ressam Elif Naci grup çalışmalarını anlatan bir konuşma yapmıştır. Zeki Faik İzer 

Paris’te, Abdin Dino Rusya’da olduğu için sergiye katılamamışlardır” (Yarar, 1983: 

40). Sabri Esat Sivavuşgil sergiyle ilgili şu yorumda bulunmuştur; “Bu sergi halinden 
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memnun olmayanların sergisi idi ve bundan aldığım intiba, sanat yemişini dişleyenlerin 

duyduğu buruk bir lezzete benziyordu. Bu lezzeti uzun zaman duyacağım”. 

 

Bin bir zorluk içerinde yapılan beşinci serginin devamı niteliğinde olan altıncı 

sergi 1 Şubat 1936 yılında loş bir salon yerine bol ışıklı Ankara Sergi Evi’nde açılmıştır. 

Necip Fazıl Kısakürek beşinci sergideki konuşmasını tekrar etmiş, Nurullah Berk’se 

grubun sanat adına yapmak istediklerini anlatmıştır. Altıncı sergide gruba Eşref Üren 

katılmış böylece sergilenen eser sayısı 200 olmuştur.  

 

Takvimler 28 Ocak 1939 yılını gösterdiğinde yedinci sergisini açan D Grubu 

kadrosunun daha da genişlediği dikkat çekmiştir. Yedinci sergi broşüründe dikkat çeken 

en önemli konu, Nurullah Berk’in kaleminden dökülenler olmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                       Resim.45. D Grubu Yedinci Resim Sergisi Broşürü 

 

Öyle sanıyorum ki bugünkü sergisi ile, D Grubu, davasını kazandığını ispat etmiştir: 

Başlangıçtaki belki biraz fazla entelektüel araştırmalar, endişeler, yavaş yavaş taazzuv, 

tekevvün ederek, daha munis ve mantığa yakın ifadelere yer vermiş bulunmaktadırlar. 

Zaviyelerin sivrilikleri yuvarlanmış, mücerret unsurlar tabii şekillere kalıp olmuş, 

yabancı tesirler yavaş yavaş ayıklanarak, belki şimdi pek kuvvetle görülmeyen, fakat 

muhakkak ki eserlerin gizli benliklerinde mündemiç bir mahallilik kök salmaya 

başlamıştır. D Grubu yedi yıl içinde, Türk plastik sanatlarına yeni bir istikamet 

verebilmiş olduğunu iddia edemez. Böyle bir inkılap yedi yılın işi değildir. Çünkü en 

yavaş ve güç tekevvün eden sanattır. Yalnız bu yedi yıl içinde D Grubu, mümessillerini, 

renkli taşlarını birer birer seçen bir mozaik sanatkârının titizliği ile intiba ederek, yolunu 
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emin adımlarla yürümüştür. Bu yolun sonunda, her halde fakat acele etmemek şartıyla- 

klasik nizam vardır. Ve esasen bize de lazım olan odur. (Yarar, 1983: 76) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resim.46. D Grubu Sekizinci Resim Sergisi Davetiyesi 

 

Nurullah Berk’in bu içi dolu sözleri, D Grubu’nun akademi kadrolarında yer 

almasının olumlu bir neticesi olarak grup sayısının artmasıyla doğru orantı göstermiştir. 

Zira akademi salonları, eserlerin sergilenmesine olanak tanımıştır. Güzel Sanatlar 

Akademi Müdürü Burhan Toprak D Grubu’na karşı olumlu yaklaşmıştır. Yedinci 

sergide yaptığı konuşması bunu ispatlar nitelik taşımıştır. “Büyük bir kalabalığı 

toplamış olan bu sergide D Grubu kadrosunun Halil Dikmen, Eren Eyüboğlu, Arif 

Kaptan ve Salih Urallı’nın katılması ile on ikiye yükselmiştir. Bu sergi aydın kesimin ve 

basının çok ilgisini çekmiştir” (Adil, 1947: 22).  

 

Grubun sekizinci sergisi 3 Şubat 1940 yılında Beyoğlu Halkevi’nde açılmıştır. 

Sergi yine on iki kişilik kadronun eserleriyle oluşturulmuştur. Açılış konuşmasını 

Beyoğlu Halkevi Müdürü Ekrem Tur ve Nurullah Berk yapmıştır. 

 

“Dokuzuncu sergisini 1941’de Güzel Sanatlar Akademisi’nde açan D Grubu, 

Cemal Nadir’in 28 Ocak 1941 günü Akşam gazetesinde yayımlanan karikatüründe 

‘Artık alfabenin D harfinden Z harfine geçebilecek kadar muvaffakiyetli!..’ 

bulunuyordu” (Nadi 1941 ;1). Üçüncü Devlet Resim ve Heykel Sergisi’nde ise eski 

resim anlayışından kurtularak olgun bir düzeye ulaştıkları vurgulanıyordu” (Bilga, 

1941: 4,11).  Bu sergi grup adına yapılan eleştirilerin olgunluk dönemine işaret etmiştir. 

Sergiye yeni isimler katılmıştır. Hakkı Anlı, Sabri Berkel, Fahrünnisa Zeid ve 
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heykeltraş Nusret Suman eserleriyle D Grubu’nun dokuzuncu sergine katılmışlardır. 

1942 yılına gelindiğinde dünya, savaşının en hareketli olduğu dönem yaşanmaktaydı. D 

Grubu sanatçılarının bir kısmı askerde olduğundan bu yıl içerisinde toplu sergiler 

yapılamamış, bu yüzden grup üyeleri çalışmalarını bireysel olarak devam ettirmişlerdir. 

 

Onuncu sergi yüze yakın eserle 23 Ocak 1943’te sömestr tatilinde Güzel 

Sanatlar Akademisi’nde açılmıştır. Sergi  açılışını Türk Resmi ve D Grubu temalı 

konuşmasıyla Akademi Müdürü Burhan Toprak yapmıştır. Serginin açılısından bir hafta 

sonra Nurullah Berk “Resim Zevki”, Bedri Rahmi Eyüboğlu ise “Resim ve Şiir” konulu 

konferanslar vermişlerdir.  

 

D Grubu’nun onuncu sergisi, ‘modern-klasik’ anlayışın bir arayışı olarak 

değerlendirilmiştir. Eski sanatın örneklerinden yararlanmayı taklitten kaçınarak kabul 

ettikleri bu dönemde, özgün olmak için bize ilişkin güzellikleri Türk sanatçısı gözüyle 

yakalama isteği egemendir. D Grubu, bu dönemde de ‘ulusal sanat’ yapmanın olası 

olmadığını söylemektedir. Bedri Rahmi Eyüboğlu’na göre, bir yapıt ancak gücü ve 

özgünlüğüyle ortaya çıkar, sanatçı kendi kişiliğiyle yapıtına anlam katardı. (Hikmet 

1943; 2- Akt. Yasa Yaman, 2002: 27). 

 

10 Mayıs 1944’de açılan D Grubu’nun on birinci sergisi, o zamana kadar 

düzenlenen en canlı sergilerden olmuştur. Bu denli ses getiren sergi olmasına Fransız 

Ressam Pierre Bonnard’ın katkısı büyük olmuştur. Zira sanatçı sergiye eseriyle 

katılmıştır. Sergi bir nevi “Bonnard’a sevgi gösterisi halini almıştır. Bonnard’ın 

Dolmabahçe Müzesi’nde imzalı bir tablosu serginin şeref yerini almış ve grubun 

Bonnard’a yaptığı bu güzel jeste karşı Akademi Resim Bölümü Şefi Leopold Levy 

sergiye dört tablo göndermiştir” (Toprak, 1963: 277). Grubun onbirinci sergisinde, Arif 

Kaptan, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Cemal Tollu, Eren Eyüboğlu, Eşref Üren, Fahrünisa 

Zeyid, Hakkı Anlı, Elif Naci, Nurullah Berk, Nusret Suman, Salih Urallı, Sabri Berkel, 

Zeki Faik İzer, Zühtü Müridoğlu isimleri ve resimleri yer almıştır.  

 

Grubun on ikinci sergisi 1945 yılı Şubat ayında Beyoğlu’nda bulunan İsmail 

Oygar Galerisi’nde açılmıştır. 1945 yılının Temmuz ayında grup on üçüncü sergisini 

Güzel Sanatlar Akademisinde açmıştır. Sergide yüze yakın gravür, desen, heykel ve 

resimden oluşan eserler sergilenmiştir.  



 94

 

1946 yılına gelindiğinde D Grubu on dördüncü sergisinde klasik tablolar 

sergilemiştir. Grup hakkında yapılan olumsuz eleştiriler açılan on dördüncü sergiyle 

sona ermiştir. Bu durum Türk resim tarihinde dönüm noktalarından olmuştur. Sergiye 

Zeki Kocamemi’de katılmıştır. 

 

D Grubu’nun on beşinci sergisi 18 Ekim 1947 tarihinde İstanbul Fransız 

Kütüphanesinde açılmıştır. Sergide Elif Naci ve Ahmet Hamdi Tanpınar “Sanat ve D 

Grubu’nun Getirdikleri” konusu üzerine konuşmalar yapmışlardır.  Bu sergi bir anlamda 

Nurullah Berk ve Zühtü Müridoğlu’nun kişisel sergisi niteliğinde olmuştur. Sergi birçok 

kişi tarafından gezilmiştir. D Grubu sanatçılarından bazı isimler ilk kez “yeni gerçekçi” 

anlayışta resimler yapmışlardır. İlk defa Zeki Faik İzer sergiye katılmamıştır. On altıncı 

sergi 17 Kasım 1951 yılında İstanbul Fransız Konsolosluğu Teşhir salonunda açılmıştır. 

Sergide elliye yakın eser sergilenmiştir.  

 

 

 

1933-1960 yılları arasında on altı sergi açan D Grubu bu yıllar arasında Türkiye’de 

gerçekleştirilen çeşitli plastik sanat etkinlikleri içinde de yer almıştır. İnkılâp Sergileri 

(1933-1936), “Yarım Asırlık Türk Resmi” sergisi (Ağustos- Eylül 1936), Moskova, 

Bükreş, Atina, Belgrad Resim ve Neşriyat Sergileri (1935-1937), Dolmabahçe Sarayı 

Veliaht Dairesi: İstanbul Resim ve Heykel Müzesi (21 Eylül 1937), Sanat Jürisi ve 

Birinci Heykel Sergisi (1937), I.ve II. Birleşik Resim Sergileri (1937, 1938), Devlet 

Resim ve Heykel Sergileri (1939’dan itibaren), Yurt Gezileri ve Sergileri (1938-1943), 

Türk Ressamlar Cemiyeti Sergileri (1942-1946), UNESCO Milletlerarası Modern 

Resim Sergisi (1946), Paris Cernuschi Müzesi, “Bugünün Türk Resmi, Dünün 

Türkiyesi” (6 Kasım-Aralık 1946 (?)), Hollanda ve İngiltere Sergileri (1947-1948), 

Ankara Sergisi (1950), “İstanbul” Konulu sergi (1950), Sanat Dostları Cemiyeti: 

Modern Türk Sanatı Sergisi (1950), Sanat Dostları Cemiyeti: Dokuz Sanatçı Sergisi 

(1951), XXII. Uluslar arası Oryantalistler Kongresi: Dokuz Türk Ressamının En Yeni 

24 Yapıtı (15-30 Eylül 1951) bunlar arasındadır. (Yasa Yaman, 2002: 19) 

 

 

Kuruldukları günden buyana her yıl düzenli olarak sergiler düzenleyen D Grubu 

sanatçıları on beşinci sergiden sonra dokuz yıl ara vermişlerdir. Son sergilerini 1 Ekim 
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1960 yılında açmışlardır. Bu sergi çeyrek yüzyıllık bir sanat gösterisi olarak 

nitelenmiştir. Bu sergiyle birlikte uzun zamandır Akademi’de eğitim veren D Grubu 

sanatçılarının, çağdaş Türk resim sanatına hala “getirebilecekleri yenilikler olduğunu 

bunlardan bazılarının soyut sanata yöneldiklerini göstermesi ve 27 Mayıs İhtilali’ni 

izleyen günlerde 29 Eylül-1 Ekim 1960 tarihleri arasında Akademi’de sürdürülen 

ülkede güzel sanatlar yönetiminin yeniden teşkilatlandırılmasına ilişkin uzmanlar 

toplantısından sonra grubun gücünü bir kez daha kanıtlaması açısından önemlidir” 

(Güvemli, 1961: 59). 

 

“Üye sayısı her geçen sene artmış olan D Grubu, sergilerini ağırlıklı olarak 

İstanbul’da gerçekleştirmiş, ayrıca Ankara’da bir sergi yapmıştır. Bunlar dışında da 

çeşitli sergiler düzenlemiştir” (Üstünpek, 2007: 61). D Grubu’nun Anadolu’da sergi 

açmanın zaman kaybı olacağını düşünmesi ve zaman kaybetmeden Batı’ya bir an önce 

ulaşma isteği, sanat merkezlerini İstanbul ve yurt dışı olarak belirlemelerini sağlamıştır. 

Sanatı halk için değil sanat için yapmak istemeleri bu tutumlarını desteklemiştir.  

 

D Grubu sergileme alanında radikal atılımlarda bulunmuştur. Bil hassa sergileri 

ücretsiz yapmaları, tarihte ilk kez D Grubu tarafından uygulanmıştır. Sürekli değişik 

mekanlarda sergi açarak sanatı diri tutma çabaları, gruba aktif katılım sağlayan ressam 

sayısından anlaşılmıştır. D Grubu sergilerinin çok ses getirmesinin önemli bir nedeni, 

grup üyelerinin kültürel donanımlarıyla el yeteneklerini birleştirmiş olmasıdır. Hemen 

hemen hepsinin iyi düzeyde yabancı dil bilmesi, yabancı dilde yazı yazıp çevirebilmesi, 

sergi açılışlarında konferans vermesi, yazılı-görsel basınla ve akademiyle yakın ilişki 

içinde olmaları, D Grubu’nu ayrıcalıklı kılan özellikleri oluşturmuştur. Sergi açılışlarına 

ünlü şair ve yazarların katılması D Grubu’nu destekler nitelikte açıklamalarda 

bulunması, D Grubu’nu diğer sanat hareketlerinden ayırmıştır.  

 

Bu güne bakıldığında, yıllar önce D Grubu’nun ortaya çıkardığı sergileme 

anlayışının devam ettiğini söylemek mümkün görülmektedir. Zira sergilerin çok ses 

getirmesi için medyayla, yazarlarla ve ünlü kişilerle açılış yapmak hala güncelliğini 

korumaktadır. Bu açıdan bakıldığında D Grubu’nun yaşam izlerinin hala görülmekte 

olduğunu söyleyebiliriz.  
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2.8. D Grubu’na Yapılan Eleştiriler 

 

Nurullah Berk bir Fransız atasözünü yazılarında çokça kullanmıştır: “Tenkit 

kolay, sanat güçtür”. Kendisi de dahil olmak üzere tablo sayısının yazılarından daha az 

olduğundan yakınmıştır. Türkiye’de senede üç resim sergisi açılırken, bin tane eleştiri 

yazısının çıkmasından hiç memnun olmadığını okuyucularıyla paylaşmıştır. Bu 

eleştirilerden büyük payı D Grubu almıştır. Ortaya çıktıkları 1933 yılından bu güne 

kadar düşünce tarzları, etrafında toplandıkları sanat açısı hatta seçtikleri grup ismi bile 

birçok sanat eleştirmeni ve yazar tarafından eleştiri konusu olmuştur. Kimi sanat 

tarihçiler, ressamlar, yazarlar ve eleştirmenler D Grubu’na yakınlık duymuşsa da, 

grubun çalışmalarını kuşkuyla karşılayan ve beğenmeyen bir kesimde bulunmaktaydı.  

Zeki faik İzer’in D Grubu’na yapılan eleştirilere bir yazsında şöyle cevap vermiştir.  

 

Paris’ten yeni dönmüş, bildiklerimizi hemen anlatıvermek ihtiyacındaydık. O zamana 

kadar açılan sergilerde alışılan üslup ve mevzular karşısında, bizim resimler tam bir 

garipseme uyandırdı. Kübik denildi, modern denildi; tuhaf saçma denildi. Pek az bir 

sanatkar ve birkaç genç de beğendiler. Tabii kübik, modern, tuhaf etiketlerini taşıyan bir 

resim sergisi gazetecilerin alakasından uzak kalamazdı. Akşam gazetesinin baş 

sayfasında Hikmet Feridun’la bir görüşmemiz çıktı. Demek caizse meşhur olmaya 

başlıyorduk. Binaenaleyh doğru, yanlış bütün düşündüklerimizi söylemekte bir mahzur 

görmedik ve epey hücumlar yaptık. (Turani, 2005: 159) 

 

D Grubu kendinden önce kurulan diğer birlikler gibi olmamak için uğraşmıştır. 

Grubun ne bir başkanı, ne bir yazmanı, ne yönetmeliği hiç olmamıştır. Herhangi bir 

dernek ismi almamışlardır. Naci’nin dediği gibi (1934; 1736), “Bin türlü kuyut ve 

dağdağandan uzak, sadeliğin asaletini taşıyan güzel bir birleşme olarak” D Grubu’nu 

tanımlamıştır.  

 

Bununla birlikte D Grubu eski ile yeninin çatışmasına somut olarak aracılık etmiştir. 

Avrupa’dan dönen genç ressamlarla eski ressamlar arasında başlayan tartışmalarda 

eskiler Andre Lhote’a saldırırlarken yeniler de “bu seneki resim sergisinde kumaş 

kıvrıntısı ve el yoktur” diyorlardı. Bir araya gelen bu altı genç, “yaşlı ressamlar 

dedikodu ile uğraşadursunlar, biz her on beş günde bir yeni sergi açarak, daima yeniye 

ve güzle koşacağız” diyerek, “resimden anlayan yok, bu ülke güzel sanat ülkesi değil, 

ne yapsak yararsız, anlaşılamıyoruz” türü bungunlukların üstesinden gelmeye niyetli 
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olduklarını belirtiyorlardı. İlk kez ortak istenç ve çalışma isteğiyle bir araya gelen D 

Grubu; yaşlı ressamları, sonu gelmez ve anlaşılmaz tartışmalara girmek, resimden çok 

yazı sanatıyla ilgilenmek yüzünden suçluyordu. (Yasa Yaman, 2002: 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resim.47. Cemal Nadir Güler, D Grubu Karikatürü 

 

D Grubu hemen hemen her sergisinden sonra gazetelerde eleştirel yazılara maruz 

kalmıştır. Bu yazılardan kimisi olumlu kimisi olumsuz yönde kaleme alınmıştır.  

 

D Grubu’nun ikinci sergisinden sonra Vakit gazetesinde çıkan Selami İzzet’in 

bir fıkrasıdır:  

 

Şekilden kaçmak… 

Dekompozisyon…mik’ap…murabba…kübizma…fütürüzma…Picasso…Falan 

filan…Resme dair birçok isim. Resme dair bir çok sanat, reme dair binbir çeşit şey 

biliyorlar.genç ressamlarımız canlı birer ansiklobedi gibi..resme dair bilmedikleri yok: 

çizgi ve ifadeden başka…onların ressamlığı, biraz benim şoförlüğüme benziyor. Bende 

otomobile dair bakınız neler bilirim şambriyel, buji, karbüratör, vites, ford, Doç, Buik; 

klakson…veriniz bir otomobilde kullanayım!..İşte özür…direksiyonu kullanmak başka, 

otomobili kullanmak başkadır..gibi geliyor bana! (Berk, 1943: 83) 

 

Betimlemelerle D Grubu’na atıfta bulunan bu fıkranın peşinden grubun beşinci 

sergisi gerçekleşmiştir. 26 Temmuz 1935 tarihli tan gazetesinde, Sabahattin 

Eyüboğlu’nun bir yazısında D Grubu’ndan şöyle bahsetmektedir: 
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Sergiyi gezenlerin ağzında bir tek kelime var: Tabiat! Her tuvalin önünde halk bir 

münasebet bulup tabiatı işe karıştırıyor. Nedir resmin tabiattan çektiği!ben bu tabiat 

iptilasını biraz da seyircinin tenkit ihtiyacı ile izah ediyorum. Bir tablonun muvaffak 

olup olmadığını takdir etmek zor bir iştir. Halka kolay zahmetsiz ve evrensel bir miyar 

lazım; onun uzun boylu tenkide vakti ve tahammülü yoktur. Resmin tabiatla alakası 

yoktur değdiniz zaman halkın muhayyilesi boşlukta kalıyor. Artık resimde ne arasın? 

Neyi neye benzetsin, neye nazaran bu eser olmuş veya olmamış desin? (Berk, 1943: 85) 

 

 

Aynı tarihli tan gazetesinin bir başka yazarı Sabri Esat Galatasaray sergisi ile D 

Grubu sergisini mukayese eden bir yazı yazmıştır:   

 

1 numaralı sergiden çıkarken sakin, lakayt ve mütevekkil bir sanatın, mevsim değiştiren 

bir ruhuna, bir tek mevsim kadar manasız ve monoton geldiğini biraz daha iyi anlamış 

bulunuyorum.  

 

2 numaralı sergi boş bir tiyatronun loş salonundadır. Tenhadır ve biletsiz girilir. Bu 

sergi halinden memnun olmayanların sergisidir. Ve bütün aldığım intiba, sanat yemişin, 

dişleyenlerin duyduğu buruk bir lezzete benziyordu. Bu lezzeti uzun zaman duyacağım. 

(Berk, 1943: 85) 

 

 

 Yapılan araştırmalarda D Grubu’na yakınlık gösteren, yaptıkları çalışmaları 

destekleyen en azından hoşgörüyle karşılayan ünlü şairler, yazarlar ve sanat tarihçileri 

göze çarpmaktadır. Fikret Adil, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Ahmet Muhip Dıranas, Lütfi 

Emiroğlu, Sebahattin Eyüboğlu, Celaleddin Ezine, Eşref Fehim, M. Şevket İpşiroğlu, 

Necip Fazıl Kısakürek, Hikmet Münir, Peyami Safa, Sabri Esat Sivavuşgil, Ercüment 

Ekrem Talu, A.H. Tanpınar, Burhan Toprak, Vedat Nedim Tör, Mustafa Şekip Tunç, 

Suut Kemal Yetkin bilinen isimler arasında yer almıştır. D Grubu hakkında olumsuz 

düşüncelere sahip olanlar arsında Ratip Tahir Burak, Fahir Onger, Naci Sadullah, 

Selami İzzet Sedes ve Ref’i Cevad Ulunay gibi isimler akıllarda kalmıştır. Malik Aksel 

ise D Grubu’na karşı tarafsız bir yerde durmak istemiştir. Batılı sanat yetkililerinden 

Rene Grousset, Madeleine David, John Steegman, Derek Patmore, Jeannie Auboyer ise 

D Grubu ve çalışmalarını olumlu yönde desteklemişlerdir 
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D Grubu’nun 1941 yılında açtığı sergilerin 9. su her açıdan çok dikkat çekmiştir. 

9. serginin açıldığı anda tesadüf olarak aynı hafta Beyoğlu’nda genç Fransız ressamları 

sergisi açılmış bulunuyordu. Bu sergi Chapelain-Midy, Brianchon, Roland Oudot, Jean 

Lasne gibi tanınmış ressamların eserlerini içeriyordu. Sanatseverler bu iki sergiyi aynı 

zaman dilimi içerisinde gezip mukayese yapabilmişlerdir. Türk ressamlarının Fransızlar 

kadar güzel resim yaptıklarını söyleyenler olduğu gibi, Türk ressamları taklitçi olarak 

itham edenlerde olmuştur.  

 

Fransız genç ressamların eserlerini gönderip Türkiye’de açtıkları resim sergisi 

ile D Grubu ressamlarının açtığı dokuzuncu sergileri, aynı zamana denk gelmiştir.  Halk 

iki sergiye de ilgi göstermiş bu ilgi beraberinde iki grubun sergisini kıyaslamaya 

götürmüştür. Mazhar Şevket İpşir bir yazısında şu açıklamada bulunmuştur: 

 

Fransız ressamlar işittiğimize göre İstanbul’a gelmemişlerdir. Fakat buraya gelerek D 

Grubu’nun resim sergisini ziyaret ettiklerini bir an için tasavvur etsek, buradaki 

meslektaşlarının eserlerinden hangi intibaları alabileceklerini pekala tahmin edebiliriz. 

Her şeyden evvel büyük bir ihtimalle kabul edilebilir ki, Fransız sanatkarlarına Türk 

meslektaşlarının eserleri pek munis gelecek ve onları hiçbir surette 

yadırgamayacaklardır. Zira insan ancak kendisine yabancı olanı yadırgar. Halbuki 

burada Fransız ressamlarının Picasso, Matisse, Derain, Utrillo gibi pek iyi tanıdıkları 

birkaç ismi adeta sihirli birer tabir gibi, telaffuz etmeleri kafi gelecek ve derhal 

gözlerinin önünde Türk sanatkarlarının ruhuna ve şahsiyetlerinin en mahrem köşelerine 

kadar giden bütün yollar açılacaktır. (Berk, 1943: 89) 

   

Mazhar Şevket İpşir’in iki sergi hakkında yapmış olduğu eleştiriye, Fikret Adil 

başka bir bakış açısıyla yorumlamıştır: 

 

Beyoğlu’nda muasır Fransız ressamların sergisinin açılması tam zamanında olmuştur. 

Böylece modern resim merkezinden gelen eserlerle bizim ressamlarınki arasında bir 

mukayese yapmak kabil oldu. Mukayese Türk ressamların yüzlerini ak edecek 

mahiyettedir… D Grubu sergisinde sanat araştırılması imkanı ve endişesi bakımından 

genç Fransız sergisine üstünlük görüyoruz. (Berk, 1943: 91)  

 

D Grubu ressamlarının Batı akımları paralelinde etkinlik göstermiş, kendi 

kültürümüzün dışında eğilimlerin olmasına, birçok yazar ve eleştirmen tepki 
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göstermiştir. Genellikle yöresel ve yerel sanat akımının yaratılmasını savunmuş kimi 

sanatçılar, D Grubu’nun çıkışını haklı gösterecek kanıtların henüz Türkiye’de 

olmadığını ileri sürmüş ve bu konudaki görüşlerini kaleme almaktan çekinmemişlerdir. 

Bunlardan bir kaçı şöyledir: “D Grubu’nun ileri sürdüğü ilkeler, ulusal kültür ve sanat 

araştırmalarında temellenmeyen ancak resmin konstüktif yönde plastik çözümlerine 

ulaşmayı amaçlayan ilkelerdir” (Tansuğ, 1995: 181).  

 

D Grubu’nun başarılı çabaları ve resim kültürünü ülkede yaygınlaştıran etkinliklerine 

karşın, önemli bir çelişkisi vardır. Bu çelişki D Grubu sanatçılarını eski Yunan 

mitolojisinden esinlenmeyi eski uygarlıklarla güncel gerçekler arasında hayali bağlar 

kurmaya yöneltmiştir. Bu yöneltişler yerel ve ulusal tarihle ilişkilerini güçlendirme 

istekleri olarak da yorumlanabilir. Fakat bunda aşırı Batı tutkusu yüzünden tam bir 

başarıya ulaştıkları söylenemez. (Tansuğ, 1995: 182-183) 

 

“Gelenekler dışında bir sanat oluşturmak, kolay bir iş değildi. Bu tür hareketler, 

sanatı maddenin baskısından kurtarıp anlaşılmayan bir dile götürmekle, insanlığın toplu 

duygularını anlatmaktan uzak kalıyordu. Eski ressamın yapıtı kendini kolayca halka 

anlatırken, yeni ressamın yapıtı için tercümana gerek vardı” (Özsezgin, 1982: 43). 

 

D Grubu’nun birçok sergisine katılmış ve açılış konuşmalarını yapmış dönemin 

akademi müdürü Burhan Toprak’ın bir açıklaması şu şekildedir: 

 

Hareket ve amelde olduğu gibi, tefekkür ve sanat dünyasında da zaman yenmeğe iştiraki 

olanların haiz olması lazım gelen ilk başta, muhitin derin ve gizli ihtiraslarını keşfetmek 

ve tehlikeye ehemmiyet vermeden şuurlu cesaretin en büyük hamlesini göze almaktır. 

Bilhassa D Grubu’nun meziyeti Türk resim tarihinde bu cesareti göstermiş ve daima 

şahsiyet peşinde koşmuş olmalarıdır. (Yasa Yaman, 1992: 134) 

 

Suut Kemal Yetkin D Grubu’na yapılan eleştirileri haksız bulmuş ve aynı 

duruma maruz kalan Fransız ressamlardan örnekler vererek durumu açıklamıştır. (Berk-

Özsezgin; 57) “19.asrın sonundaki Fransa’yı gözden geçirirsek hakiki kıymetin, değil 

halk tarafından, sanatkarlar tarafından bile anlaşılmadığını görürüz. Picasso, Monet, 

Sisley, Renoir, Berthe, Morizot, Guillaumin, Cezanne akademinin ananeciliği ve 

kitlenin alayı ile şiddetli mücadeleye mecbur kaldılar.  
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 D Grubun açtığı sergiler özellikle karikatüristlere alay ve hiciv konusu olmuştur. 

Grubun bu denli, eleştirilere, gazetelere, makalelere konu olması, halkın modern sanata 

ilgisi olduğunu göstermiştir. 

 

D Grubu gerek yerel basında gerekse ulusal basında kendinden söz ettirmiştir. 

Cardiff Müzesi Müdürü olarak görev yapan John Steegman’ın D Grubu hakkındaki 

övgü dolu sözleri Türkiye adına gurur verici bir nitelik taşımaktadır.  

 

Modern Türk resminin gelişimi tarihinde en mühim hadise 1933'de D Grubu’nun 

kuruluşudur. Grup kelimesine rağmen bu topluluk, aynı maksadı günden ve aynı tekniği 

kullanan bir sanat mektebi değildir. D Grubu birbiriyle anlaşmış birkaç ressamın bir 

araya gelmesinden doğmuştur. Mamafih D Grubu azalarında sezilen müşterek bir 

karakter var: bu sanatkârlar resim denilen hadisenin ruhunu kavramış bulunuyorlar. 

Resim sanatının, ifade edilmesi muhakkak surette gereken ve ifadesini ancak ve ancak 

çizgi ve renk yolunda bulan vasıta olduğunu anlamışlardır. (Yasa Yaman, 1992: 139) 

 

Kuruluşunda altı kişi olan D Grubu on yıl sonra ondört sanatçıyla kalabalık bir 

grup olmuştur. Her gezen gün katılımcı sayılarını arttıran D Grubu hem ilgiyi hem de 

tepkiyi bir arada yaşamıştır. Refi Cevad Ulunay, “D Grubu sanat alemini kah 

düşündüren, kah hayretlere düşüren, münakaşa kaldırır bir teşekküldür diyerek”, 

yeniliğin ve modern’in karşısında durmuştur.  

 

Cumhuriyet gazetesindeki yazısıyla D Grubu hakkında olumlu düşüncelerini 

Ercüment Ekrem Tollu şu şekilde yazmıştır: “Benim, kör değneğini bellemiş gibi, alışık 

olduğum klasik sanatın yerine burada yepyeni, hatta ileri bir sanat kaim olmuştu. Benim 

kafam biraz işleyince bunu kavramaya, şuurum zevk almaya başladı. Anladım ki D 

Grubu’nu kurmuş olanlar yurtlarına modern ve entelektüel bir sanat zevki aşılamak 

istiyorlardı” (Berk-Özsezgin, 1983: 56). 

 

Fransa Cernuschi Müzesi mütehassıslarından Jeannine Auboyer, “D Grubu” ile 

ilgili şu açıklamalarda bulunmuştur; 

 

Bu serginin (Paris'te 1946'da Cernuschi müzesinde açılan sergi ) en dikkate değer 

eserleri 1933'de kurulup, sonraları Türkiye'de büyük bir yer işgal eden D Grubu 

azalarının tablolarıdır. Gormaire, Lhote ve Despiau gibi Fransız üstadlarının yanında 
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çalışan bu sanatkârlar, bugün Avrupai tenkitle kendi ananelerini, kendi folklorlarını 

barıştırmaya çalışıyorlar. Eserlerinde dikkati çeken başlıca hususiyet, kompozisyonunun 

içyapısının mimarisi ve muvazenesidir. Bu sağlam temel üzerine Türk ressamları kah 

tatlı ve cazibeli, kah ise ağır ve sade renkler kullanıyorlar. Bugün birkaç numunesini 

gördüğümüz modern Türk resminin istikbaline emniyetle bakabiliriz. (Yasa Yaman, 

1992: 140) 

 

Yabancı eleştirmenler tarafından D Grubu’nun bu denli olumlu eleştiriler almış 

olması, Çağdaş Türk resminin güzel bir çerçevede olduğunu hissettirmiştir.  

 

       D Grubu’nun son sergisine dek gazete ve dergilerde çıkan değerlendirmelerin 

olumlu yönde olanları şu noktalarda yoğunlaşmıştır: 

 

1. Grup üyeleri Avrupa’dan dönerken kuru bir diplomayla değil, bir sanat kafasıyla 

gelmişlerdir. Böylece teknikte evrenselleşmişlerdir, ancak konuları da ulusallaşmalıdır. 

2. Grubun sergileri yeni ressamın gücünü göstermektedir. İlham denilen şey, eski 

doğulunun tevekkülü gibi bir şeydir ve tembellik bahanesidir. Oysa entelektüel ressam, 

şimdi kendi beyni ile gıdalanmakta ve sürekli tükenmeyen sermayeyi harcamaktadır. 

Sergileri, aynı kaynaktan gelmelerine karşın sanatçıların fabrikasyona düşmemiş 

olduklarını göstermektedir. 

3. Her şeyde olduğu gibi sanatın da Avrupa’dan alınması zorunludur. Bu nedenle 

oluşturulacak sanat kuramlarının öğretmen ve ustaları, ilim ve irfan ülkelerinden 

getirilmeli, ülkeden de Avrupa sanat merkezlerine gönderilmelidirler. 

4. Sanat yorumlama ve yaratmadır. Oysa Türk sanatında bugüne dek taklit yer almıştır. D 

Grubu da bu alanda önemli rol oynayacaktır.  

5. Grubun sergisini gezenlerin tabiata benzerlikler aramaları bu tür bir yaklaşımın kolay ve 

zahmetsiz oluşundandır. Oysa resmin tabiatla alakası yoktur denildiğinde, halkın 

değerlendirme gücü boşlukta kalmaktadır. 

6. Her iyi sanat karşısında eskiyi bulur. Eskinin köklerini sökmek isteyen her sanat 

önceleri başarısızlığa uğramaya mahkumdur. D Grubu’nun yapacağı şey, yorulmadan, 

dinlenmeden çalışmak ve bir hava yaratmaktır. Hava bir günde beş günde beş senede, 

on senede yaratılmaz. Bu iş zaman istemektedir. 

7. Grubun ilk sergilerini görenlerden bazıları, grubun ihtilalcı sanatçılarının sıtma nöbeti 

ve sayıklamalarının sürdüreceklerini sanmışlardır. Böyle düşünenler bütün şekil 

bozmaların, doğadan kaçışların, bütün çizgi ve renk devrimlerinin bilinçli sonuçlara 

varacak makul bir araştırma olduğunu fark etmemişlerdir. 
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8. Çallı kuşağı akademik ve klasizmin sözcüklerinin kaynağını Ingres’in körü körüne 

düşünmeden tereddütsüz tabiatı ve önümüzde bulunan şeyi kopya etmek lazımdır. Sanat 

en yüksek kemal derecesine tabiat denecek kadar kuvvetle tabiata benzediği vakit erişir 

sözlerinin taşıdığı anlamda bulmaktadır. Ancak müstakillerle başlayan sanatın özünün 

ve gerçeğini aramaya başlama, D Grubuyla sürmüştür. Grup on yıl önce açtığı sergiyle 

sanatta bir anarşi ve ihtilal havası yaratmıştır. Doğayı taklit etmek kolaydır, sorun 

bayağıdan ve tekrardan kurtulmak için ideali ve güzeli her yerde aramaktır. Müstakiller 

ve D Grubu bunu yapmış, tehlikeye önem vermeden bilinçle ve cesaretle sürekli kişilik 

peşinde koşmuştur. Grubun artık insan vücudunu değerden düşürmek, doğayı deforme 

etmek, resmi süslemeci sanatlara yöneltmek gibi endişeleri yoktur. Artık kendi 

kendilerine sahip, hislerini olduğu kadar fikirlerini de güzel doğaya benzeyen çizgi ve 

renkleriyle ifade etmekle mutludurlar.  

 

 

Gazete ve dergilerdeki yazıların yanı sıra olumsuz değerlendirmeler fıkra ve 

karikatürlerle de yapılmakta ve şu görüşler savunulmaktadır. 

1. Grup, sanat dünyasını kah düşündüren kah tebessüm ettiren, kah hayretlere düşüren 

münakaşa kaldırır bir kuruluştur. 

2. Grubun sanatçıları resim kurumlarının tümünü bilmekte, ancak resim yapmasını 

bilmemektedirler. 

 

Nurullah Berk D Grubu’na yapılan olumsuz eleştirilere yazıları aracılığı ile 

cevap vermeyi tercih etmiştir.  

 

Bu konuları değerlendirebilecek nitelikte olmayanlarla polemiğe girmenin 

gereksizliğine işaret eden sanatçı, kendilerinin “akademik sanatı, ölü, formülleşmiş, 

taklitkar ve mekanik sanatı hedef aldıklarını 1928ve 1933’ten beri bu yolda yürümeye 

çalışanlar sayesinde ülkenin uluslar arası bir sanat ortamına kavuşabildiğini, yurtdışı  

sergilerinden örnekler vererek açıklamaktadır. (Berk, 1947: 3) 
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2.9. D Grubu’nun Dağılışı 

 

D Grubu’nun 1933 yılında kuruluş amacı, ülkede anarşik bir ortam yaratmak 

değil, yapıtlarını plastik sağlamlıkla oluşturup, modern resim tekniklerini kullanarak 

Türk resmine çizgi, plan ve desen yapısını sokabilmek, klasizmi uygulamak olmuştur. 

Bu anlayışla hareket ederek sanat yolunda devrimler yaratan D Grubu on beş yıl 

boyunca varlıklarını sürdürmüşlerdir. Var oldukları günden itibaren olumlu ve olumsuz 

bir çok eleştiriye maruz kalmışlardır. Sanatsal anlamda Batıya göre elli yıllık gecikme 

içinde olunduğunu söyleyen grup üyeleri on beş yıllık aktif sanat atılımlarıyla bu 

açıklığı kapatmak için yoğun çalışma içerisinde mücadele etmişlerdir.  

 

1933 yılından 1951 yılına kadar geçen süre içerisinde D Grubu sanatçılarının, 

sanata bakış açılarında, sanatı sorgulayışlarında, anlatışlarında ve sergileyişlerinde 

farklılıklar görülmüştür. Dört evreden oluşan bu çeşitlilik, Başkaldırı Dönemiyle 

başlamış, Uzlaşma ve Olgunluk dönemiyle devam etmiş son olarak Uluslararası 

Dönemle nihayetlenmiştir. Uluslararası düzeye ulaştıkları düşünülen D Grubu 

üyelerinin çoğu, dünya savaşının bitmesiyle Batı’ya gidip sanatlarını sergilemek 

istemişlerdir. Yıllardır elde ettikleri deneyimlerle Batı’yı yeni bir gözle incelemişlerdir. 

Doğu ile Batı’nın birlikte sentezlenmesinin önemli olduğu düşüncesi sanatçılar arasında 

yaygınlaşmıştır. Eski Türk sanatı geleneği çağdaş sanat içerisinde harmanlanmaya 

çalışılmıştır. Nurullah Berk, Turgut Zaim, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Cemal Tollu, Hakkı 

Anlı, Sabri Berkel, Selim Turan, Fahrünnisa Zeid bu düşünce içerinde sanat yapmaya 

çalışmışlardır. Nurullah Berk bu durumu şu sözleriyle ifade etmiştir: 

 

Doğrusunu söylemek lazım gelirse, Türk resmi, şu son yıllara kadar, bazen yerli 

konulara tatbik edilmek istenmekle beraber, Avrupa usulü resim tekniğinden ilham 

almakla kaldığından, asıl öz vasfını belirtmek imkânını bulamamıştı. Geçen yüzyılın 

Fransız manzara üstadlarının realizminden, Paris ‘Sergi (Salon)’larının akademik 

empresyonizmine, şu son zamanların Lhote ve Picasso’vari tarzlarına kadar, 

ressamlarımız iyi ve titiz, zevk sahibi, başka tesirlere kuzu kuzu riayet eden uysal birer 

öğrenci oldular”.(1954; 4) 

 

D Grubu’nun kuruluş amacında önemli yer tutan batılılaşma isteği zamanla 

yerini yöresel motiflere bırakmıştır. D Grubu sanatçıları modern resim anlayışını Türk 
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resim sanatına kazandırmaya çalışmıştır. Gruba sonradan dahil olan Turgut Zaim, 

grupla uyum sağlamakta zorlanmış ve gruptan ayrılmıştır. D Grubu’nun kurucuları 

arasında yer alan Zeki Faik İzer’in de gruptan ayrılması grubun dağılma sürecini 

hızlandırmıştır. 

 

Andre Lhote, Fernand Leger, Morcel Gromaire, gibi ressamlardan eğitim alan D 

Grubu ressamları empresyonist etkinin dışında üsluplaştırılmış bir biçim özlemiyle 

çalışmalar üretmişlerdir. Kuruluşundan dağılışına kadar geçen on beş yıl içerisinde Türk 

resmine yenilikler getirmek için çaba sarfetmiş, modern resmin doğmasına yardımcı 

olmuşlardır. Elif Naci (1964; 18) kaleme aldığı bir yazısında D Grubu’nun verdiği 

mücadeleyi şu sözleriyle anlatmıştır: “Şurası muhakkaktır ki, Türkiye’de halka abstreyi, 

plastik kıymetleri, klasiği deşifre eden D Grubudur. Mücadele hayli çetin ve uzun 

sürmüştür. D Grubu’nun kurulduğu günden bu yana, hazin maceralarını sayıp dökmeğe 

imkan yok. Bu haşin kavgaların acıklı romanı olur.” 

 

D Grubu 1947 yılında açmış oldukları sergiden sonra dağılmaya başlamıştır. Bu 

ayrılışın belirgin bir anlaşmazlıktan doğduğu bilinmemektedir. Grup üyeleri modern 

sanatın çeşitli eğilimlerini savunmakla beraber, tek bir çizgi üstünde, duramamıştır. On 

beş yıllık aktif ve yoğun faaliyet dönemimin ardından sanatçılar bireysel olarak 

çalışmış, eserlerini kişisel üsluplarıyla topluluğun desteğinden uzak geliştirmek 

istemişlerdir. 

 

D Grubu sanatçılarının grubun dağılışından sonra, yapmış oldukları eserlerde 

Türk resmi için mücadele vermeye devam etmişlerdir. Özellikle Türk resmini ulusal ve 

özgün alana ulaştırmayı amaçlamışlardır. Tek tek başarılı olup olmadıkları konusunda 

fikir birliği her ne kadar sağlanamamış olsa da, bu amacı yaratmada ve ortamı 

hazırlamada grup tecrübesinin yararı olmuştur. Nurullah Berk, Cemal Tollu, Sabri 

Berkel, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Eşref Üren gibi isimler 1949 yılında bir araya gelerek 

“ölü ve akademikleşmemiş” sanata karşı bir dergi çatısı altında birleşip, kişisel ve ortak 

çalışmalarını konu alan yazılar yazmışlardır. Grubun sözcüsü olarak değerlendirilen 

Nurullah Berk geçen yıllarla birlikte eskiden savunduğu fikirlere karşılık olarak, “Türk 

resminin gelişimi içinde kendi grup deneyimlerini nesnel bir biçimde ele almıştır. Ona 

göre ilk dönem ressamları olan Şeker Ahmet Paşa kuşağı, empresyonist Çallı kuşağı son 

olarak Müstakiller ve D Grubu kuşakları genel olarak Batı resmi kopyacılığından 
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sıyrılamamışlardır” (Berk, 1957: 93). Nurullah Berk yıllar sonra yaptığı bir açıklamada, 

Türk resminde varılacak son noktayı, Türk İslam geleneğini oluşturan minyatür, hat, 

tezhip, işleme, halı, nakış, kilim motiflerini kullanıp, stilizasyon, biçim ve renk 

değerlerinden yararlanarak, bir üslup yaratılmasını önermiştir. Bu öneri daha sonra D 

Grubu üyelerinin bireysel çalışmalarında Batı ve Yöresel eğilimlerin bir arada 

görülmesini sağlamıştır.   

 

 

Nurullah Berk’e göre grubun dağılmasının iki nedeni vardır. Birincisi önceleri gereken 

dayanışma isteğinin, sonraları her birinin kendi yolunu bulmasıyla ortadan kalması; 

ikincisi estetik açıdan yolların ayrılmasıdır. İkinci nedene bağlı olarak grubun 

sanatçılarını değerlendiren Berk Cemal Tollu’nun özellikle Paris’te çalıştığı sanatçıların 

hepsi inşacı olduğundan, grupta en çok biçim ve kütleye önem veren gerçek 

konstrüktivist olduğunu belirtir. Bedri Rahmi ise Lhote’un en az etkisinde kalandır. 

Fantazisttir, disipline girmemiştir. Bu yüzden Türk resmi ideali peşine düşmüş ve 

gruptan ayrılmıştır. Zeki Faik İzer lirik düzeyde kalmıştır. Abidin Dino dağınık bir 

illüstrasyon sanatçısıdır. Eşref Üren çalışmalarını modern empresyonist olarak 

sürdürmüştür. Arif Kaptan, Halil Dikmen ve Eren Eyüboğlu D Grubu’nu genişletmişler, 

ancak ilk estetiğine bir yenilik getirememişlerdir. (Dal,1983: 6) 

 

 

“D Grubu dağıldıktan sonra yaptıkları çalışmalarda Türk resminde ulusal ve 

özgün olana ulaşmayı hedeflemiş, bireysel çalışma ve araştırmalara ortam 

hazırlamışlardır. Bu ortamın oluşmasında grup deneyiminin yararı olmuş, kendilerinden 

sonra gelen ressamlara da yeni bir bakış açıları kazandırmışlardır” (Göktepe, 2000:  

112).  

 

D Grubu dağıldıktan sonra da kendi aralarında ressamlar birbirlerini 

desteklemeye devam etmiştir. Açılan kişisel sergilerde yine yan yana durmaya 

çalışılmış ve birbirleri hakkında açılan sergiler hakkında övgü dolu yazılar yazılmıştır. 

Cemal Tollu’nun 1967 yılında açtığı ilk kişisel sergisinde akademice yayınlanan 

broşürde Nurullah Berk düşüncelerini şöyle açıklamıştır: (1983: 58) “Cemal Tollu’nun 

kübist anlayışının geometrik şematizminden Eti sanatının kunt, geniş kütleli tekniğine 

geçişi bugünün Türk sanatı içinde önemle üstünde durulacak bir olaydır”.  

 



 107

D Grubu’nun modern sanatımızın doğmasındaki rolü büyük oldu. Batı plastik 

sanatlarının 1910 yıllarından beri yürüttüğü sentezci, yorumcu anlayış, soyut, süslemeci, 

bezemeci üsluplar Doğu estetiği ile şaşılacak yakınlıklar gösteriyordu. 1933’den bu 

günlere Türk resminin soyut gösterilerdeki başarıları, Doğu ile Batıyı bağdaştırarak 

ilginç sonuçlara varması D Grubuyla açılan kapının kavuşturduğu özgürlükler 

sayılabilir. (Berk-Özsezgin, 1983: 70) 

 

Cumhuriyet dönemine Türk resim sanatını çağdaşlaştırmak için en önemli 

atılımı “resmin soyut öğelerine yönelterek, resmi öykücülükten kurtarma ve biçim dilini 

ön plana çıkarmak olmuştur. “D Grubu batıda çağdaşçılığın temellerini oluşturan biçim 

ve yapı ilkelerini Türk resmine sokmuştur” (Erzen, 1984: 21). 

 

Adnan Turani D Grubu’nun dağılışına başka bir bakış açısıyla yorum katmıştır: 

“Picasso ve Braque’nin kübizmasına karşı, 1910’da Münih’te soyut resim ortaya 

çıkıyor. 1920’de sürrealizm meselesi var. Yeni yeni akımlar ortaya çıkınca kübizm 

ikinci planda kaldı. 1950’lerde Nejat Devrim, Selim Turan, Fahrunisa Zeid, Paris’e 

gidip soyut resim yapıp müze cer moderne gidince D Grubu üyeleri uyanmıştır. Ve 

bireysel olarak çalışmak istemişlerdir. 1958’da Bedri Rahmi ile Almanya’da 

konuştuğumuzda “reis uyumuşuz” demiştir bana. Ben şöyle düşünüyorum azizim, bu iş 

bitmiştir. Tabi savaştan sonra artık gençlerin 1960’lardan sonra işçilerin Avrupa’ya 

gidilince, Türkiye’nin gözü batıya, bil hassa Amerika’ya çevrildi. Paris’in şaşası bitti.  

Artık herkes soyut resme dönmeye başladı”.  Soyut sanatın ortaya çıkışının kübizm ve 

konstrüktivizme olan ilgiyi azalttığını bu sebeple D Grubu bir arada tutan düşüncenin 

yerini başka akımların aldığı  üzerinde durmuştur. 

 

Turan Erol ise kaynaklarda yer alan bilgilere ek olarak akademinin üstünlüğü 

üstünde durmuştur:  “O zaman sanat hayatı çok sınırlı, sergileme imkânları da çok kıt, 

yer yok, masraf olarak katlanacak kimse yok. Olanakların sınırlı olması, tek başına değil 

ama birlik içerisinde hareket etmenin daha ses getirici nitelikte olduğunu düşündüler. 

Aralarında ki ilişki özel nedenlerden dolayı zamanla zayıflamaya başladı. Kimisi 

akademide hoca oldu, kimisi olamadı. Bu kıskançlığı beraberinde getirdi.  Bu da grup 

içerisinde bölünmeye, çözülmeye ve ayrılmaya neden olmuştur. D Grubu biz 

misyonumuzu tamamladık şeklinde bir kanaate yaklaştı. Resim sanatında genel anlamda 

bir hareketlilik getirdiler. Akademide hoca olanlar, maaşa kavuşunca rahatladı, bir yerde 
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bir sanatçının maaşa kavuşması sanat hayatını da güçlendirip destekliyor. Sanat hayatı 

devam edenler akademide hoca olanlardan olmuştur. Öylesi durumlarda, sanatçıların tek 

hayali akademide hoca olmaktı. En büyük hayalleri de diyebiliriz. Buna hepsi imkân 

bulamadı”.  D Grubu üyelerinin bir kısmının akademide hoca olma ayrıcalığını 

kazanmasının gruba olan ilgiyi azalttığını ve bu durumun D Grubu’nun dağılış sürecini 

hızlandırdığını söylemiştir. 

 

 

Tarih içerisinde Türk resim sanatı birçok değişim geçirerek günümüze 

ulaşmıştır. En büyük değişim Cumhuriyet döneminde batıdan alınan etkilerle, malzeme, 

teknik, biçim ve üslup alanında olmuştur. Resim sanatına yansıyan bu farklılaşma 

hareketi Türk resim sanatına evrensel nitelik kazandırmıştır. Kimi kesimler tarafından 

batı taklitçiliği olarak eleştirilen batılılaşma çabaları, resim sanatında çağdaşlaşan 

evrensel olguların hayatımıza girdiği ve sanatımıza da yansıyarak modern ürünler 

sergilediği anlamını taşımaktadır. 

 

 

2.10. D Grubu’nun Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Türk Resim Sanatına Katkısı 

 

Batı anlayışına dönük Çağdaş Türk Resminin başlangıcı 19. Yüzyılın sonları 

olarak belirlenmiştir. Bunun sebebi ise Batılı anlamda ilk tuval resminin bu dönemde 

gerçekleşmiş olmasıdır. Batılı anlamda resme geçiş, 18. Yüzyıla kadar ki örneklerini 

minyatür alanında vermiş ve kökünü Türk-İslam geleneğine dayanan kitap 

ressamlığından almıştır. Her toplumun sanatında meydana gelen değişme ve gelişme 

evrelerinin yerleşmesinde olduğu gibi, Türk toplumunda da yeni bir sanat anlayışının 

yerleşmesi zaman almış ve bu zaman sınırları içerisinde birçok denemelerden sonra 

gerçekleşmesi mümkün olmuştur. 

 

Osmanlı döneminde sanat çalışmaları saray çevresinde gelişme göstermiştir. 

Osmanlıda sanatla uğraşan, şazendeler, hanendeler, saray tiyatrosunda çalışanlar ve 

enstrüman çalanlara bakıldığında Osmanlının sanat anlayışını bir nevi padişah ve 

sadrazamların oluşturduğu görülmüştür. Sarayda elçiler ve yabancı temsilcilikler 

aracılığı ile gelmiş yabancı uyruklu ressamlar yer almıştır. Gezginler ve seyyahlar 
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Osmanlı topraklarını gezerken edindikleri bilgileri, resimlemeleri için yanlarında resim 

yeteneği olan sanatçılar bulundurmuşlardır.   

 

Nakkaşhaneler Topkapı sarayı bünyesinde çok önemli bir yere sahip olmuş, 

nakkaşhanelerde çoğunlukla minyatür, geleneksel el sanatları, ebru, cilt, yazı, tezhip ve 

kitap süslemeciliği yapılmıştır. Nakkaşlar özellikle Padişahın yaşadıklarını kayda 

geçmek maksadıyla sarayda bulundurulmuşlardır. Yapılan çalışmalara imza 

atılmayarak, aidiyetlik kavramına yer verilmemiştir. 

 

“Türk resim sanatının 18. Yüzyıla kadar tek egemen türü olan minyatür, Ortaçağ 

İslam çevrelerinin kitap süslemeciliği ile birlikte gelişmiştir” (Renda, 1982: 19).  Türk 

resim sanatı 19. Yüzyıldan önceki örnekleriyle, genel olarak el yazması ve kitap 

resimlerine dayanmıştır. Uygulamada ise üsluplaşmış gelenekçi bir figür, mekan ve 

manzara biçimlenmesiyle tek bir boya tekniğine bağlı kalınmıştır.   

 

Yenileşme, batılılaşma, ileri milletler seviyesine gelebilme çabalarının başarısızlığının 

başlıca beklide en önemli nedeni; Batı’da bütün toplumsal hareketler, reformlar halktan, 

aydından, sosyal sınıflardan gelmekteydi. Osmanlı Türkiye’sinde ise tam tersi olmuştu. 

Bunlar daima saray ve ordudan gelmişti. Bu da toplumun temel yapısından gelmeyen, 

köklü bir yapıya sahip olmayan olaylar olarak kalıyor, yapılan değişiklikler yüzeyde 

kalıyor, taklitten ileri gidemiyordu. (Tuna, 1995: 11) 

 

 

1790 yılına gelindiğinde Avrupa Osmanlı’yı birçok alanda geri kalmışlıkla 

suçlamıştır. Osmanlı’nın, Mısır başta olmak üzere birçok bölgede toprak kaybetmiş 

olması beraberinde askeri alanda yenilikler yapma ihtiyacını getirmiştir. III. Ahmet 

döneminde, Mühendishane-i Berri Hümayun adlı okulda resim, perspektif ve desen 

dersleri verilmeye başlanmıştır. Bu askeri okullar ve verilen sanat dersleri resim 

sanatının değişmesini ve gelişmesini hızlandırma sürecini başlatmıştır.  

 

Lale Devri ile başlayan batı eğilimi; mimaride yaptığı etkiyi tekstil, halı, kumaş, 

minyatür ve çini sanatları üzerinde göstermemiş olsa da sarayın Osmanlı klasik sanatına 

sırt çevirerek batıya yönelmesi, Türk sanat akımlarını Avrupa’nın etkisi altında 

bırakmıştır. Özellikle geleneksel minyatür sanatında bile batı tarzı giyim kuşam, 
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karakteristik unsurlar, boyama stilleri ve yaşam tarzı gözle görülür bir şekilde belirmeye 

başlamıştır. (Erbay, 2004: 4) 

 

 

Abdülaziz döneminde eğitim reformu yapılmıştır. İdadiler, rüştiyeler, sultaniler 

adı altında eğitim kurumları, Galatasaray ve Darüşşafaka, Darülfünün, meslek okulları, 

mülkiyeler, öğretmen okulları, dil okulları mühendis okulları ve sanat için büyük atılım 

olan Sanayi-i Nefise Mektebi açılmıştır. Yabancı dillerde 47 gazete çıkarılmış, ev 

mimarilerinde alaturka yerini Fransız üslubuna bırakmıştır. Sarayda batı müzikleri ve 

bale eğitimi verilmeye başlanmıştır. Bütün bu değişim Abdülhamit’in başa gelmesiyle 

tekrar değişmeye başlamıştır. Çünkü Abdülhamit, Abdülaziz’in düşüncelerin tam tersini 

savunmuştur:  

 

Eğer yeniden canlanmak eski gücümüzü bulmak, eski büyüklüğümüze erişmek 

istiyorsak, bize bu kudreti vermiş olan kaynağa dönmeliyiz. Bizim için hayırlı olan 

Avrupa’nın sözüm ona medeniyetini taklit etmek değil, bilakis kudretimizin esası olan 

şeriata dönmektir”. Sözleri ile Abdülhamit batıya yönelmiş olan kültür politikasının 

yönünü tekrar ters yöne çevirmiştir. 18.yy. Osmanlı İmparatorluğu kültürel sürece 

girerken, saraydan esinlenen sanat hareketleri 19. Yüzyılda kırsal geleneklerin daha 

belirginleşerek güçlendiği ve Türk halk kültürüne yönelmiştir. Taşradan merkeze 

yönelik kültür etkileşimi 20. Yüzyılda Türk sanatının bölgesel nitelikleri Cumhuriyet’in 

ilanıyla birlikte ortaya çıkmıştır. (Erbay, 2004: 8)  

 

 

29 Ekim 1923 günü XX. Yüzyıl tarihinin en büyük günlerinden biri olmuştur. 

Çünkü bu önemli günü izleyen aşamalarda gerçekleştirilen devrimlerin yanı sıra her 

alanda bilim ve sanat eğitimi verilen kurumlarda da ileri çağdaş kurumlarda da çağdaş 

Batı uygarlığını örnek alan yenilikler gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet dönemi 

başlarında var olan sanat anlayışını, gayri müslimlerin, azınlıkların, sanatseverlerin ve 

askeri alanda yapılmış çalışmalar oluşturduğu görülmüştür. 1925 yılından itibaren 

Mustafa Kemal Türkiye devletinin batılılaşma yolundaki inkılâpları düzenlemeye 

başlamıştır. Bu inkılâplar Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzünü oluşturmuştur. Uzun 

süren savaş yılları sonrasında Cumhuriyet’in ilanı, düzenlenmesi ve yenilenmesi 

gereken bir sanat alanı oluşturmuştur. Sanat hayatını düzenlemek, sanat üretimini 

sağlamak toplumun uluslaşmasına katkıda bulunmuştur. Cumhuriyet Türkiye’sini 
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etkileyen başlıca düşünce akımı olan milliyetçi akım, gerek devlet politikasını, gerekse 

sanat ve kültür hayatını olumlu yönde etkilemiştir.  

 

Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında ülke zorlu bir mücadelenin ardından 

toparlanmaya çalışmıştır. Atatürk bu yorgun ülke genelinde sanata ve sanatçıya daima 

önem vermek istemiştir. Devletin sanat ortamını ve sanatçıyı koruması, şeklinde gelişen 

sanat politikası sanata devlet yardımı ile ortaya çıkmıştır. Binalar onarılarak sanat 

kurumları oluşturulmuş, ödüllü sergiler düzenlenip sanatçıların eserleriyle ülke çapında 

katılımı yüksek olan sanat aktiviteleri hazırlanmış ve halka resim sanatı sevdirilmeye 

çalışılmıştır. Atatürk sanatsal anlamda ilerlemek, Batı’nın gerisinde kalmamak için 

sanata ve sanatçıya her daim ihtimam göstermek istemiştir. Sanat desteğini devlet 

iradesiyle ortaya koymaya çalışmış, bireyin tek başına yapamayacağı değişimleri 

devletin görevleri arasına yerleştirmiştir.  

 

Devlet; bu dönemde Atatürk’ün kişiliğinde halka sanatı sevdirme esasına dayalı bir 

sanat politikası izlemiştir. Sanatı yasaklamadan sevdirmeyi amaçlamıştır. Devlete düşen 

görev, sanatçının yaratıcılığına kesin, yapay sınırlar getirmek değil, toplumda 

otokontrol mekanizmasını geliştirerek toplumun talepleri ile sanatçının taleplerini 

bağdaştıracak çözümler bulmaktır. Sanatta bu otokontrolün en etkin aracı sanat 

eğitimidir. (Erbay, 2004: 24) 

 

29 Ekim 1923 Cumhuriyet’in ilanı ülkenin siyasal, ekonomik, endüstriyel 

alanların yanı sıra bilhassa yarının ışıkları olan kültür ve sanat alanlarında fazlasıyla 

etkili olmuştur. Atatürk’ün Alaşehir’de “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür” 

demiştir. Bu açıklaması bir ülkenin kuruluşunun ve kurtuluşunun kültür üzerine 

kurulduğunu göstermiştir. Atatürk çeşitli sebeplerle yapmış olduğu konuşmalarında 

sanata ve sanatçıya ayrıcalıklı baktığını her fırsatta dile getirmiştir. Sanatçılar için uzun 

ve gayretli bir çalışmanın sonunda alnında ışığı ilk hisseden insan olarak sanatçıları 

yüreklendirmiştir. “Konservatuarlar, müzeler, güzel sanatlar sergileri açılmasından söz 

ederek, gelecekte yapılması gereken atılımlar için de ışık tutmuştur” (Ersoy, 1998; 21).  

 

Sanat eğitimi alanında Sanayi-i Nefise Mektebi, Akademi’ye dönüştürülmüştür. 

Konservatuarların, Musiki Muallim Mekteplerinin, Eğitim Enstitülerinin kurulması, 

eğitim kurumlarının açılıp yeniden düzenlenmesi, halkevlerinin açılması, ödüllü devlet 
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sergilerinin hazırlanması, sanat eserlerinin devlet tarafından satın alınması, müzeciliğe 

önem verilmesi ve arkeolojik kazıların başlatılması, ülke genelinde sanata, sanatçıya ve 

sanat eğitimine verilen önemi artmasını sağlamıştır. Cumhuriyet döneminde yapılan 

sanatsal atılımlar batılılaşma süresince seçkin yaşam biçiminin kazanılmasını 

sağlamıştır. Devlet sanatın ve sanatçının destekçisi, koruyucusu ve geliştiricisi 

olmuştur. 

 

Cumhuriyet’in kuruluşunun onuncu yılında yeni ve atılımcı gelişmelerin ortaya 

çıktığı görülmüştür. Atatürk’ün onuncu yıl nutkunda da dediği gibi “Türk kültürünü 

muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağız” muasır medeniyetler seviyesine ulaşma 

ülküsü, sanatın her alanında yol gösterici olmuştur. Cumhuriyet’in onuncu yılına denk 

gelen diğer önemli sanat hareketi yurt dışından dönen ressamların D Grubu’nu kurması 

olmuştur. Atatürk’ün ilkelerine paralellik göstererek ilerlemek isteyen D Grubu 

ressamlarının sanatsal düşünceleri, Cumhuriyet’in onuncu yılıyla daha güçlü atılımlarda 

bulunma fırsatını yakalamıştır.  

 

Türkiye’de sanat toplulukları arasında en ses getireni D Grubu olmuştur. Üyeleri 

arasında fikirce çatışma ve üslup bakımından da hiçbir birlik mevcut olmadığı halde, 

sırf ilerici sanat hareketini ülkeye getirmek amacıyla grubu oluşturmuştur. Çalışmaları 

ile gerek soyut eğilimleri, gerekse geometrik tarzları ile Çağdaş Türk Sanatı’na katkıda 

bulunmuşlardır. 1937 tarihli Güzel Sanatlar Akademisi’nde farklı sanatçılar topluluğu 

da sergi etkinlikleri ile kendilerinden bahsettirmişlerdir. (Erbay, 2004: 49)  

 

D Grubu çeşitli sanat akımlarını ülkeye getirerek çağdaş sanat sorunlarının 

anlaşılmasına yardımcı olmuştur. Halka sanatı sevdirmek için 1933 yılından itibaren on 

beş yıl boyunca sergiler düzenlemişlerdir.  

 

1933 yılında Atatürk devrimlerini konu edinen resim ve heykel sergisi 

düzenlenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından birincisi açılan “İnkılâp Plastik 

Sanatlar Sergisi” birçok ressamın katılımıyla adından çok söz ettirmiştir. Bu süreç 

içerisinde D Grubu kendini oluşturmaya başlamış ama düşünülenin aksine 

çalışmalarında Atatürk temasını işlememişlerdir.  
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Muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak” düşüncesi Atatürk’ün yapılanma sürecindeki 

başlıca hedeflerindendi. Grupta Atatürk’ün fikirlerini sanat alanında uygulama çabasını 

göstermiştir. Atatürk’ün fikir uzantısı olarak görülse de, grup sanatçılarının hiç birinin 

onun resmini yapmaması ilginç bir noktadır. Buradan anlaşılan, D Grubu Atatürk’ ün 

çağdaşlaşma zihniyetine hizmet ederek faaliyetlerini sürdürmüştür. Atatürk portresini 

yapmamaları resimsel değerlerin peşinde olduklarını kanıtlamaktadır. (Giray, 1988: 67) 

 

 

D Grubu’nun Atatürk portresi yapmamasını Nurullah Berk idealist olmalarıyla 

açıklamışlardır. Sanatı halk için değil, sanat için yapmak istemişlerdir. Adnan Turani ve 

Turan Erol ile yapılan görüşmede, D grubunun idealist olmak isteyişlerine dair yorumda 

bulunmaları istenmiştir. Adnan Turani,  “Elbette sanat için sanat yapılır, para için değil, 

işin içine para girerse sanat olmaz. Gerçek sanatçı olan herkes idealisttir. İdeali olmayan 

sanatçı olamaz” diyerek D Grubu’nun sanat için sanat anlayışını doğrulayan bir 

açıklama getirmiştir.  

 

Turan Erol ise “Yeni olmak, dünyaya adapte olmak, Türk gelenekleri kültürü 

içinde gömülüp kalmayalım dünyaya açılalım demiştir D Grubu. Çağdaş sanatı 

yaratmak ve yaşatmak için. Ama onlara da karşı çıkanlar siz taklitçisiniz dediler. Batıda 

olup bitenleri ülkeye getirmeye çalıştınız ama taklit ettiniz kendinize özgü bir şeyler 

yapamadınız diyenler olmuştur. Ben o düşüncede değilim. Nurullah Berk’in, Bedri 

Rahmi’nin, Cemal Tollu’nun da özgün, Türkiye’de oluşabilecek bir sanat anlayışı ve 

yaklaşımı getirdiklerini, düşünüyorum. Hepsi için başlangıçtan hayatlarının sonuna 

kadar hep aynı noktada kalmışlardır diyemeyiz. Zaman içinde değiştiler, amaçları da 

değişti.  Dünya çapında bir şeyler yapmak istediler. Kendilerine özgü çalışmalar 

yapmak istediklerini hep bildiler. Bu açıdan idealist olmuşlardır” diyerek, D Grubu’nun 

idealist yaklaşım içinde olduğunu vurgulamıştır. 

 

Cumhuriyet’in kuruluşu ile birlikte batıya daha da yakınlaşan Türk resim sanatı, 

özellikle Almanya ve Fransa’ya eğitim için gönderilen genç sanatçıların yurda 

dönüşüyle büyük bir ivme kazanmıştır. Cumhuriyet’in onuncu yılından sonra daha da 

gelişen toplum bilinciyle uluslararası kültür ve sanat yarışı, ülkemiz sanatçılarını da 

etkilemiş, kendi kişilikleri doğrultusunda özgünlük ve yenilik kavramları üzerinde 

yoğunlaşmışlardır. 
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Turan Erol ile yapılan görüşmede, D Grubu ressamlarının sanatsal çalışmalar 

içinde çağdaş atılım göstermek istemelerinin, Atatürk kültür ve sanat politikasına 

uygunluğu hakkında yorumları alınmıştır:  “Atatürk’ün istediği çağı yakalamak, çağa 

ayak uydurmak, yeni şeyler üretmek, bu açıdan bakıldığında D Grubu’nun yapmak 

istedikleri de aynı şeyler. Türkiye’ye çağdaş Avrupa sanatını getirmek, bu anlayış 

çerçevesinde eserler vermek D Grubu’nun manifestosunu oluşturuyordu. Atatürkçülük 

yeniyi aramak çağdaşlaşmaktır. Atatürk bunu istiyordu, Türk halkı Türk toplumu, 

dünyadaki gidişten yeniliklerden uzak kalmasın, dünya kültürünün içinde yer alsın ve 

ona katkıda bulunsun çağdaş dünya kültürüne sanatına katkıda bulunsun istiyordu. 

Dünya kültüründe yeni olanı çağdaş olanı yakalamak ve yaratmak, Atatürkçü gençlik 

bunu istiyordu.” Turan Erol bu açıklamasıyla D Grubu’nun da Atatürk’ün çağdaşlaşma 

düşüncesiyle aynı paralellikte ilerlemek istediğini göstermiştir. 

 

D Grubu’nun ana amacını oluşturan çağdaşlaşma isteği ve bu istekle üretilen 

sanat eserleri, Cumhuriyet duygusunun yaşanmasında ve yaşatılmasında önemli rol 

üstlenmiştir.  “D Grubu’nun Cumhuriyet dönemi çağdaş Türk resmine ne yönde katkı 

sağladığı sorusuna Adnan Turani; “Türkiye’de sanatsal bir şeyler yapmak istemişler. 

Bunun için okuyup yazmışlar, lisan öğrenmişler. Andre Lhote’nin etkisinde bu denli 

kalmamış olsalardı daha başarılı çalışmalar sunabilirlerdi. Yine de dünyada var olan 

akımları ülke genelinde öğrenmesine vesile olmaları, bakımından genel manada katkı 

sağladıklarını düşünüyorum. Var olandan uzaklaşıp gözün görmediğini görmeye 

çalışmış olmaları bakımından çok çaba sarf etmişlerdir. Bunları görmezden gelemeyiz”. 

Diyerek D Grubu’nun Cumhuriyet dönemini çağdaş Türk sanatına olumlu yönde bir çok 

katkıda bulunduğunu söylemiştir. 

 

Turan Erol ise: D Grubu’nun Cumhuriyet dönemi Türk resmine katkı sağladığını 

net olarak vurgulayarak kendinden ve kendi kuşağından örnek vererek anlatımda 

bulunmuştur: “Bizim kuşaklar, aslına bakacak olursak D Grubu’nu oluşturan hocaların 

eseriyiz. Onlar bize dünyayı gösterdiler, öğrettiler. Dünyada ne olup bittiğini dünya 

sanatını bizim önümüze onlar serdi. İlk dersi onlardan aldık. Daha sonra gözümüz açıldı 

yayınları izleme Türkiye’de çağdaş sanatı yakalayamayız, Avrupa’ya gitmemiz lazım, 

genç kuşaklar yurtdışına özellikle batı Avrupa’ya gitmek Fransa’da Almanya’da bir 

ölçüde İtalya’da, İngiltere’de çağdaş sanatı yaşayarak öğrenmek ve onu Türk kültür 

hayatına getirmek istediler ve bizi de o yönde yönlendirdi hocalarımız”.  
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Her iki sanatçının D Grubu hakkında paylaşımları benzerlik göstermektedir. Bu 

bağlamda kaynaklarda detaylı olarak yer bulan D Grubu’nun sadece Cumhuriyet 

dönemine değil, aynı zamanda Türk resim sanatı içerisinde sarsılması zor bir konumda 

bulunduğu anlaşılmaktadır. 

 

Açıklamalar ve yapılan yorumların odak noktası D Grubu’nun Cumhuriyet 

anlayışına uyumlu olduğu yönünde olmuştur. Atatürk’ün kültür ve sanat adına yapmak 

istedikleri ile D Grubu ressamlarının yapmak istediklerinin ve yaptıklarının aynı düzlem 

üzerinde buluştuğu görüşüne varılmıştır. 

  

 

2.11. D Grubu’nun Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Türk Resim Eğitimine Katkısı 

 

16.yy.da sarayda bulunan üst düzey yönetim sanata oldukça ilgi göstermiştir. Bu 

yurtdışından gelen sanatçıların misafir edilişinden anlaşılmaktadır. Fatih Sultan Mehmet 

Dönemi’nde sanata ve bilime önem verilmiş, İtalya’dan Bellini olmak üzere bazı 

ressamlar sarayda konuk edilmiştir. Yine Fatih zamanında Topkapı Sarayı’nda, Hassa 

Mimarlar Ocağı ve Nakkaşhaneler önemli yer tutmuştur. Kitap resimlemeleri, 

minyatürler, ciltlemeler, seramikler, çiniler, nakkaşhanelerde ustalar tarafından 

yapılmıştır.  

 

Minyatür ressamı, hayalinde canlandırdığı sahneyi, kitap kağıdı boyutlarına indirgemek 

zorundaydı. Bir anlamda eğitim kurumları olan bu yerlerde; sanatçı tek başına bir varlık 

gösteremediği için grup çalışması ön plana çıkıyordu. Sanatçılar; için belli bir parçasını 

gerçekleştiriyorlardı. Uzmanlık alanlarına göre yaptıkları iş; cetvelkeş, sebihnüvis, 

meclisnüvis, tuğrakeş gibi adalar almıştır. (Erbay, 2004:71) 

 

Sarayda alınan sanat eğitimi ustadan çırağa ve babadan oğula aktarılarak devam 

etmiştir. Yapılan sanat eserlerinde özellikle minyatürlerde göze çarpan bir ayrıntı ise 

eserlerin imzalanmaması olmuştur.  “Geleneksel resim sanatı, minyatür sınırları içinde 

gelişmiştir. Ancak bu iki boyutlu resim sanatı, optik bir göz aldatıcılığı içindeki batı 

resminin etkisi ile 1793 yıllarından sonra doğa gözlemine bağlı bir resim dersi Osmanlı 

İmparatorluğu Mühendishanesi’nde yer almaya başlamıştır” (Turani, 1984: 577). Resim 

derslerinin eğitim öğretim programına koyulmasıyla sanat eğitiminin gerçek anlamda 
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yerini bulmaya başladığı görülmüştür. Harbiye ve Askeri İdadi Mektebi’nde alınan 

resim derslerinin bugünkü sanat eğitimi anlayışından ziyade, yalnızca topçu istihdam ve 

haritacılık gibi askeri mesleklere eleman yetiştirme amacıyla programda yer almıştır. 

Mühendishanede resim derslerinin verilmesinde ki başlıca amaç, genç subayların 

Avrupa yöntemlerine göre yetiştirilip, teknik çizimleri, arazi ve manzara krokilerini 

çizebilme yeteneği kazandırmak olmuştur. 1825 yılında II. Mahmut’un yeniçeri 

ocaklarını kapatması, Mühendishaneye ve resim eğitimine verilen önemi arttırmış, aynı 

zamanda kendi resmini devlet dairelerine astırması ve paranın sütüne bastırmasıyla 

resim sanatının boyutunu değiştiren ilk Padişah olmuştur. 

 

1793 yılında III. Selim’in kurduğu Mühendishane-i Berr-i Hümayun kısa adıyla 

Mühendishane’de desen derslerinin yer almış olması, resim sanatında tam manasıyla 

batıya yönelişin başlangıcını oluşturmuştur. 1793 yılından kırk bir yıl sonra 1834 

yılında Harbiye’nin kurulmasıyla resim eğitimi alanında gösterilen çabalar hızlanmış, 

bu okullarda yetişen subaylar onar yıl süreyle Avrupa’ya eğitime yollanmışlardır. 

Avrupa’ya eğitim için gönderilen öğrencilerde ilk olarak askeri amaçlar göz önünde 

tutulmuştur.  

 

1910’lu yıllarda Avrupa’ya giden Türk ressamlara kadar Türk resim sanatı; 

askeri okullarda yetişen ressam subayların çalışmalarından ibaret olmuştur. 

Ondokuzuncu yüzyılda askeri okulların yanı sıra çağdaş batı uygarlığını örnek alan 

kültür değişimi süresince sivil okullarda açılmaya başlamıştır. İstanbul’da Galatasaray 

Mektebi Sultanisi (1869), Darüşşafaka Lisesi (1873) gibi okullarda, resim derslerine de 

ağırlık verilmiştir.  

 

“Ancak 1883 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi’nin kuruluşu ile resim öğrenimi, 

sivillere ulaşır hale gelmiştir” (Turani, 1984: 580). Sanayi-i Nefise’nin kurulmasıyla 

yurt dışında eğitim alma hakkı sivillere de tanınmış ve akademik düzeyde sanat eğitimi 

kurumlaştırılmasının de temelleri atılmıştır. Türk asıllı öğrencilerde sanat eğitimine 

katılmışlar ve başarı gösteren yetenekli öğrenciler, hükümet tarafından eğitimlerini 

geliştirmek için yurt dışına gönderilmişlerdir. Avrupa sınavlarını kazanan öğrenciler 

1910’da Paris’e gitmiş, birinci Dünya savaşının çıkması üzerine bir kısmı geri dönmüş 

bir kısmı ise kendi istekleri doğrultusunda İtalya, Almaya ve Fransa’da kalmışlardır. 

“1914’de savaş nedeniyle yurda dönen sanatçılar, ülkeye izlenimcilikle ilgili kimi 
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renklere, başkalarını da katarak, çalak fırça estetiğini kısacası, fırçanın bir defalık 

tazeliğini veren tuşları getirmişlerdir” (Turani, 1984: 9). Bu kuşak sanatçıları 

Cumhuriyet’in ilan edilmesinden sonra halkın sorunlarını ve ülkenin ekonomik 

üretimini konu alan büyük boyutlu tuvallerde resimler yapmışlardır. Bu ressamlar 

empresyonizmin etkisinde kalarak bir Türk empresyonizmi yaratmaya çalışmışlardır. 

Eserleri genel olarak, plastik ifade unsurlarından ve kişisel araştırmaya dayanan 

özelliklerden yoksun bulunmuştur. Ressamların uygun bir gelişme ortamı bulamaması, 

çevrenin sanata karşı, genel olarak ilgisiz olması, renkli fotoğraflara benzeyen natüralist 

resimleri takdir etmesi, onların rahat ve bir şekilde çalışmasına ve kişisel araştırmalar 

yapmasına, batının realist sanatına ve dünyanın diğer bölgelerindeki geniş sanat 

çalışmalarına açılmasına olanak sağlamamıştır.  

 

1923 yılında Cumhuriyet’in ilan edilişiyle bir çok alanda yenilikler yapılmıştır. 

Özellikle eğitim yönetimi açısından gerekli olan yenilikler 1924 yılında Tevhid-i 

Tedrisat kanunu ile başlamıştır. Cumhuriyet’in ilk yıllarında ülkemizde çeşitli türde 

okullar yer almıştır. Bunlardan bazılarını Medreseler, Tanzimat’tan sonra vakıflar 

tarafından kurulan ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyinde olan mektepler, bakanlığa 

bağlı ilköğretim düzeyindekiler ve sanat okulları, il özel idarelerinin yönetimi altında 

bulunan okullar ve özel okullar olmuştur. Laik eğitim sistemine geçildiğinde ise, opera, 

bale, resim, heykel gibi sanatsal kollar daha ön plana çıkarılmıştır. 

 

Türkiye’nin güzel sanatlar eğitimi alanında gelişmesinde ve ilerlemesinde 

Sanayi-i Nefise’nin rolü büyük olmuştur. “Uzun yıllar sanayi-i nefise resim ve heykel 

dünyamızın tek ocağı olmuş, hemen hemen bütün ressam ve heykeltıraşlar oradan 

yetişmiş, plastik sanatlar bakımından verimimiz buradan gelmiştir” (Berk, 1983: 16). 

Cumhuriyet’in ilan edildiği yılda ülkenin genel durumu gibi Sanayi-i Nefise’nin 

durumu da pek iç açıcı olmamıştır. Zeki Faik İzer’in anıları arasında dikkat çeken bir 

bilgiyi Adnan Turani kaleme almıştır: “O yıllarda okula kaydolan öğrenci sayısı 

doksandır. Bu doksan kişiden ancak kendisinin diploma alabildiğini, ikinci sınıfa da 

yalnız iki öğrencinin devam ettiğini, bir sonraki yılda ise resim bölümüne kimse 

girmemiştir” (2005: 23). Zeki faik İzer’in yaptığı bu açıklamayla Sanayi-i Nefise’ye 

katılım için fazla bir talep olmadığı anlaşılmaktadır. Bunun en önemli nedeni olarak 

ülkenin ekonomik durumunun birinci dünya savaşı nedeniyle iyi olmamasından 

kaynaklanmıştır. Savaşların açtığı tahribatının, ekonomik güçsüzlüğün yanında,  
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Sanayi-i Nefise’nin mezun olan öğrencilere diploma vermediği Zeki Faik İzer’in notları 

arasında dikkat çekmiştir. Avrupa’ya gitmeye hak kazananlar akademiyi bitirdiklerine 

dair diploma alabilmişlerdir. Avrupa’ya gidemeyenler için öğretmenlik sınavını 

kazanmak şart koşulmuş bunun neticesinde mezun olduklarına dair yazılı belge alma 

hakkını elde etmişlerdir. Eğitim alanındaki bu zorluk, sanatın yayılması ve 

ilerleyebilmesi için desteklenen bir kültür politikasının olmadığını göstermiştir. 

 

Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk ülke genelinde köklü değişimler yapmak 

istemiştir. Yenileşme ve Batıdan uzak kalmamak için, özellikle kültür sanat adına bir 

çok atılımda bulunmuştur. Her ne olursa olsun sanatın ve sanatçının ne kadar önemli 

olduğunu her fırsatta dile getirmiştir. Sanatçının bir ülkenin gelişmesinde ne denli söz 

sahibi olduğunu, herkesin sanatkar olamayacağını, yaşamak için sanatın yaşaması 

gerektiğini şu sözlerinden anlamak mümkündür: “Bir millet ki resim yapmaz, bir millet 

ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o 

milletin ilerleme yolunda yeri yoktur”,  “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından 

biri kopmuş demektir”, “Bir millet sanata önem vermedikçe büyük bir felâkete 

mahkûmdur”, “Dünyada medenî, ileri ve gelişmiş olmak isteyen herhangi bir millet, 

mutlaka heykel yapacak ve heykeltıraş yetiştirecektir”, “Hepiniz milletvekili 

olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz; hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat sanatkâr 

olamazsınız,” “Yüksek bir insan topluluğu olan Türk Milleti’nin tarihi bir özelliği de, 

güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir”, “Güzel sanatlarda muvaffak olmak, 

bütün inkılaplarda başarıya ulaşmak demektir”, “Güzel sanatlarda muvaffak olamayan 

milletler ne yazık ki, medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatıyla yer almaktan ilelebet 

mahrum kalacaklardır”, “Bir milletin sanat yeteneği güzel sanatlara verdiği değerle 

ölçülür”, “Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz 

böyle bir millet bir ayağı topal, bir kolu çolak, sakat ve alil bir kimse gibidir”. Bu 

sözlerden de anlaşılacağı üzere Atatürk sanatçıyı bambaşka görüp özel saymıştır. Sanata 

ve sanatçıya verdiği önem sözlerde kalmamış, kısa zamanda sanatsal uygulamalara 

başlamıştır.  

 

Cumhuriyet’in kurulması ile birlikte çağdaşlaşma hedefi doğrultusunda sanata 

önem veren politikalar hükümet programlarında yer almaya başlamıştır. Sanayi-i Nefise 

de o sıralar için önemli sayılabilecek değişiklikler yapılmıştır. Öncelikle okula kalıcı bir 

bina sağlanıp, atölyeler yenilenmiş, 1923 yılında Cumhuriyet’in kurulması ile birlikte 
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kız öğrencilerle erkek öğrenciler, atölye derslerine de beraber girmeye başlamış böylece 

karma eğitim sistemine geçilmiştir. Sanayi-i Nefise Mektebi ismi, Güzel Sanatlar 

Akademisi olarak değiştirilmiştir. Okuldaki öğrenci sayısını arttırmak için öğrencilere 

yurtdışında eğitim imkanı sağlanmıştır. 

 

1930 yılında ise Atatürk’ün teşviki ile Ankara’da Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-

İş Bölümü açılmıştır. Gazi Eğitim Enstitüsü, resim eğitiminin yaygınlaşmasına, 

özellikle orta dereceli okullara resim öğretmeni yetiştirilmesine yardımcı olan önemli 

bir eğitim kurumu olmuştur. D Grubu ressamlarından Zeki Faik İzer ve Zühtü 

Müridoğlu bu sanat kurumunda resim ve heykel dersleri vererek, çağdaş Türk resim 

eğitimine katkı sağlamışlardır. 

 

1937 yılında Atatürk’ün emriyle Dolmabahçe Sarayı’nın Veliaht Dairesi’nde 

akademiye bağlı olarak “Resim ve Heykel Müzesi” kurulmuştur. Akademi, 1969 yılında 

1172 sayılı Devlet Güzel Sanatlar Akademileri Kanunu’nun kabul edilmesiyle bilimsel 

özerklik kazanmıştır. Ayrıca adının başına “Devlet” sözcüğü eklenerek “Devlet Güzel 

Sanatlar Akademisi” olarak kullanılmaya başlamıştır. 

 

1926 yılında Batı’ya giden genç kuşak ressamlar, sanat eğitimlerini bitirdikten 

sonra yurda dönmüş ve yıllardır devam eden bozaiçi resim edebiyatı anlayışının dışına 

çıkarak resmi parçalara ayırmaya başlamışlardır. “D Grubu’nun sanatsal yönden temel 

çıkış noktası, empresyonist eğilimleri reddetmek ve kompozisyonu kübist ve 

konstrüktivist (yeniden yapılanma) akımlardan esinlenen sağlam bir desen ve inşa 

temeline oturtmaktı” (Tansuğ, 1991: 118).  Cumhuriyet’in kuruluşunun onuncu yılı 

kutlanırken 1933 yılında, Zeki Faik İzer’in evinde toplanan Nurullah Berk, Elif Naci, 

Cemal Tollu, Zühtü Müridoğlu, Abidin Dino D Grubu’nu oluşturmuştur. Grubun ne bir 

tüzüğü, ne bir yazmanı ne de başka teferruatları olmamıştır. Bunlarla uğraşmak 

istememişlerdir. Sebep olarak kaybedecek zamanlarının olmayışını ileri sürmüşlerdir. 

Grubu oluşturan sanatçılar 1905 yılında Fransa’da ortaya çıkan Fovizmi, 1908’de 

doğmuş olan Kübizmi, 1906’da Almanya’da ortaya çıkmış Ekspresyonizmi yurda 

getirmişlerdir. 
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D Grubu modern sanatımızın doğmasında büyük rol oynamıştır. 1933’te ve onu izleyen 

yıllarda açılan sergilerde görülen, kimi zaman verilen Batı etkileri, Türk aydınlarının 

bile yabancısı oldukları çağdaş eğilimleri tanıtmak, resmimizin yarım yüzyıldan beri, 

sıkışa geldiği dar gerçeklik çerçevesini kırmak bakımından önemli faktör olmuştur. 

(Berk-Özsezgin, 1983: 70) 

 

Cumhuriyet devrimlerinin yapılanma sürecinin devam ettiği 1923-1950 

yıllarında, Türk resminde ağırlıklı olarak konstrüktivist ve kübist akımların biçimsel 

etkileri görülmeye başlanmıştır. 1950’li yıllarda II. Dünya Savaşı’nın ardından 

Avrupa’daki sanatsal eğilimlere bağlı olarak Türk resminde ağırlıklı olarak soyut sanat 

akımlarının ortaya çıkmıştır. 

 

“1937-1944 yılları arasında sekiz yıl süresince resim sanatçılarının yurt 

gezilerine çıkmalarının, ülke gerçekleri ve resme konu olacak görünüşleri yansıtan 

yapıtlar getirmelerini sağlayan bir parti programı uygulanmıştır” (Tansuğ, 1991: 116). 

1945 yılında çok partili döneme geçilmiş, kültür etkinliklerinin gerçekleşmesinde, 

Cumhuriyet Halk Partisi Halkevleri vasıtasıyla bu program uygulamıştır.  

 

D Grubu sanatçıları kısa bir süre sonra İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’ne 

öğretmen olarak atanmışlardır. Böylelikle resim sanatı, doğanın renkli bir yansıması 

anlamında olan bundan önceki kuşağın anlayışını aşmış ve sanat sorunları bakımından 

yeni bir hava belirlemeğe başlamıştır. Bu nedenle D Grubu sanatçıları Türkiye’de 

Cumhuriyet döneminin ilk önemli hamlecileri olarak tanınmışlardır. 

 

“D Grubu üyeleri farklı anlayışlara sahip olsalar da, Türk resmine yeni bir 

entelektüel yaklaşım getirmek sanat yapıtında ustalıkla tekniği düşünce ve fikirle 

birleştirmek gibi ortak ideoloji ve estetikle birbirlerine bağlanmışlardı” (Yarar, 1983: 4). 

 

1933 yılından itibaren hem olumlu hem olumsuz eleştirilere maruz kalan D 

Grubu üyeleri, sanat yapmaktan vazgeçmemiştir. Onların yegâne amacı çalışmak, 

üretmek, yazmak sık sık sergiler açmak, sergilere giriş için ücret almamak, sanatı halka 

buluşturmak ve ülke genelinde sanat havası estirmek, bu düşünceler grubun anayasasını 

oluşturmuştur. Özellikle o güne kadar yapılmamış olanı yapıp resmin bütününü 

oluşturan öğeleri parçalayarak işin özüne inip, Türk resmine sağlam çizgi, plan ve desen 



 121

yapısını kazandırmak için çaba göstermiş bu anlayış doğrultusunda 1933 yılına kadar 

durgun olan sanat dünyasına farklı bakış açıları kazandırmışlardır.  

 

D Grubu hareketinin 1936-37 yıllarında gündeme gelen ve uygulamaya konan 

akademi eğitimi ve reformuyla bağlantı kurmuştur. Ancak bu hareketin oluşmasında 

Batı sanatındaki akımları daha yakından izleme gereksinimi ötesinde, 1933 yılında 

gerçekleştirilen üniversite reformunun yarattığı havadan da esinlenmiş olmanın bir payı 

olduğu düşünülmektedir. Üniversite reformu Batı’dan gelen yabancı bilim adamlarının 

yüksek eğitimin modernleştirilmesine katkı sağlamasıyla, Türkiye’de Batı ve bilim 

teknolojisinin daha yakından izlenmesini sağlamıştır. 

 

1936 yılında Güzel Sanatlar Akademisi Reformu ile sanat eğitiminde yeni 

düzenlemeler yapılmış ve akademinin resim bölüm başkanlığına Leopold Levy 

atanmıştır. D Grubu’nun savunduğu “yaşayan sanat” anlayışına uygun bir eğitim ve 

öğretim programı hazırlamışlardır. Akademide süre gelen, İbrahim Çallı, Hikmet Onat, 

Feyhaman Duran atölyelerinin işleyişine hiç müdahale edilmeden yeni atölyeler 

kurmuştur. 1937’de Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyesi, 1950’de  Zeki Kocamemi atölyesi, 

1946’da Ali Çelebi atölyesi, 1945’te Nurullah Berk ve Zeki Faik İzer atölyeleri, 

1951’de Cemal Tollu atölyesi ve 1945’te resmi olmayan Sabri Berkel atölyesi 

kurulmuştur.  

 

1948 tarihinden itibaren, akademideki resim atölyeleri o atölyeyi çalıştıran 

sanatçıların isimleriyle anılmaya başlamıştır. Böylece 1950’den 2000’lere dek yarım 

yüzyıl sanat eğitimi verecek olan sanat atölyeleri ortaya çıkmıştır. D Grubu üyelerinin 

akademik kadroda yer alması, onları devletin sanat politikasını yönlendiren bir konuma 

getirmiştir. “Akademi kadrolarına sırasıyla 1937’de Cemal Tollu, Zeki Faik İzer, Bedri 

Rahmi Eyüboğlu, Sabri Berkel ve 1947’de Nurullah Berk’in alınmaları, sanat 

çalışmalarına kolayca girmelerini, güvence altında çalışmalarını, ayrıca öğrencilerine 

kendi felsefelerini ve D Grubu bilincini tanıtmalarını kolaylaştırmıştır” (Elmas, 2000: 

60). 1939 yılında Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne D Grubu’na yakınlığı ile bilinen 

Suut Kemal Yetkin’in atanması Akademi ve devletin Avrupa’da akademilerin eğitim 

programlarına girmeyen modern sanat devinimleri İstanbul Güzel Sanatlar 

Akademisi’nde devlet eliyle resmileşmesini sağlamıştır.  
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Andre Lhote, kübiklerin çağdaşı olarak öğrencilerine Picasso ve Braque’ı değil, onların 

da başvurduğu Cezanne’ı ve post empresyonistleri öğretiyordu. Bu nedenle D Grubu ile 

yaptığı tüm göndermelerde doğa sevgisi,  doğayı yeni bir bakış açısıyla yorumlamayı 

öğütleyen Cezanne’a karşı olan Levy arasında başlangıçta tam bir anlaşma seziliyordu. 

Paris’ten gelen ve orada önemli bir sanatçı olan Levy’nin söyledikleri ile Lhote 

arasındaki kimi çelişkileri de Levy’den yana düzeltiyorlardı. Cezanne’a dayalı bir sanat 

eğitiminde düşün birliğine varan Akademi ve Levy ile uyum içinde olan D Grubu da 

kimi aşırılıklarını törpülüyor, elde ettiği ayrıcalıkları daha akıllı bir söylemle 

kullanmaya karar veriyordu. (Yasa Yaman, 2002: 25) 

 

D Grubu’nun diğer sanat cemiyetlerinden daha çok ses getirmelerinin bir önemli 

sebebi ise zamanla hemen hemen hepsinin Akademi’de öğretim görevlisi ve atölye 

hocaları olarak görev yapmış olmalarıydı. Adnan Çoker’in Zeynep Yasa Yamanla 

yaptığı röportajda bu konuyu şu şekilde yorumlamaktadır. “D Grubu’nun akademide 

görev almaları, Türkiye’nin 43-44’lerden sonraki kaderini bunlar tayin ediyor. Türk 

sanatı uluslar arası bir sergiye katılacağı zaman bunlar mutlaka araya giriyorlar” ( 2002; 

69). Akademide özellikle resmi analiz etmeyi, görüleni değil görülmeyene yorum 

yapabilmeleri açısından öğrencileri bir resim çözümlemesi anlayışına götürmek 

istemişlerdir. Nurullah Berk’in “el yeteneği ile zihinsel becerilerin aynı ölçüde 

ilerletilmesiyle sanat eserinin ortaya çıkacağı” düşüncesi doğrultusunda akademide 

sanat eğitimi verilmeye çalışılmıştır. Turan Erol’un akademide aldıkları eğitim üzerine 

yapılan görüşme esnasında anlattıkları doğrultusunda, D Grubu hocalarının en büyük 

öğütleri, eğitimin sadece atölyelerde sınırlı kalmaması gerektiği, dünyayı gezip, 

müzeleri görüp, eserleri birebir tanıyarak sanat dair bakış açısını genişletilebileceklerini 

bunun içinde var güçleriyle kendilerini desteklediklerini paylaşmıştır.  

 

Aynı zamanda, akademinin müdürü olarak görev yapan Burhan Toprak’ın D 

Grubu’na sempati duyması ve çalışmalarını destekleyip sergi açılışlarına katılması, grup 

üyelerinin Akademide görev almasını olanaklı kılmıştır. İstanbul’da resim ve heykel 

ideali Paris’le yakınlaşmış, Türk sanatçıların Paris ve Londra’da sergi açmaları 

kolaylaşmıştır. Akademinin resim ve heykel atölyelerinde genç sanatçılara ilham verip 

Cumhuriyet Dönemi’nin belli bir aşamasını, resim alanında etkin ve başarılı gruplaşma 

olarak temsil etmişlerdir.  
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Aynı yıl içerisinde Akademide retrospektif nitelikli “50 yıllık Türk Sanatı 

Sergisi”, Ülkemizde 1937 yılında Atatürk’ün emriyle İstanbul’da Devlet Resim ve 

Heykel müzesinin açılmasını sağlamıştır. Bunun yanı sıra yurt dışında düzenlenen Türk 

resim sergileri sanatın uluslararası etkileşimini başlatmıştır.  

 

Adnan Turani D Grubu’nun ilgi çekici yanının entelektüellik olduğunu 

vurgulamıştır. Entelektüelden kasıt, fırça tutan ellerin aynı zamanda kalemi de 

bırakmamış olmasıydı. Sanatsal anlamda ele aldıkları yazılar, dergilerde, gazetelerde, 

sergi broşürlerinde, panellerde, konferanslarda yazılı ve görsel basının olduğu her yerde 

önemli ölçüde dikkat çekmiştir. Yazıldıkları günden itibaren ele alınan sanatsal temalı 

konular bugün bile aynı tazeliğiyle herkese ulaşmaktadır. Nurullah Berk ve Elif 

Naci’nin, D Grubu ile yazdığı yazılar 1933-1951 yılları arasında çağdaş Türk resim 

sanatına ve eğitimine önemli katkılarda bulunmuştur. Ressamlıklarının yanı sıra sanat 

eğitimcisi, sanat yazarı ve sanat eleştirmeni gibi unvanlara da sahip olmuşlardır. 

Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinde, dünya ve Türk resim sanatıyla ilgili  ilk yayınlar, ilk 

makaleler, ilk eleştiri yazıları onların kaleminden çıkmıştır.  

 

Elif Naci’nin gazete, dergi ve basın kuruluşlarının içinde yer alması, Abidin 

Dino’nun, düşünce yönü ağır basan resimleri, tiyatroya senaristliği, sinema, heykel, 

felsefe eleştirmenliği alanında yazılar yazıp, sanatın çeşitli yönleriyle ilgilenmesi, Zühtü 

Müridoğlu’nun sağlam heykelleri ve heykel sanatıyla ilgili kaleme aldığı yazıları, Bedri 

Rahmi’nin, şiirleri, Nurullah Berk’in bilimsel çalışmaları, Cemal Tollu’nun makaleleri, 

D Grubu’nu güçlendiren özellikleri oluşturmuştur.  

 

1948 yılına gelindiğinde D Grubu kurucularından Zeki Faik İzer’in Akademi’de 

müdür olması, yönetimde D Grubu’nu daha da yetkin konuma getirmiştir. D Grubu’nun 

Akademideki hakimiyeti bir çok sanatkar ve yazar tarafından eleştiri konusu olmuştur. 

D Grubu’nun Akademide güçlü bir tablo oluşturması, gruba katılan üyelerinin sayısını 

da arttırmıştır. 

 

Zaman içerisinde savundukları ve sergiledikleri sanat anlayışında bir takım 

değişiklikler D Grubu bünyesinde dikkat çekmiştir. On beş yıllık süre içerisinde dört 

evreden oluşan bir sanatsal dönem içinde bulunmuşlardır. Kuruluş yıllarında sadece 

kübizm ve batılı resim anlayışı etrafında birleşen D Grubu, 1950’li yıllara doğru bu 
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bakış açısına Yerel Türk sanatını motiflerini de katmak istemişlerdir. Doğu Batı sentezi 

içerisinde sanat yapmaları olumsuz eleştirileri, olumlu yönde değişmesini sağlamıştır. 

 

Altında toplandıkları çatı “ulusal sanat”tı. D Grubu’nun “ulusal sanat” tanımlaması batı 

tekniğini kullanarak özgün olanı ortaya çıkarmak anlamındaydı. Nurullah Berk, ulusal 

sanatın yalnızca ulusal konuları dile getirerek oluşmadığını, ulusun kendine özgü 

geçmişe de sahip olması gerektiğini söylemektedir. Ulusun konu alındığı resimde, 

ulusun kendine özgü oluşumları da kendini gösterebilmelidir. D Grubu’nun da 

kuruldukları dönemde, batı sanat akımlarının etkisinde kaldıkları bir gerçektir. Bu 

durum, onlara yapılan eleştirilerin de hedefi olmuştur. (Şerbetçi, 2008: 100) 

 

Yurt dışında etkilendikleri kübizm akımını kendi yorumlarıyla ele alan D Grubu 

sanatçıları, Türk Resmine ve eğitimine yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Kübizmi 

biçimsel yanıyla ön planda tutup konuyu arka planda bırakmak istemişlerdir. 

Resimlerinde figürü farklı tekniklerle harmanlamışlarıdır. D Grubu Cumhuriyette Türk 

Rönesans’ının oluşmasını sağlamıştır. 

 

Adnan Turani’nin konuyla ilgili görüşmede yaptığı yorumlamaları da hemen 

hemen aynı doğrultuda yer almıştır. Özellikle D Grubu’nun, resmin geometrik 

altyapısına inmelerini, sanatı şiirsel yönden değil, akli olarak ele almalarını, çağdaş 

Türk resim sanatında bir dönüm noktası olarak değerlendirmiştir.  

 

Turan Erol’un açıklamalarına bakıldığında “D Grubu’nun Cumhuriyet dönemi 

Türk resim eğitimine büyük katkıları olmuştur”. Çağdaş Türk sanat dünyasını yaratanın 

D Grubu olduğunu ve bugünlere gelinmesinde büyük uğraşları olduğundan 

bahsetmiştir. “Eğitim yönüne hocalıklarıyla, sanat yönüyle, ressamlıklarıyla, 

yazarlıklarıyla büyük katkı sağlamışlardır. Özellikle akademinin o dönemde tek güzel 

sanat eğitimi veren kurum olması, zamanla akademi mezunlarının Anadolu’ya giderek 

resim sanatı üzerine çalışmalarda bulunması resim eğitimi verilmesine aracı olmaları bu 

günkü sanat ve sanat eğitimi anlayışına da olumlu yönde etki ettiğinin bir göstergesidir. 

Ne kadar etkili oldukları bugün bile konuşuluyor olmalarından çok net bir şekilde 

anlaşılmaktadır. Özellikle sanat eğitimi açısından bakıldığında, akademide bizlere, D 

Grubu hocalarının kulaklara küpe olan ve akademi öğrencileri olarak aklımıza kazınan 

düşünce şuydu; Daha iyisi değil, daha sana ait olanı yapmak önemlidir. Bunu hiç 
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unutmadık. D Grubu sanatçıları, sanatı sanat yapan düşünceyi bizlere aktardılar ve 

yaptıkları ölümsüz eserlerle aktarmaya devam edecekler”. Diyerek D Grubu’nun 

etkilerinin sadece Cumhuriyet dönemiyle değil bugün bile hissediliyor oluşuna 

değinmiştir. 
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3. YÖNTEM 

 

Bu bölümde araştırma modeli, veri toplama araçları ve geliştirilmeleri, verilerin 

toplanması ve çözümlenmesine ilişkin açıklayıcı bilgiler verilmiştir. 

 

3.1. Araştırmanın Modeli 

 

D Grubu’nun Cumhuriyet dönemi çağdaş Türk resmine ve eğitimine katkısı 

araştırmanın konusunu oluşturmuştur. Bu konu ekseninde çalışma şekli olarak, 

öncelikle tam anlamıyla doküman incelemesi yapılmıştır. Genel çerçevede Türk resim 

sanatı üzerinde durulmuş, konunun özeline yaklaşıldığında ise Cumhuriyet dönemi ve 

konumuzun başlığını oluşturan D Grubu ressamları ve çalışmaları detaylı olarak 

incelenmiştir. Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet sonrası Türk resim sanatına ilişkin 

kaynak taramasının yapıldığı süreç uzun zaman almıştır. Zira kütüphanelerde ve 

kitapevlerinde gruba ilişkin farklı kaynak bulmak epey güç olmuştur. İnternet üzerinden 

Türkiye genelindeki sahaflara ulaşıp tek tek kitap ve o döneme ait dergileri  sorgulamak 

ve neticesini almak zorda olsa gerçekleşmiştir. Özellikle D Grubu’na öncülük etmiş 

Nurullah Berk, Cemal Tollu, Elif Naci, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Zeki Faik İzer’in 

deneyimlerini paylaştıkları ve kendi kalemlerinden çıkan kitaplara, köşe yazılarına, 

makalelere, mektuplara, günlüklere, belgelere ulaşmak çalışmanın genel aşamasını 

oluşturmuştur. Elde edilen kaynaklar doğrultusunda öncelikli olarak betimsel, akabinde 

konunun özüne inebilmek için içerik analizi modeli uygulanmak istenmiştir. Bu 

modelde amaç elde edilen verilerin, öncelikle sistematik ve açık bir biçimde analiz 

edilerek betimlemesini yapıp, sonrasında bu betimlemeler neden sonuç ilişkisi içinde 

irdelenerek açıklanıp yorumlaması yapılarak sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. İçerik 

analizinde ise temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere 

ulaşmak olmuştur.  

 

Betimsel analizde özetlenen ve yorumlanan veriler, içerik analizinde daha derin bir 

işleme tabi tutulur ve betimsel bir yaklaşımla fark edilmeyen kavram ve temalar bu 

analiz sonucu keşfedilebilir. Bu amaçla toplanan verilerin önce kavramsallaştırılması, 

daha sonra da ortaya çıkan kavramlara göre mantıklı bir biçimde düzenlenmesi ve buna 

göre veriyi açıklayan temaların saptanması gerekmektedir. (Yıldırım-Şimşek, 2008: 

227)  
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Araştırma nitel bir çalışma olarak hazırlanmıştır. Cumhuriyet döneminde ortaya 

çıkan D Grubu’nun o günün Türkiye’sine ne yönde katkı sağladığını sadece doküman 

incelemesi, betimsel ve içerik analizi yöntemiyle yapmak yerine çalışmanın geçerlik ve 

güvenirliğini  arttırmak açısından görüşme modeli de uygulanmak istenmiştir. 

Görüşmenin kimlerle ve nasıl yapılacağı konusunda öncelikle detaylı bir hazırlık 

yapılmıştır. D Grubu ressamlarını tanıyan onlarla aynı havayı soluyan, çağdaş Türk 

resmine ve eğitimine, gerek yazılarıyla, gerek araştırmalarıyla en önemlisi resimleriyle 

büyük katkı sağlayan Prof. Dr. Adnan Turani akla gelen ilk isim olmuştur. Akabinde D 

Grubu hocalarından ders alan öğrenciler araştırılmış ve kendileriyle çalışma yapılmak 

istenmiştir. Bu isteğin nedeni, D Grubu’nun o dönemde sanat alanında neler 

yaptıklarını, akademideki ortamı, alınan derslerin içeriğini, D Grubu hocalarının 

kendilerine ve Türk resim eğitimine kazandırdıklarını birinci ağızdan öğrenmek 

olmuştur. Bir kısmıyla irtibata geçilmiş, ancak görüşme yapabilmek için istekli 

olmamışlardır. Bir kısmının hayatta olmayışı, bir kısmının yaş gereği sağlık sıkıntıları 

yaşaması sebebiyle araştırmadaki görüşme sayısı ne yazık ki fazla olamamıştır. D 

Grubu hocalarının öğrencilerinden ressam ve yazar Prof. Dr. Turan Erol’un araştırmaya 

katkı sağlamak açısından görüşme sorularına olumlu yanıt verip, araştırmaya katkı 

sağlamıştır.  

 

Araştırmanın doküman incelemesi ve analizlerinin yapılmasının ardından 

alanlarında uzman iki hocayla görüşme soruları düzenlenmiştir. Hazırlanan sorular 

görüşme yapılmadan önce her iki görüşmeciye önceden gösterilmiş, onların da 

onaylarıyla görüşme yapılmıştır. Görüşme temelde soru sorma ve yanıt alma ile ilgilidir, 

fakat özellikle nitel araştırma bağlamında, bundan çok daha fazla anlamı vardır.  

 

Görüşmenin bir çok türü ve kullanımı vardır. Görüşmenin en çok bilinen türü bireysel, 

yüzyüze, söz alış verişidir, fakat yüz yüze grup görüşmesi, posta yoluyla, kendi başına 

yanıtlanan soru formu veya telefon görüşmesi şeklinde de olabilir. Görüşme yapılandırılmış, 

yarı yapılandırılmış ya da yapılandırılmamış şekilde yapılabilir. Pazarlama amacıyla, politik 

kanaatleri devşirme veya akademik çözümleme için kullanılabilir. Ölçüm amaçlı olabilir 

veya kapsamı bir kişinin ya da grubun bakış açısını anlamakla sınırlandırılabilir. (Fontana 

ve Frey, 1994: 362) 

 



 128

Görüşme soruları hazırlanırken, o dönemi aydınlatacak, araştırmanın konusuna ışık 

tutacak türden sorular olmasına özen gösterilmiştir. Görüşmenin yapılacağı hocaların 

yaşça genç olmamaları ve fazla yorulmamaları istendiğinden sorular onaltı ile 

sınırlandırılmıştır. Yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Her iki hocaya aynı 

sorular aynı sırayla ve rasyonel şekilde sorulmaya çalışılmıştır. Görüşme esnasında 

hocaların D Grubu’yla olan anılarının konu ekseninden sapma olmaması için zaman 

zaman sonda sorular sorulmuştur. Her iki görüşme sonrasında sorulara verilen yanıtlar 

ve D Grubu ressamlarına ait bilgilerin, yapılan kaynak incelemesinden elde edilen 

bilgilerle, birbirini destekler nitelikte olduğu anlaşılmıştır.   

 

 

3.2. Evren Örneklem 

 

Çalışmanın evreninin Cumhuriyet döneminde D Grubu’nu oluşturan 

ressamlardan sanat eğitimi alan öğrenciler ve D Grubu ressamlarını yakından tanıyan 

sanatçılar oluşturmuştur. Seçilen evrenin örneklemini olasılık temelli örnekleme 

yöntemleri içinde yer alan küme örneklemi kullanılmıştır. “Küme örnekleme, 

çalışılması düşünülen evrende doğal olarak oluşmuş veya farklı amaçlarla yapay olarak 

oluşturulmuş, kendi içinde belirli özellikler açısından benzerlikler gösteren değişik 

grupların oluşması durumunda kullanılır” (Yıldırım, Şimşek, 2008: 105). 

D Grubu’nu yakından tanıyan onlarla aynı atölyeleri aynı dönemi, aynı 

sıkıntıları yaşamış olan iki büyük isim küme örnekleme yöntemiyle seçilmiştir.  Seçilen 

iki isim bir çok yönden benzerlik göstermektedir. D Grubu dönemine dair en doğru 

bilgilerin alınabileceği isimler, Adnan Çoker, Şadan Bezeyiş, Orhan Peker, Şükriye 

Dikmen, Oya Kınıklı, Fethi Kayaalp, Güngör Taner, Abdurrahman Öztoprak, Dinçer 

Erimez, Mustafa Ayataç, Gökhan Anlağan ve Turan Erol olarak belirlenmiştir. Ama 

görüşme için araştırma yapıldığında, büyük ressamlarımızın bir kısmına telefonla 

ulaşılabilmiş, bir kısmına ulaşılamamıştır. Bir kısmının hayatını kaybettiği, bir kısmının 

sağlık sıkıntıları yaşadığı ve konuşmakta güçlük çektiği görülmüştür. Bir kısmının 

iletişim adreslerinin değişmesi çalışmanın örneklem alanını kısıtlamıştır. D Grubu 

hocalarından eğitim alma şansını yakalamış olan değerli ressam ve yazar Prof. Dr. 

Turan Erol çalışmaya yardım etmek istediğini, D Grubu ressamlarına çok saygı 

duyduğunu belirterek görüşme sorularına içtenlikte cevap vermiştir. Araştırmanın 
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örneklemini oluşturan ikinci isim, engin bilgisi, sanat tecrübesi ve sanat arşiviyle 

çalışamaya katkı sağlayan Prof. Dr. Adnan Turani olmuştur.  Türk resim sanatına ve 

eğitimine yön veren kitaplar yazmış olması, hem güçlü bir yazar hem de etkili bir 

ressam olan Prof. Dr. Adnan Turani  D Grubu üyelerinin hemen hemen hepsini 

tanıması, beraber çalışmalarda bulunması ve haklarında bir çok bilgiye sahip olması 

açısından çalışmanın örneklem kısmında yer alması istenmiştir.  

 

3.3. Verilerin Toplanması 

 

Araştırma ile ilgili verilerin toplanması için ilk olarak çalışma çizelgesi 

hazırlanmış ve bu doğrultuda ilk aşamayı doküman incelemesi oluşturmuştur. 

Cumhuriyet öncesi döneme oldukça yüzeysel açıklama getirilip araştırma Cumhuriyet 

dönemi ile detaylandırılmıştır. Tümden gelim yöntemiyle, sanatsal değişim ve gelişim 

evreleri dönemler içerisinde ele alınmış ve sanat üslupları yorumlanmak üzere 

karşılaştırılmıştır. 

 

İlgili alanlarda hazırlanmış tez, makale, kitap, literatür, dergi, ansiklopedi, 

günlükler, D Grubu’nun içinde yaşadığı dönemin basın haberleri taranmıştır. D 

Grubu’nu kuran beş ressam ve bir heykeltıraş hakkında detaylı açıklamada bulunularak 

ve haklarında görsel bir izlenim elde edebilmek açısından yapmış oldukları eserlerden 

ikişer örnek seçilmiştir. D Grubu’na sonradan katılan ve D Grubu’nu etkileyen 

ressamlardan birer örnek sunulmuştur. D Grubu sergilerine ait broşür, katalog, fotoğraf 

ve karikatürlerden örnekler kullanılarak çalışmaya görsel sunum zenginliği katılmak 

istenmiştir.  Seçilen bu resimler alanlarında uzman iki hoca tarafından değerlendirilip 

onaylanmıştır. Araştırmanın problem ve alt problemlerini yanıtlamak için betimsel ve 

içerik analiz yöntemleri kullanılmıştır. Cumhuriyet dönemi Türk resmini ve D Grubu 

çalışmalarının Türk resmine ve eğitimine olan katkıları doğrultusunda elde edilen 

bilgiler, o döneme şahitlik etmiş, D Grubu’nu yakından tanıma fırsatı elde etmiş 

isimlerle görüşme yapılmak istenmiştir. Bunun en önemli sebebi ise kaynaklarda 

yazılan bilgilerin, D Grubu’nu tanıyan bilen ustalarla yapılan görüşmelerle olan uyumu 

merak edilmiştir.   
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Yapılan kaynak taraması, doküman ve betimsel analiz akabinde bir takım bilgiler 

elde edilmiştir. D Grubu dönemine ait  bilgiler doğrultusunda genel anlamda olumlu 

izlenimlerin olduğu anlaşılmıştır. Bunu teyit etmek ve daha fazla bilgi sahibi olmak 

açısından D Grubu’nu yakından tanıyan ve onlardan birebir sanat eğitimi alan 

öğrencilerle görüşme yapılmak istenmiştir. Bu isimler arasında Şadan Bezeyiş, Güngör 

Taner, Şükriye Dikmen, Fethi Kayaalp, Abdurrahman Öztoprak, Dinçer Erimez, 

Mustafa Ayataç, Gökhan Anlağan, Oya Kınıklı, Adnan Çoker, Turan Erol yer 

almaktadır. D Grubu hocalarından eğitim alanlar arasında Turan Erol görüşme 

isteğimize olumlu karşılık vermiştir. Görüşme için seçilen diğer isim Prof. Dr. Adnan 

Turani olmuştur. Aslen İstanbul’lu olan Adnan Turani, D Grubu üyelerini yakından 

tanımış ve anlatacak bir çok anı edinmiştir.  

 

Nitel araştırmada görüşme temel veri toplama araçlarındandır. İnsanların gerçekliğe 

ilişkin algılarına, anlamlarına, tanımlamalarına ve gerçeği inşa edişlerine vakıf olmanın 

iyi bir yoludur. Aynı zamanda, başkalarını anlamak için kullanılan en güçlü 

yöntemlerdendir. Jones’un da belirttiği gibi “ diğer kişilerin gerçekliği nasıl inşa 

ettiklerini anlamak için, onlara sormamız … ve kendi terimlerini kullanmalarına izin 

verecek bir biçimde ve kendi anlamlarının özü olan zengin içeriği en iyi şekilde ifade 

edebilecek bir derinlikte sormamız yerinde olacaktır (1985:46)  

 

Görüşmenin bir çok türü ve kullanımı vardır. Görüşmenin en çok bilinen türü bireysel, 

yüzyüze, söz alış verişidir, fakat yüz yüze grup görüşmesi, posta yoluyla, kendi başına 

yanıtlanan soru formu veya telefon görüşmesi şeklinde de olabilir. Görüşme 

yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ya da yapılandırılmamış şekilde yapılabilir. 

Pazarlama amacıyla, politik kanaatleri devşirme veya akademik çözümleme için 

kullanılabilir. Ölçüm amaçlı olabilir veya kapsamı bir kişinin ya da grubun bakış açısını 

anlamakla sınırlandırılabilir. (Fontana ve Frey, 1994: 362) 

 

 

Fontana ve Frey’inde değindiği gibi, görüşme bir çok şekilde yapılabilir. 

Çalışmanın görüşme kısmı usta ressamlarla yüzyüze söz alışverişi olarak, 

yapılandırılmış görüşme metoduyla hazırlanmıştır. Yapılandırılmış görüşmede, 

araştırmanın konusuyla ilgili önceden sorular hazırlanmıştır. Bazen açık uçlu sorular 

kullanılsa da yanıtlarda çeşitliliğe az yer verilmiştir. Görüşme standartlaştırılmış 
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şekilde, aynı sorular, aynı sırayla ve aynı şekilde görüşmecilere yöneltilmiştir. 

Esneklikler farklılıklar en aza indirgenmiştir. Görüşme yapılırken tarafsız olunmaya 

çalışılmıştır. Ressamlarla yapılan yüz yüze görüşmede etki-tepkinin olması, 

duygusallıkla değil, daha çok rasyonellikle kurulmaya çalışılmıştır.  

 

Araştırmada öncelikli olarak yöntemin şeklinin görüşme olmasına, görüşmenin 

kimlerle yapılacağına, ne sorulacağına, nerede sorulacağına, görüşme kaydının nasıl 

yapılacağına, görüşme süresine dikkat edilmiş ve bu yönde hazırlık yapılmıştır. 

Görüşmeyi iyi bir şekilde başlatmak, sürdürmek ve bitirmek için genel bir denetim 

listesi oluşturulmuştur. Bu listede; Görüşmeyi hazırlama – görüşme planı, görüşmeye 

başlama-ilişki kurma, iletişim ve dinleme becerileri, soru sorma- soruların türü ve 

sıklığı, görüşmeye sonda sorular sorma, görüşmeyi sonlandırma olarak iskelet 

oluşturulmuştur. 

 

 Ses kayıt cihazının olumlu yönlerinin not tutmaya göre daha avantajlı olduğu 

düşünüldüğünden, görüşmenin ses kayıt cihazı ile yapılmasına karar verilmiştir. 

Görüşme anında teknik bir sıkıntının yaşanmaması için, cihazla önceden deneme çekimi 

yapılmıştır. Görüşmenin yapılacağı kişilerden ses kaydı için izin alınmıştır. Görüşme 

süresi, Adnan Turani ile dört saatte, Turan Erol’la iki saatte tamamlanmıştır. Görüşme 

her iki ressamın kendilerine ait atölyelerinde yapılmıştır. Görüşme sırasında, iki büyük 

ressamın D Grubu ile yaşadıkları, ve yaşam tecrübeleri görüşme konusundan zaman 

zaman ayrılmış, sonda sorular kullanılarak tekrar görüşmenin ana konusuna geri 

dönülmeye çalışılmıştır.  

 

 

3.4. Verilerin Analizi 

 

Genel anlamda doküman araştırması yapılarak başlanan araştırma, tümden gelim 

yöntemiyle hazırlanmıştır. Öncelikli olarak, Cumhuriyet öncesi, Cumhuriyet dönemi, 

Türk resim sanatı, D Grubu, D Grubu ressamlarının sergileri, o dönemde yazılan 

makaleler, dergilerde gazetelerde çıkan yazılar, karikatürler, D Grubu adına yapılan 

söyleşiler, D Grubu ressamlarından özellikle Nurullah Berk’in kaleme aldığı kitaplar tek 

tek bulunup alınmıştır. Konuyla ilgili kaynak taraması kütüphanelerden, sahaflardan, 

internetten, kitapevlerinden ve Adnan Turani arşivinden yararlanılarak yapılmıştır. 
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Betimsel analiz yöntemi ile yüzeysel tarama yapılarak elde edilen veriler, araştırma 

sorularının ortaya koyduğu temalara göre düzenlenmiştir. Bu tür analiz yapılmasındaki 

amaç elde edilen bulguları düzenleyerek, yorumlayarak okuyucuya sunulmuştur. D 

Grubu ile ilgili toplanan verileri detaylı olarak açıklayıp, kavramlarla ilişki kurularak 

içerik analizi yapılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın ilerleyişi, alt amaçlara cevap almaya 

yönelik hazırlanmıştır.  

 

Görüşmelerin her ikisi de aynı konu çerçevesinde ele alınıp bulgular ve yorum 

kısmında detaylı olarak incelenmiştir. Görüşme sayısının iki kişiyle sınırlanması, 

verilerin analizini kodlama ve sayılarla değil, sözel ifadelerle yorumlayıp 

karşılaştırmaya dayalı olarak yapılmıştır.  
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4. BULGULAR VE YORUM 

 

Görüşme soruları D Grubu hakkında detaylı bilgi elde edinebilmek, kaynaklarda 

yazılan bilgilerin gerçek hayattaki yansımasını birinci ağızdan duyabilmek amacı ile 

oluşturulmuştur. Bu amaçla, D Grubu sanatçılarını yakından tanıyan ve haklarında 

yorum yapabilecek konumda olan sanatçılarla görüşme yapılmak istenmiştir. Adnan 

Turani ve Turan Erol bu bağlamda çalışmamıza olumlu yönde katkı sağlamıştır.  

 

Görüşme toplamda 16 ana sorudan oluşmaktadır. Belirlenen sorular, D Grubu 

hakkında genelden özele bilgi edinme doğrultusunda hazırlanmıştır. Sorular 

görüşmecilere aynı sırada, aynı şekilde sunulmuştur. Görüşmeye ilk olarak araştırmacıyı 

ve araştırılan konuyu belirtmek açısından bir konuşmayla başlanmıştır.  

 

“Merhaba, benim adım Tuğba Çelebi, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Güzel 

Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş öğretmenliği bilim dalında araştırma görevlisiyim. 

Aynı zamanda yüksek lisans tez dönemi öğrencisiyim. D Grubu’nun Cumhuriyet 

dönemi çağdaş Türk resmine ve eğitimine katkısı” üzerine bir araştırma yapıyorum. Bu 

araştırmada sizi seçmemdeki sebep Cumhuriyet dönemine, D Grubu ressamlarına, D 

Grubu hareketlerine şahitlik etmeniz, hemen hemen hepsini tanıyor oluşunuz ve resim 

sanatına verdiğiniz önem. Bu doğrultuda çalışmada kaynaklarda elde edemeyeceğim 

bilgilerin sizin tarafınızdan kazanılacağı düşüncesindeyim”. Şeklinde açıklama 

yapılarak her iki görüşme başlatılmıştır.   Tek fark, Turan Erol’a ilave olarak, D Grubu 

hocalarından eğitim almasının çalışma için önemli olduğu vurgulanmıştır.  

 

Yapılan açıklamanın hemen sonrasında görüşmenin ilk sorusu sorulmuştur. D 

Grubu’nun ortaya çıkışında yarattığı dalgalanma ve haklarında çıkan dahiler, deliler, 

düzenbazlar yakıştırmalarının yanında görüşmecilerin, D Grubu’nu nasıl tanımladıkları 

öğrenmek istenmiştir.  
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Birinci Alt Probleme İlişkin Açıklamalar 

 

Soru 1 Resim sanatının ortaya çıkışından bu günümüze birçok akım, grup, birlik, 

sanatsever sanatı ve sanatçıyı yaşatmak için çaba sarf etmiştir. Sanat için 

mücadele veren D Grubu hakkında bir çok yazı kaleme alınmıştır. 

“D”üzenbazlar,  “D”ahiler, “D”eliler diye… Peki siz D Grubu’nu nasıl 

tanımlarsınız? 

 

Adnan 

Turani 

Cumhuriyettin kuruluşundan bir sene sonra 1924’te Avrupa’ya sanat 

öğrenimi için öğrenci gönderiliyor. Sanat eğitimi adına yapılan çok 

önemli bir olay bu. Bir kısmı Almanya’da, bir kısmı Fransa’da tahsil 

görüyor. Fransa’da tahsil edenlerin hepsi Andre Lhote gittiler. Andre 

Lhote anlayışı geometrik derinliğe yönelik bir anlayıştır. Andre 

Lhote’den etkilenip ülkeye geldiklerinde bir anda grup kurmak istediler. 

Hepsini tanırım, birbirlerine hiç benzemezler, bazen çok tartıştıklarına da 

şahit oldum. Tek başlarına ses getiremeyeceklerini bildikleri için grup 

oluşturup, o zamana kadar yapılmayanı yapmaya çalıştılar. Haklarında 

çokça yazı yazıldı. Şu bir gerçek ki iyi iş yapanları eleştiren çok olur. 

Çalışan insanın düşmanı çok olur. Bu denli yakıştırmaların yapılması çok 

normaldir.  

 

Turan 

Erol 

Avrupai anlamda resim sanatının tarihçesini oluşturur. D Grubu 

Türkiye’de kurulmuş, grupların birisidir. D Grubu müstakiller içinde yer 

alamayan Avrupa’ya eğitime öğretime gidip, Türkiye’ye dönen gençlerin, 

eski ustaların yer aldığı bir grupta yer alamayışlarından dolayı, bizde bir 

grup kuralım düşüncesiyle oluşturdukları bir gruplaşmadır. Başlangıçta 

çıkışlarını destekleyenler olduğu gibi karşı çıkanlar da olmuştur. D 

Grubu’na yapılan yakıştırmalara gelince, hepsi olabilecek şeyler, eski 

ustalara Çallı kuşağına hayranlık duyanlar, genç kuşağın yapmak 

istedikleri, getirmek istedikleri karşısında öylesi tepkiler gösterdiler, 

deliler diye, bunlar o günü basın hayatında karşılaştığımız gördüğümüz, 

tartışmalar tepkiler. Ama D Grubu çok sağlam bir şekilde yerine oturdu 

ve Türkiye’de sanat öğretim hayatına da egemen oldu. 
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Çalışmanın konusunu oluşturan D Grubu hakkında her iki görüşmecinin 

yaptıkları tanımlama, benzer niteliktedir. Adnan Turani D Grubu’nun Andre Lhote’den 

etkilenişinin grupta büyük tesir yarattığını vurgulamıştır. Grup üyelerinin hepsinin farkı 

insanlar ve farklı resim anlayışlarının olduğuna değinmiştir. O zamana kadar 

yapılmayanları yapmak için cesaret gösterip grup kurmalarında birlikten kuvvet doğar 

düşüncesinin etkili olduğunu belirtmiştir. D Grubu’na yapılan yakıştırmalar için, çalışan 

ve üreten insanların düşmanı çok olur şeklinde durumu özetlemiştir.  

 

Turan Erol ise Adnan Turani’nin düşüncelerini destekler nitelikte çalışan ve 

üreten kişilerin eleştireni de olacağını, bunun çok olağan bir şey olduğuna değinmiştir. 

Özellikle Çallı kuşağına sempati duyanların bu yakıştırmalarda bulunduğunu 

söylemiştir. Ne yakıştırma yapılırsa yapılsın D Grubu’nun sağlam bir yapıyla Türk 

resim öğretimine egemen olduğunu vurgulamıştır.   

 

Görüşmenin ikinci sorusu D Grubu’nun yaşayan sanat anlayışı üzerine olmuştur.  

 

İkinci Alt Probleme İlişkin Açıklamalar  

 

Soru 2 D Grubu’nun Yaşayan Sanat anlayışını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Grup ideolojisini “Yaşayan Sanat” için akademik olmayan bir sanat 

anlayışı üzerine kurmak istediği bilinmektedir. Sizce D Grubu 

düşüncelerini bu yönde uygulamakta başarı sağlamış mıdır? 

 

 

 

Adnan 

Turani 

 

Her anlayış akademikleşebilir. Sanatı mektebi hale, okulsal hale 

getirirsen biçimleme usulü ortaya çıkar. Dolayısıyla akademikleştiği 

anda sanat ölür. Çünkü kurala bağlıyorsun. Yaratıcılık bir şeyin ortadan 

kaldırılmasına, yıkılmasına bağlıdır. Yaşayan sanat yeni bulunan bir 

buluşa dayanır ama oda akademikleşemeye başlarsa ortadan kalkar.  

Hiçbir sanat anlayışı ebedi bir yaşayan sanat olamaz. D Grubu, Çallı 

anlayışının dışında olduklarından kendilerini yeni addedip, yaşayan 

sanat yapmak istemişlerdir. 
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Turan 

Erol 

 

Yaşayan sanat yani dünyada o yıllarda görülen ve sanatçılara egemen 

olan bir anlayıştı. O günün sanat anlayışına yaşayan sanat diyorlardı. 

Onlardan öncesine de geçmiş sanat, ölmüş sanat diyorlardı. Onlar 

yaşayan sanatı yapıyorlar, onlardan evvel gelenler geçmiş sanatın 

temsilcileri oldular. Öyle kaldılar gibi. D Grubu gerçekten Türkiye’de 

çağdaş sanatın çağdaş anlayışın,  yeni görüş ve anlayışı getiren 

sanatçılar grubu oldu.  

 

Yaşayan sanat anlayışına Adnan Turani; hiçbir sanatın uzun süre yaşayamadığı, 

muhakkak akademikleştiğini bilimsel olarak açıklamıştır. Çallı’nın akademik 

tavrına karşı olmaları, bir süre sonra yaşayan sanat adıyla öğrettikleri kübizmanın da 

belirli bir zaman sonra akademik bir kalıba girdiğinden bahsetmiştir. Turan Erol ise 

yaşayan sanatın o günün popüler olan sanat anlayışı olduğundan bahsedip, D 

Grubu’nun bu düşüncenin uygulamasında başarılı olduğunu, Türkiye’ye çağdaş 

sanat anlayışı getirme ve bu anlayışı uygulama konusunda başarılı olduklarını 

belirtmiştir. 

 

Görüşmecilere sorulan üçüncü soru D Grubu’nun oluşturan sanat anlayışı 

üzerine olmuştur. D Grubu’nun Avrupa’da aldıkları kübizm ve konstrüktivizmi, 

Türkiye’ye getirip yeni bir üslup olarak ortaya koymaları her iki görüşmeci 

tarafından şöyle yorumlanmıştır.  

 

 

Üçüncü Alt Probleme İlişkin Açıklamalar  

 

 

Soru 3 

Avrupa’da aldıkları sanat eğitimiyle kübizm ve konstrüktivizmi 

Türkiye’ye getirip yeni bir üslup ortaya koymak istemelerini nasıl 

değerlendiriyorsunuz? 

 

Adnan 

Turani 

Kübizm iki türlüdür. Analitik ve sentetik kübizm. Bunlar analitik bir 

kübizm anlayışına varamadılar. Çünkü bir cismi nasıl parçalayacaklarını 

bilemediler. O zaman ne oldu. Bir nesnenin bütününü geometrik hale 
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getirdiler. Sentetik bir anlayış bu. Sentez etmeye yarar. Onlar batıdaki 

sanayi devriminin toplumu nasıl değiştirdiği hususunda herhangi 

araştırma yapabilecek bilimsel düzeyde değillerdi. Anlayamadılar batıyı. 

Batının akımlar yaratma olayını anlayamadılar. Avrupa’da yayılmakta 

olan kübizmin etkisiyle  Andre Lhote’nin atölyesinde yeni bir biçimleme 

mantığı gördüler. Andre Lhote anlayışı geometrik derinliğe yönelik bir 

anlayıştır. Picasso ve Braque mantığının dışında bir kübizmaya sahip.  D 

Grubu katı bir geometrizmin dışına çıkamadı meseleyi çözemediler. Bir 

analize gidemediler. Benim kanaatim dünyadaki sanatsal hareketleri 

izleyebilselerdi meseleyi çözebilirlerdi. Fransa’da ihtilal olmuş 

parlamenter rejim gelince realizm ortaya çıkıyor, şeker Ahmet paşa alıyor 

realizm imparatorlukla yönetilen topluma getiriyor. Ne kadar 

bağdaşabilir. Toplumların alt yapısını araştırıp bilmek lazım. Alt yapıyı 

bilselerdi kübizmi tam anlamıyla çözerlerdi.  

 

Turan 

Erol 

En azından dünya sanatında böyle bir şey varmış dedi aydınlar. Böyle bir 

takım akımlar, gruplaşmalar olmuş ve bu konular üzerine düşünenler ve 

yazı yazanlar çıkmaya başladı. Demek ki Türk kültür hayatında, bir 

uyanmaya çağdaş dünya sanatına bakmaya neden oldular. Büyük ve 

küçümsenmemesi gereken ölçüde bir hareket yarattılar. Uygulamada da 

bunu müzelerdeki eserlerle açıklamak mümkündür. Özgün yani sıradan 

çıkan, sıra dışı sayılabilecek işler yapıldı. D Grubu üyeleri, dünya 

sanatını, çağdaş yaşayan sanatı Türkiye’ye getirmek, Türkiye’de çağdaş 

Türk sanatı kurmak istediler. Böyle duyguları, yaklaşımları ve hevesleri 

vardı. Çeşitli kelimelerle değerlendirebiliriz onların çıkışını.  Heveste 

diyebilirsiniz, çağdaş Türk sanatını kurmak yahut dünya çağdaş sanatını 

Türkiye’ye getirmek, böyle çeşitli niyetler, hevesler içinde çalıştılar.  

 

 

Adnan Turani D Grubu’nun kübizmi anlamadan yaşamadan sadece Andre Lhote 

etkisinden ötürü benimsedikleri üzerinde durmuştur. Şayet alt yapıyı kültürel 

olayları bilmiş olsalardı, sentetik kübizme değil analitik kübizme döneceklerini 

savunmuştur. Turan Erol D Grubu’nun kübizme olan yatkınlıklarını, çağdaşlaşma, 

ülke genelinde çağdaş esintiler yaratma hevesi olarak yorumlamıştır. Kübizm ve 
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konstrüktivizmi Türkiye’ye getirerek en azından insanları sanatsal olaylardan 

haberdar ettikleri için sanatsal anlamda doğru hareket ettiklerini savunmuştur. O 

dönemde yapılan resimleri çok değerli bulduğunu ve hala aynı önemlilikte 

müzelerde yer aldıklarından bahsetmiştir.  

 

     D Grubu’nun kuruluş yılı stratejik bir döneme denk gelmiştir. Zira o dönemde 

Cumhuriyet’in kuruluşunun onuncu yılı kutlanmış, ülke genelinde inkılap hareketleri, 

batılılaşma süreci hakim olmuştur. Görüşmecilere sorulan dördüncü soru, D Grubu’nun 

Cumhuriyet dönemi yenilikleriyle, Atatürk’ün sanatsal gelişim politikasıyla uyumlu 

ilerleme gösterip göstermediği üzerine olmuştur. 

 

Dördüncü Alt Probleme İlişkin Açıklamalar  

 

Soru 4  D Grubu’nun, Cumhuriyet Dönemi yenilikleriyle Atatürk’ün sanatsal gelişim 

politikasıyla uyumlu olarak ilerleme gösterebilmişler midir? 

 

Adnan 

Turani 

Rahmetli Atatürk benim en büyük eserim cumhuriyettir diyor. 1933 olayı bu 

iradenin 10. Senesi, D Grubu’nun kurulması beklide buna denk getirilmek 

istenmiş olabilir. Atatürk’ün batılı anlayışa verdiği değer yüksektir. Çağı 

yakalamak, çağa ayak uydurmak, gelişmek, ilerlemek Atatürk’ün çok önem 

verdiği değerlerdir. D Grubu bu açıdan bakıldığında Atatürk’ün sanat 

anlayışıyla uyumlu görülmektedir. 

 

Turan 

Erol 

Manifestoları vardı, orada Türkiye’ye çağdaş Avrupa sanatını getirmek ve bu 

anlayış çerçevesinde eser vermek gibi bir takım düşünceleri vardı. Bu grup 

kuruluş olarak Cumhuriyet’in onuncu yılına denk getirilmiş olduğu da 

söylenmiştir. Cumhuriyet’in onuncu yılında çağdaş Türk sanatının bir çıkışı 

kuruluşu olarak bazı yazılarda yazmışlardır. Yeniyi aramış olmaları, 

Atatürkçü düşüncenin bir ifadesidir. Atatürk çağdaş ileri Türk toplumu 

oluşsun istiyordu bunun için çalıştı, sanatçılarda bu çağdaş Türk toplumunun 

sanatını yaratacaklar bu niyetle yola çıkıyorlar. Atatürkçülük yeniyi aramak 

çağdaşlaşmaktır. Atatürk bunu istiyordu, Türk halkı Türk toplumu, 

dünyadaki gidişten yeniliklerden uzak kalmasın, dünya kültürünün içinde yer 
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alsın ve ona katkıda bulunsun çağdaş dünya kültürüne sanatına katkıda 

bulunsun istiyordu. Dünya kültüründe yeni olanı çağdaş olanı yakalamak ve 

yaratmak, Atatürkçü gençlik bunu istiyordu.  

 

 
Bu soruda her iki görüşmeciden alına yanıtlar neredeyse aynıdır. Her ikisi de 

Atatürk’ün yenileşme ve gelişme isteğiyle, D Grubu ressamlarının da aynı paralellikte 

olduğu noktasında birleşmişlerdir. Bu düşünce doğrultusunda Adnan Çoker de Zeynep 

Yasa Yaman’la yaptığı bir görüşmesinde Atatük’e saldırmak D Grubu’na saldırmaktır 

şeklinde bir açıklamada bulunarak, D Grubu’nun ne kadar önemli bir sanat birliği 

olduğuna vurgu yapmıştır. Adnan Çoker’in bu açıklamasına katılıp katılmadıkları 

görüşmecilere sorulmuştur.  

 

Beşinci Alt Probleme İlişkin Açıklamalar  

 

Soru 5 Adnan Çoker bir söyleşisinde D Grubu’na saldırmak Atatürk’e saldırmaktır 

diyor siz bu görüşe katılıyor musunuz? 

 

Adnan 

Turani 

Bu çok iddialı bir açıklama, ben buna katılmıyorum, çünkü D Grubu 

ressamları çağdaşlaşmak istemişler ama taklitten de pek fazla 

kaçamamışlardır. Cumhuriyet döneminde Halil Dikmen’in yaptığı 

resimlerinde figürler Boticelli’nin figürlerine benzer.  

 

Turan 

Erol 

Herkes kendi mizacına yaradılışına göre bir tepki gösterir. Adnan’ın çıkışı 

bu, bu kuvvetli şiddetli bir yanıt. Çünkü D Grubu yeniyi çağdaşı yapmak 

istiyordu Atatürk’ün de yapmak istediği bu değil miydi. Onun için yapılan 

açıklamaya katılıyorum. 

 

 

Adnan Çoker’in bu açıklamasına Adnan Turani, hiç katılmamıştır. Turan Erol ise D 

Grubu’nun sanatsal manada ulaşmak istedikleri ile, Atatürk’ün sanatsal manada 

ulaşmak istediklerinin aynı olduğu düşüncesini dile getirmiştir. Ve Adnan Çoker’in 

açıklamasına destek vermiştir. 
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Görüşmenin altıncı sorusu araştırmanın konusunu oluşturan, D Grubu’nun 

Cumhuriyet dönemi çağdaş Türk resmine katkı sağlayıp sağlamadıkları üzerine 

sorulmuştur. 

 

Altıncı Alt Probleme İlişkin Açıklamalar  

 

Soru 6 D Grubu’nun Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Türk resmine katkı sağladığını 

düşünüyor musunuz? 

 

Adnan 

Turani 

Türkiye’de sanatsal bir şeyler yapmak istemişler. Bunun için okuyup 

yazmışlar, lisan öğrenmişler. Andre Lhote’nin etkisinde bu denli 

kalmamış olsalardı daha başarılı çalışmalar sunabilirlerdi. Yine de 

dünyada var olan akımları ülke genelinde öğrenmesine vesile olmaları, 

bakımından genel manada katkı sağladıklarını düşünüyorum. Var olandan 

uzaklaşıp gözün görmediğini görmeye çalışmış olmaları bakımından çok 

çaba sarf etmişlerdir. Bunları görmezden gelemeyiz. 

 

Turan 

Erol 

Elbette katkı sağlamışlardır. Bizim kuşaklar, aslına bakacak olursak D 

Grubu’nu oluşturan hocaların eseriyiz. Onlar bize dünyayı gösterdiler, 

öğrettiler. Dünyada ne olup bittiğini dünya sanatını bizim önümüze onlar 

serdi. İlk dersi onlardan aldık. Daha sonra gözümüz açıldı yayınları 

izleme Türkiye’de çağdaş sanatı yakalayamayız, Avrupa’ya gitmemiz 

lazım, genç kuşaklar yurtdışına özellikle batı Avrupa’ya gitmek 

Fransa’da Almanya’da bir ölçüde İtalya’da İngiltere’de çağdaş sanatı 

yaşayarak öğrenmek ve onu Türk kültür hayatına getirmek istediler ve 

bizi de o yönde yönlendirdi hocalarımız. 

 

 

Adnan Turani ve Turan Erol ülke genelinde yenilikçi çalışmalar içinde bulunan 

D Grubu’nu, dünya genelinde var olan sanatsal değişimlerin Türkiye’de 

hissedilmesini sağladıkları için D Grubu’nun içinde bulunduğu döneme katkı 

sağladığı fikrinde aynı düşünceyi paylaşmışlardır. Adnan Turani D Grubu’nun 

okuyup yazma, dil öğrenme isteğinin sanatsal yapılanma içinde önemli yer 

tuttuğundan, ülkeye çağdaş akımları tanıtmış olmalarından dolayı D Grubu’nun 
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Cumhuriyet dönemi Türk resmine katkı sağladığını açıklamıştır. Turan Erol, 

akademide D Grubu hocalarından aldığı eğitimi, hocalarının kendilerine 

kazandırdıkları deneyimlerden örnekler vererek D Grubu’nun Cumhuriyet dönemi 

çağdaş Türk resmine katkısına açıklama getirmiştir. 

 

D Grubu’nu diğer birlik cemiyet ve gruplardan ayıran özellikler hakkında ne 

düşündükleri, görüşmecilerimize sorulan yedinci soruyu oluşturmuştur.  

 

 

Yedinci Alt Probleme İlişkin Açıklamalar  

 

Soru 7 D Grubu’nu diğer birlik ve gruplardan ayıran özellikler hakkında ne 

düşünüyorsunuz? 

 

Adnan 

Turani 

 

D Grubu’nun üyelerinin hepsi, Çallı’nın, Feyhaman’ın, Hikmet Onat’ın 

öğrencileriydi. Bunlar da hocaları gibi İstanbul manzaralarıyla işe 

başladılar. Fakat 1924’ten itibaren Paris’te tavsiye üzerine hepsi Andre 

Lhote gidiyor. Ve o andan itibaren Lhote etkisinde kalıp  şiirsel taraflarını 

kaybediyorlar. Onun yerine, geometrik parçalama dönemi başlıyor. 

Aradaki büyük fark bu. Dolayısıyla bütün bunların hepsi, geometrik 

parçalama mantığına inanmış olarak Paris ve Almanya’dan dönüşlerinde 

Leopold Levy’in etrafında toplanmışlardır. Şiirselliğin azaldığı dönemin 

temsilcileri oluyor D Grubu. Boğaziçi resmi, İstanbul edebiyatı resmi on 

sene içerisinde tamamen ortadan kalkıyor. 1930’lardan sonra Türkiye’de 

yerli sanat yaratma çabası vardı, bu düşünce D Grubu zamanında ortaya 

çıkmıştır. D Grubu Çallı grubuna göre daha entelektüel, kalemleri kuvvetli, 

yabancı dilleri var, bu özellikler D Grubu’nu diğerlerinden ayrıcalıklı 

yapmıştır. 

 

Turan 

Erol 

D Grubu hocaları daha aktifti. Aynı zamanda yazıyorlardı,  kalemleri 

kuvvetliydi. Cemal Tollu iyi yazardı. Nurullah Berk öyle, Bedri Rahmi 

hem yazardı hem şairdi hem düşünürdü. Elif Naci yazı anlamında ilk 

örnekleri vermişti. Onlar resim sanatına çok katkıda bulundular, sanatı 



 142

yönlendirdiler, dünyada neler olup bittiğini insanlara öğrettiler, biz 

onlardan aldığımız hızla, gittik görmeye çalıştık öğrenmeye çalıştık.  

 

 

Adnan Turani ve Turan Erol’un yaptığı açıklamada: D Grubu’nu diğer sanat 

gruplarından ayıran en önemli hususun, çok okuyup yazmaları, yeniliğe açık olmaları, 

sanat için hem kalem hem fırça kullanmalarına dayandırmışlardır. Adnan Turani D 

Grubu’nun büyük bir Boğaziçi resim edebiyatına son vermesinin çağdaş Türk resim 

sanatı adına yapılan büyük bir atılım olduğuna değinirken,  Turan Erol D Grubu 

hocalarının entelektüel olmalarının öğrencilerine olumlu yönde etki ettiği üzerinde 

durmuştur.  

 

Görüşme sorularından sekizincisine gelindiğinde, görüşmecilerden, Cumhuriyet 

döneminde ortaya çıkan ve hemen hemen bir çok açıdan benzerlik gösteren müstakil 

ressamlar ve heykeltraş birliği ile D Grubu’nun karşılaştırmasının yapılması istenmiştir.  

 

 

Sekizinci Alt Probleme İlişkin Açıklamalar  

 

Soru 8 Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan, Müstakiller ve D Grubu’nu, 

karşılaştırmanızı istesem haklarında bizimle neler paylaşa bilirisiniz?  

 

Adnan 

Turanî 

D Grubu ressamları entelektüeldi. Bu D Grubu’nun en ayrıcalıklı yanıdır. 

Yabancı dil bilmeleri. Nurullah Berk’in, Elif Naci’nin, Zeki Faik İzer’in, 

Cemal Tollu’nun, Bedri Rahmi’nin hepsinin kalem gücü vardı. Yazıları 

sanata yön verirdi. Özellikle Nurullah Berk yazdığı kitaplarla sanata ve sanat 

eğitimine ölümsüz eserler bırakmıştır. 

 

Turan 

Erol 

Müstakillerin çağdaş dünya sanatı içinde dayandığı kaynak Almanya bu bir 

fark yaratıyordu. Daha köklü, dünya sanatının gelmiş geçmiş, bütün 

kaynaklarını görmüş, hazmetmiş bir kültüre bilgiye dayanan sanat yapmak. 

Alman üslubu alman dünya görüşü, Almanya’da uyanan canlanan bir çağdaş 

yaklaşım müstakillere az çok biçim veren sanat görüşü anlayışıdır. Çünkü 
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onlar Almanya’da ilk yurtdışı tecrübesini yaşadılar. Ve ister istemez Alman 

kültürü Alman sanatının izleri yansımıştır onlara. D Grubu da  Fransa o 

sırada Leopold Levy uzman hoca bölüm başkanı olarak getirildi. Fransız 

kültürünü anlayışını temsil edip yansıtmıştır. D Grubu daha çok Fransız 

kültürüne, çağdaş sanatına, Fransa’da uyanan yaşayan sanata bağlandılar. 

Aralarındaki önemli fark budur. Ama her iki kuşakta çağdaş sanatı 

Türkiye’ye getirmek istediler.   

 

 

D  Grubu’nun diğer kuşaklardan ayrıcalıklı yanının, daha entelektüel olması her 

iki görüşmecinin ortak düşüncesidir. Turan Erol buna ilaveten müstakillerle D 

Grubu’nun farklı yanını Avrupa’da eğitim aldıkları ülkelere bağlamıştır. Müstakiller 

Almanya etkisinde kalırken, D Grubu’nun Fransa etkisini taşıdığını söylemiştir. 

Müstakiller ve D Grubu’nun Türkiye’ye çağdaş sanatı getirme isteğinin iki kuşağın en 

benzer özelliğini oluşturduğunu açıklamasında belirtmiştir. 

 

Müstakiller ve D Grubu Cumhuriyet döneminde ortaya çıkmıştır. Bir çok açıdan 

benzerlik gösterdikleri gibi ayrıldıkları hususlarda vardır. Müstakil ressamlar 

çalışmalarında, o dönem içinde Atatürk ve Cumhuriyet temasına yer verirken, D Grubu 

ressamları, Eşref Üren ve Zeki Faik İzer dışında Atatürk portresi yapan olmamıştır. Bu 

tavırlarını, sadece sanat için resim yapmak istediklerini söyleyerek açıklamışlardır. Ve 

kendilerine bu yüzden idealist ressamlar yakıştırmasında bulunmuşlardır. Dokuzuncu 

soruyla, görüşmecilerden bu konu hakkında yorum yapmaları istenmiştir.  

 

 

Dokuzuncu Alt Probleme İlişkin Açıklamalar  

 

Soru 9 Müstakiller çalışmalarında Atatürk portresine yer verirken D Grubu’nda 

Eşref Üren ve Zeki Faik İzer dışında Atatürk portresi yapan olmadığı 

görülmüştür. Bu tavırlarını sadece sanat için resim yapmak şeklinde 

açıklamaları sonucunda, kendilerine idealist ressamlar denilmeye 

başlanmıştır. Siz onların bu davranışlarını nasıl yorumluyorsunuz? 
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Adnan 

Turanî 

Elbette sanat için sanat yapılır, para için değil, işin içine para girerse sanat 

olmaz. Gerçek sanatçı olan herkes idealisttir. İdeali olmayan sanatçı 

olamaz.  

 

Turan 

Erol 

Yeni olmak, dünyaya adapte olmak, Türk gelenekleri kültürü içinde 

gömülüp kalmayalım dünyaya açılalım demiştir D Grubu. Çağdaş sanatı 

yaratmak ve yaşatmak için. Ama onlara da karşı çıkanlar siz taklitçisiniz 

dediler. Batıda olup bitenleri ülkeye getirmeye çalıştınız ama taklit ettiniz 

kendinize özgü bir şeyler yapamadınız diyenler olmuştur. Ben o düşüncede 

değilim. Nurullah Berk’in, Bedri Rahmi’nin, Cemal Tollu’nun da özgün, 

Türkiye’de oluşabilecek bir sanat anlayışı ve yaklaşımı getirdiklerini, 

düşünüyorum. Hepsi için başlangıçtan hayatlarının sonuna kadar hep aynı 

noktada kalmışlardır diyemeyiz. Zaman içinde değiştiler, amaçları da 

değişti.  Dünya çapında bir şeyler yapmak istediler. Kendilerine özgü 

çalışmalar yapmak istediklerini hep bildiler. Bu açıdan idealist olmuşlardır. 

 

 

D Grubu’nun sanat için resim yapmaları ve idealist ressam yakıştırmasına, 

Adnan Turani kısa ve genel bir açıklama getirmiştir. Sanatçının idealist olmasının 

önemli olduğunun bahsetmiştir. Turan Erol ise, D Grubu’nun başından beri gayelerinin 

para merkezli bir sanat değil, batıya dönük, çağdaş sanata kavuşma arzusu olarak 

anlatımda bulunmuştur.  

 

Leopold Levy’nin akademiye resim bölüm başkanı olarak gelmesi ve D Grubu 

ressamlarına duyduğu sempati, zaman içerisinde D Grubu ressamlarının akademide 

öğretim üyesi ve atölyelerde hoca olmalarını sağlamıştır. D Grubu’nun akademide söz 

hakkına sahip olması, sanata ve sanat eğitimine nasıl yansımıştır? Sorusu görüşmemizin 

onuncu sorusu olarak görüşmecilere yöneltilmiştir. 
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Onuncu Alt Probleme İlişkin Açıklamalar  

 

Soru 

10 

Leopold Levy’nin akademiye resim bölüm başkanı olarak gelmesi, ve D Grubu 

ressamlarına duyduğu sempati, zaman içerisinde D Grubu ressamlarının 

akademide öğretim üyesi ve atölyelerde hoca olmalarını sağlamıştır. D 

Grubu’nun akademide söz hakkına sahip olması, sanata ve sanat eğitimine 

nasıl yansımıştır? 

 

Adnan 

Turanî 

Akademinin bütün hocaları D Grubu’ndandı. Bu akademi için güzel bir 

gelişme olmuştur. Çünkü eğitimli ressamlardı. Okuyorlardı yazıyorlardı. 

Dolayısıyla bu şekilde bir eğitim sundular öğrencilerine. Akademide öğrenci 

sayısı azdı. Bedri Rahmi’nin öğrenci sayısı Nurullah Berk ve Sabri Berkel’e 

göre daha fazla olmuştur. Akademide verilen eğitim özellikle Cumhuriyet 

döneminde sanat rotasına yön vermiştir. Empresyonizm etkisi yitirmiş, 

duygusallıktan uzak durarak, sanatı akli olarak ele alıp işin özüne varmak 

istemişlerdir. Bu istek beraberinde akademide verilen sanat eğitimi anlayışına 

da etki etmiştir.  

 

Turan 

Erol 

D Grubu’nun akademide olması Türk sanatı ve eğitimi için çok iyi ve verimli 

olmuştur. Donmuş kapalı kalmış sanatımız dünyaya D Grubu ile açıldı. Aya 

giden genç kuşaklar bil hassa yeni olanı getirmek istedirler. İbrahim Çallı, 

Feyhaman Duran, Hikmet Onat, o günün Fransız sanatından bir şeyler 

getirmek istediler. İzlenimci anlayışı getirmek istedirler. Daha özgün olma 

iddiasında oldular, ama bunları değerlendirmek bizlerin işi, ne kadarını 

yaptılar ne yaptılar, şimdi bir çalışma yapıyorsun, bir hükme varacaksın. Biz 

akademide atölyeleri dolaşırdık, Cemal Tollu atölyesine gider onu dinlerdik 

Nurullah Berk’i dinlerdik beraber yaşadık. D Grubu üyeleriyle iç içeydik. 

Çallı kuşağı bize uzak bir dünyanın ressamları gibi gelirlerdi. Oysa D Grubu 

öyle değildi bizdendi bize yakındı. Bildiklerini bizlere anlatıp işin özüne 

varmayı, resmi analiz etmeyi öğretirlerdi. Bizde bizden sonrakiler sunduk 

öğrendiklerimizi deneyimlerimizi, D Grubu etkisini hala devam ettirmekte, 

bunu söylemek mümkündür.   
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D Grubu’nun akademide yer almasının sanat eğitimine her anlamda katkı 

sağladığı görüşüne, iki görüşmeci de katılmaktadır. Adnan Turani, D Grubu’nun 

empresyonizme son verip, resmi duygusallıkla değil, akılla çözmek isteyişlerinin çağdaş 

Türk resim sanatına yeni bir boyut kazandırdığı düşüncesindedir. Turan Erol ise daha 

çok akademide aldıkları eğitim doğrultusunda resim yapmayı, resmi anlamayı, analiz 

etmeyi öğrendiklerini ve bu bilgiler doğrultusunda kendilerinden sonra gelen kuşaklara 

etkilediklerini söyleyerek, D Grubu etkisinin bugün bile devam ettiğini söylemiştir.  

 

Görüşmenin on birinci sorusunda D Grubu’nun ulusal sanat anlayışı üzerinde 

durulmuştur. Nurullah Berk’in “Batı tekniği ile özgün çalışmalar sunmak” olarak 

açıkladığı ulusal sanat anlayışı hakkında yorum yapmaları istenmiştir.  

 

 

Onbirinci Alt Probleme İlişkin Açıklamalar  

 

Soru 

11 

D Grubu ressamları ulusal sanat düşüncesi etrafında toplanmışlardır. 

Nurullah Berk ulusal sanatı “Batı tekniğiyle özgün çalışmalar sunmak “ 

olarak tanımlamıştır. Siz bu anlayışı nasıl yorumlarsınız? 

 

Adnan 

Turanî 

Batı tekniği ile özgün çalışmalar sunmak istemişlerdir. Ama D Grubu ilk 

kuruluşunda bu düşünceyi uygulamada pek başarılı olmamıştır. Çünkü Andre 

Lhote etkisi var üzerlerinde, onun etkisindeyken nasıl özgün olabilirsin. Ama 

zaman içerinde özellikle grubun olgunluk dönemine denk gelir bu, ancak o 

zaman etkiden sıyrılıp, özgün sunumlar yakalayabilmişlerdir. 

 

Turan 

Erol 

Ulusal sanat demek çağdaş sanat demektir. Biz akademide eğitim alırken, 

hocalarımızın etkisinde kalmadık, bunu istemezlerdi. Bedri Rahmi her şeyi 

gösterme yanlısıydı. Her şeyi anlatır gösterir ve bizi serbest bırakırdı. Bize bir 

program ya da herhangi bir düşünce empoze etmezdi. Bütün büyük 

sanatkârları ve anlayışlarını anlatıp gösterirlerdi. Taklitten kaçınmamızı hep 

söylediler. Önümüze sürülen yeni olan çağdaş olandı. Ve özgün olun derlerdi. 
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Nurullah Berk’in batı tekniği ile özgün çalışmalar sunabilmenin önemliliği 

hakkında açıklamada bulunduğu “ulusal sanat” anlayışına, Adnan Turani; D Grubu, 

kuruluşunun ilk zamanlarında Andre Lhote’nin etkisinde kaldıklarından dolayı ulusal 

sanat anlayışına dönük resimler yapamadıklarını ancak olgunluk döneminde ulusal 

sanatı özümseyip uygulayabildiklerine değinmiştir. Turan Erol, ulusal sanat anlayışının 

çağdaş sanat anlamı taşıdığına, akademide ulusal sanat anlayışı çerçevesinde 

hocalarından eğitim alıp, hiçbir kalıba sokulmamış olmalarından örnekler vererek sanat 

eğitimi aldıkları söylemiştir.  

 

D Grubu eserlerini Ankara haricinde Anadolu’nun başka bir yerinde 

sergilememiştir. Nurullah Berk bu durumun açıklamasını şöyle yapmıştır: “Anadolu’da 

sergi açmak zaman kaybıdır. Bizim kaybedecek zamanımız yoktur”.  Diyerek sanat 

merkezlerini İstanbul olarak belirlemiştir. Bu durum hakkındaki ne düşündükleri 

görüşmecilerimize sorulmuştur. 

 

Onikinci Alt Probleme İlişkin Açıklamalar  

 

Soru 

12 

D Grubu eserlerini Ankara haricinde Anadolu’nun başka bir yerinde 

sergilememiştir. Nurullah Berk bu durumun açıklamasını şöyle yapmıştır: 

“Anadolu’da sergi açmak zaman kaybıdır. Bizim kaybedecek zamanımız 

yoktur”.  Diyerek sanat merkezlerini İstanbul olarak belirlemişlerdir. Bu 

durum hakkındaki ne düşünüyorsunuz? 

 

Adnan 

Turanî 

 

Şimdi D Grubu ressamları her anlamda kültürlü insanlar, sanatla iç içeler, 

sürekli okuyup yazıyorlar, gündemi takip ediyorlar, İstanbul’dan 

uzaklaşmaları verimlerini düşürebilirdi. Zaten yaptıkları resimler üst tabaka 

olan İstanbul halkı tarafından eleştirirken, Anadolu’da nasıl tepki alacaklarını 

tahmin etmişlerdir. Bu yüzden İstanbul ve yurtdışında sergi açmak istemeleri 

normaldir.  

 

Turan 

Erol 

Halkçı eğilimlere karşı, oraya götürülecek o kadar çok şey var ki eksikler, kala 

kala resim mi kaldı. Dünyada olduğu gibi, sanatın doğduğu, yaşadığı, geliştiği 

merkezler vardı. Efendim gidin Çorum’da oturun resim yapın halk resim 
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öğrensin. Kala kala resim mi kaldı halkın öğreneceği. Resim ne olursa olsun 

üst sınıf sanatıdır. Nurullah Berk’in yaptığı temsil ettiği sanatla Çorum’un ne 

alakası olabilir. Ne yapacak onu Çorum halkı. Yurt gezilerinde bile halk resim 

yapanları görüp biraz bakar geçerlerdi. Resim üst kültür göstergesidir. 

İstanbul’da o dönemde seçilmiş doğru bir tercihtir. Bugünde aynı şekilde 

İstanbul kültür şehridir.  

 

 

Adnan Turani ve Turan Erol, D Grubu’nun Anadolu’da sergi açmak 

istemeyişine, aynı yaklaşımda bulunarak yanıt vermişlerdir. Anadolu insanının resme 

yabancı olması, özellikle D Grubu’nun kübist tarzda resimler yapmasının elit tabaka 

olan İstanbul’da bile kabulü zor olurken, Anadolu’da sergilenmesi durumunda halkın 

tepkisinin olumlu olmayacağı düşüncesi, grubun sanat merkezini İstanbul olarak 

belirlemesini sağlamıştır. Adnan Turani ve Turan Erol konuya dair düşünceleriyle 

birbirlerini tamamlayan cümlelerle açıklamada bulunmuşlardır.  

 

 D Grubu sergilerinin açılışları Cumhuriyet döneminde oldukça ilgi 

uyandırmıştır. Bu ilgiyi, ünlü şair ve yazarların sanatçıları desteklemek için konuşmalar 

yapıp, D Grubu sergileri ve sanatçıları üzerine yazılar yazması, grubun sergilerinin çok 

ses getirmesine, basında sıkça yer almalarını sağlamıştır. D Grubu’nun düzenlediği 

sergiler hakkında görüşmecilerin neler düşündüğü merak edilmiştir.  

 

 

Onüçüncü Alt Probleme İlişkin Açıklamalar  

 

Soru 

13 

D Grubu sergilerinde, ünlü şair ve yazarların sanatçıları desteklemek için 

konuşmalar yapıp, sergiler ve yazarlar üzerine yazılar yazması, grubun 

sergilerinin çok ses getirmesine, medyada sıkça yer almalarına sebep 

olmuştur. Bu uygulama hakkında neler düşünüyorsunuz? 
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Adnan 

Turanî 

Bir anlayış farkı var elbette. Sergileme, sergileyiş şekli, kalemlerinin güçlü 

olması, dönemin yazarlarıyla, şairleriyle, kültür sanat etkinliği içinde olanlarla 

iç içe olmalarından dolayı sergilerinde bu büyük isimler yer alırdı. Yakın 

oldukları için, Nurullah Berk derdi, ya bizle ilgi güzel yazı yazsan, sergimi 

anlatan bir bölüme yer versene gibi. Medya ile yakın olmaları sergilerin 

tanıtımı açısından oldukça olumlu olmuştur. Bu günde öyle değim midir? Bir 

sergi ne kadar çok yazılıp çizilirse o denli katılımcısı artar. 

 

Turan 

Erol 

Tuval, kağıt, çerçeve, bu şekilde olan her şey duvara asılır. Yapılan 

çalışmaların sergileme şekli vardır. Bu yöntem hiçbir zaman değişmez 

değişmesi mümkün değil. D Grubu sergilerinde yapılan konuşmalar bir 

program dahilinde olmamıştır. Yazarlarla iç içe olmalarından dolayı sürekli D 

Grubu sergilerine katılmışlardır. Kendilerinin yazar olması sergilerin çok sesli 

olmasını sağlamış ve o dönemde ciddi hareketlilik sağlamışlardır. Eli kalem 

tutanları yazmaya bizzat D Grubu teşvik etmiştir.  

 

 

Adnan Turani ve Turan Erol D Grubu sergilerinin bugün bile konuşuluyor 

olmasına, aynı yaklaşımda bulunmuştur. D Grubu ressamlarının aynı zamanda yazar 

olmaları sebebiyle, birçok sanatçıyla yakınlık kurmaları ve basın içerisinde 

tanıdıklarının olması D Grubu sergilerinin tanıtılmasına olanak tanıdığı gibi, uzun süre 

konuşulmalarını da sağlamışlardır. Her iki görüşmeci D Grubu sergileriyle ilgili benzer 

açıklamada bulunmuşlardır.  

 

D Grubu sanatçıları sanatı çok boyutlu ele almak istediklerini sergi açılışlarında, 

haklarında yazılan yazılarda sıkça dile getirmişlerdir. Nurullah Berk iyi bir sanat 

eğitiminin tek yönlü olmamasını, el yeteneği ile zihinsel çalışmaların beraber 

yürütülmesinin gerekli olduğunu savunmuştur. Bu düşünce şekli sanat eğitimini nasıl 

etkilemiştir? Sorusuna Adnan Turani ve Turan Erol şöyle açıklama getirmiştir. 
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Ondördüncü Alt Probleme İlişkin Açıklamalar  

 

Soru 

14 

D Grubu sanatçıları sanatı çok boyutlu ele almak istediklerini söylemişlerdir. 

Nurullah Berk iyi bir sanat eğitiminin tek yönlü olmamasını, el yeteneği ile 

zihinsel çalışmaların beraber yürütülmesinin gerekli olduğunu savunmuştur. 

Bu düşünce şekli sanat eğitimi anlayışını nasıl etkilemiştir? 

 

Adnan 

Turanî 

D Grubu ressamlarının akademiye girmeleriyle, akademide farklı bir hava 

esmeye başlamıştır. Andre Lhote’den aldıkları eğitim ile gördüklerini değil, 

akli olarak görebildiklerinin farkına varmaya başlamışlardır. Soyut düşünce 

giriyor devreye. Empresyonizmin renkleri gidiyor yerine, alışık olunmayan 

renk paleti geliyor. Evet işte burada sanat tek boyuttan çıkıyor. Sanat sadece 

el yeteneğiyle, gördüğünü birebir resmetmeyle olmaz, belirli bir donanım ve 

yorum ister. 

 

Turan 

Erol 

Görme denilen şey zihinsel çalışmanın bir şekli değil mi? Dünya sanatını 

tanımak nasıl olacak? Ali ile Veli arasında ki farkı nasıl bileceğiz? Bizlerin 

yurtdışında eğitime yönlendirilmesinin bir sebebi de sanatı çok boyutlu 

görebilmek içindi. Öğrenimde ilk önce dili öğreneceksin alfabeyi, sonra 

devamı gelecek. D Grubu’ndan önce ne vardı? Onların hocaları vardı. Çallı 

atölyesi, Onat atölyesi, heykel atölyesi vardı. Öğrenciler çalışır canlı model 

durur 9’dan saat 1’e kadar durur, 3 poz verir, ertesi gün, hocanın düzeltme 

günü ise, herkesin sehpasını gezerek düzeltme ve eleştirme yapar. Sistem bu 

idi. Bir gün Levy geldi benim başımda durdu. Ben çalışıyorum. Fransızca iyi 

gidiyor, daha ince çalış bu kadar. Bedri rahmi öyle değildi, herkes çalışması 

karşıya düzer ve sırayla konuşma yapılırdı. Eserler hakkında bizleri de 

konuştururdu. Bizlerin ne düşündüğünü merak ederdi. Bu sanat eğitimi için 

çok olumlu bir yaklaşım olmuştur. 

 

 

 Adnan Turani, D Grubu’nun akademiye girmesiyle, sanatın tek boyuttan 

çıktığına, empresyonizmin etkisini kaybettiğine, kullanılan renkler ve çalışılan 

konuların değiştiğine, resim denilince sadece renk değil, soyut düşünce yeteneğinin 

değer kazandığına, resmi görme açısından farklılıkların oluşmaya başladığına 
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değinirken, Turan Erol, D Grubu hocalarından aldığı eğitimin çok kaliteli ve Levy’den 

farklı olduğunu söyleyerek, görme denilen eylemin sadece göze organıyla değil aynı 

zaman da akılla olabileceğini, sanata çok boyutlu bakabilmeyi akademide öğrendiğini, 

D Grubu hocalarının, sanat eğitimi açısından belirli bir donanıma sahip olduklarını 

vurgulamıştır. Kendilerine yurt dışına gitmenin öneminden, yabancı dil bilmenin 

gerekliliğinden sadece resim yapmanın yeterli olmadığından bahsederek akademideki 

anılarını paylaşarak açıklamada bulunmuştur.  

 

 1933’ten 1951 yılına kadar D Grubu değişik çalışmalarda bulunmuştur. Grubun 

ilk yıllarda yapmış olduğu resimlerle, olgunluk döneminde yapılan resimler arasında 

farklılıklar olduğu görülmektedir. Bu üslup farklılığı zamanla grup üyelerini bireysel 

çalışmalara yönlendirdiği anlaşılmaktadır.  

 

 D Grubu’nun dağılışını nasıl yorumlarsınız? Grubun dağılması Türk resim 

sanatını ne yönde etkilemiştir? Soruları görüşmecilere yöneltilmiştir. 

 

 

Onbeşinci Alt Probleme İlişkin Açıklamalar  

 

Soru 

15 

D Grubu’nun dağılışını nasıl yorumlarsınız? Grubun dağılması Türk resim 

sanatını ne yönde etkilemiştir? 

 

Adnan 

Turanî 

Picasso ve Braque’nin kübizmasına karşı, 1910’da Münih’te soyut resim 

ortaya çıkıyor. 1920’de sürrealizm meselesi var. Yeni yeni akımlar ortaya 

çıkınca kübizm ikinci planda kaldı. 1950’lerde Nejat Devrim, Selim Turan, 

Fahrunisa Zeid, Paris’e gidip soyut resim yapıp müze cer moderne gidince D 

Grubu üyeleri uyanmıştır. Ve bireysel olarak çalışmak istemişlerdir. 1958’da 

Bedri Rahmi ile Almanya’da konuştuğumuzda “reis uyumuşuz” demiştir bana. 

Ben şöyle düşünüyorum azizim, bu iş bitmiştir. Tabi savaştan sonra artık 

gençlerin 1960’lardan sonra işçilerin Avrupa’ya gidilince, Türkiye’nin gözü 

batıya, bil hassa Amerika’ya çevrildi. Paris’in şaşası bitti.  Artık herkes soyut 

resme dönmeye başladı.  
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Turan 

Erol 

O zaman sanat hayatı çok sınırlı, sergileme imkânları da çok kıt, yer yok, 

masraf olarak katlanacak kimse yok. Olanakların sınırlı olması, tek başına 

değil ama birlik içerisinde hareket etmenin daha ses getirici nitelikte olduğunu 

düşündüler. Aralarında ki ilişki özel nedenlerden dolayı zamanla zayıflamaya 

başladı. Kimisi akademide hoca oldu, kimisi olamadı. Bu kıskançlığı 

beraberinde getirdi.  Bu da grup içerisinde bölünmeye, çözülmeye ve 

ayrılmaya neden olmuştur. D Grubu biz misyonumuzu tamamladık şeklinde 

bir kanaate yaklaştı. Resim sanatında genel anlamda bir hareketlilik getirdiler. 

Akademide hoca olanlar, maaşa kavuşunca rahatladı, bir yerde bir sanatçının 

maaşa kavuşması sanat hayatını da güçlendirip destekliyor. Sanat hayatı 

devam edenler akademide hoca olanlardan olmuştur. Öylesi durumlarda, 

sanatçıların tek hayali akademide hoca olmaktı. En büyük hayalleri de 

diyebiliriz. Buna hepsi imkân bulamadı.   

 

 

Adnan Turani, Kübizm’in, Avrupa’da hakimiyetini kaybetmeye başlaması ve 

yerini soyut sanata bırakmasıyla, D Grubu üyelerinin soyut çalışmalara yönelmek 

istemesi grubun ayrılmasına sebep olmuştur. Bu ayrılık neticesinde çağdaş Türk resim 

sanatı yönünü, Amerika’ya ve soyut sanata çevirdiğini açıklamıştır. Turan Erol ise, D 

Grubu üyelerinin birbirine benzerliklerinden değil sadece tek başlarına sanat adına bir 

şeyler yapabilmenin zorluğundan dolayı D Grubu’nun kurulduğuna ve zamanla 

bazısının akademide hoca olmasıyla kendilerine yetebileceği düşüncesiyle bir takım 

anlaşmazlıkların ortaya çıktığına ve bunun da beraberinde grubun ayrılığını 

hazırladığına değinmiştir. 

 

Araştırmanın ana konusunu aynı zamanda alt amaçlarından en önemlisini 

oluşturan soru “D Grubu’nun Cumhuriyet dönemi çağdaş Türk resmine ve eğitimine 

katkı sağladıklarını düşünüyor musunuz?” görüşmecilere yöneltilmiştir. Genel olarak 

yapılan görüşme içerisinde dolaylı yoldan anlatımlarda bulunsalar da bu soruyla konuyu 

özetlemeleri istenmiştir. 
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Onaltıncı Alt Probleme İlişkin Açıklamalar  

 

Soru 

16 

D Grubu’nun Cumhuriyet dönemi çağdaş Türk resmine ve eğitimine katkı 

sağladıklarını düşünüyor musunuz? 

 

Adnan 

Turanî 

Genel havada eğitime elbette katkıları olmuştur. Resmin geometrik altyapısı fikri, 

diğer birlik ve gruplarda olmamıştır. D Grubu’nu D Grubu yapan özellik, sanatı 

şiirsel yönden değil, o zamana kadar yapılmamış bir şeyi yapıp akli olarak ele alıp 

işin özüne varmak istediler.  D Grubu’ndan önce figürlerin arkasındaki mekanı, 

atmosferik havalar, ağaç, natürmortlar oluştururken, D Grubu’nda ise figürün 

arkasında soyut parçalamalar yer almıştır. Boğaziçi İstanbul edebiyatı resmine son 

verip, 1930’lardan sonra Türkiye’de yerli sanat yaratma çabası içine giriyorlar. Bu 

düşünce D Grubu zamanında ortaya çıkmıştır. Kalemleri kuvvetli olduğundan 

sürekli yazmışlardır.  Öyle ki kitapları, yazıları bugün bile okunmaktadır. O döneme 

ait bu bilgiler bugünümüze kadar gelmişlerdir.  

 

Turan 

Erol 

Çok büyük katkıları olmuştur. Çağdaş Türk sanat dünyası diye düşündüğümüz anda 

bu dünyayı yaratan D Grubu’dur. Bu güne bizi getiren, bu güne bağlayan onlardır. 

En büyük yapıcı ve kurucular olmuştur. Eğitim yönüne hocalıklarıyla, sanat 

yönüyle, ressamlıklarıyla, yazarlıklarıyla büyük katkı sağlamışlardır. Özellikle 

akademinin o dönemde tek güzel sanat eğitimi veren kurum olması, zamanla 

akademi mezunlarının Anadolu’ya giderek resim sanatı üzerine çalışmalarda 

bulunması resim eğitimi verilmesine aracı olmaları bu günkü sanat ve sanat eğitimi 

anlayışına da olumlu yönde etki ettiğinin bir göstergesidir. Ne kadar etkili oldukları 

bugün bile konuşuluyor olmalarından çok net bir şekilde anlaşılmaktadır. Özellikle 

sanat eğitimi açısından bakıldığında, akademide bizlere, atölyede resim yapmanın 

yeterli olmayacağı, mutlaka yurt dışına gitmeniz, dünya sanatını orada izlemeniz, ve 

müze görmeniz gerekir, mutlaka dünyanın sayılı müzelerinden olan Louvre 

müzesini görmeniz gerekir, Louvre’da çok şey öğrenirsiniz dediler. Müzeleri 

görmek müzeleri yaşamak şart. Sırf böyle teorik olarak reprodüksiyon üstünden 

değil, mutlaka gidip asıllarını görmek. D Grubu hocalarının kulaklara küpe olan ve 

akademi öğrencileri olarak aklımıza kazınan düşünce şuydu; Daha iyisi değil, daha 

sana ait olanı yapmak önemlidir. Bunu hiç unutmadık. D Grubu sanatçıları, sanatı 

sanat yapan düşünceyi bizlere aktardılar ve yaptıkları ölümsüz eserlerle aktarmaya 

devam edecekler. 
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Adnan Turani’ye göre; D Grubu ressamları, bir döneme hakim olan 

empresyonizme karşı durup, o zamana kadar yapılmayanı yapıp resme sadece gözle 

değil akıl uzvuyla bakabilme ayrıcalığını yakalamış olmaları onları diğer sanat 

kuruluşlarından farklı kılmıştır. Resmi, bütün olarak değil, parçalara bölerek sentetik 

kübizma mantığıyla ele almışlar ve resimlerde yer alan figürlerin arkasına alışılmışın 

dışına çıkarak soyut parçalanmalara yer vermişlerdir. Adnan Turani D Grubu’nu genel 

olarak bu anlatımda özetlemiştir. 

 

Turan Erol ise, Türkiye’deki çağdaş dünyanın kapılarını D Grubu açmıştır 

diyerek D Grubu’nun aslında ne denli önemli çalışmalar içinde bulunduğunun da altını 

çizmiştir. Boğaziçi İstanbul edebiyatı resminden sonra kübizm etkisiyle yapılan 

resimlerin, Türk resim sanatında ve resim eğitimine katkı sağladığı üstüne basarak 

vurgulamıştır. Sanat eğitimi boyutunda ise aynı etkiliği sürdürdüklerini, kendisinden ve 

akademide aldıkları eğitimden ve anılarından örnekler sunarak detaylı olarak 

açıklamıştır.  

 

D Grubu’na ilişkin hazırlanan on altı soru görüşmecilere aynı sırayla ve aynı 

şekilde sorulmuştur. Hazırlanan sorular aynı zamanda çalışmanın alt amaçlarını da 

kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Görüşmenin yapılmak istenmesinde ki en önemli 

husus, kaynaklardan elde edilen bilgilerin, görüşmecilerin yorumları ve deneyimle 

paralellik gösterip göstermeyeceği konusunda ki merak duygusu olmuştur.  

 

Adnan Turani ve Turan Erol’la gerçekleştirilen görüşmenin değerlendirmesi 

yapılacak olursa, sorulan sorulara, Adnan Turani genelleme yaparak sorulara açıklık 

getirirken, Turan Erol özellikle deneyimleriyle örnekler vererek sorulara yanıt vermiştir. 

Adnan Turani yer yer D Grubu ile ilgili olumsuz açıklamalarda da bulunurken Turan 

Erol’un hiçbir açıklamasında D Grubu’na ilişkin olumsuz aktarım olmadığı tespit 

edilmiştir. Adnan Turani ve Turan Erol D Grubu hakkında yapmış oldukları 

açıklamayla, D Grubu’nun Cumhuriyet dönemi Türk resmine ve eğitimine katkı 

sağladıkları görüşünde birbirleriyle uyumlu açıklamalarda bulunmuşlardır. Görüşme 

sorularında alınan cevaplar her iki görüşmeciyle benzer nitelik taşıdığı görülmüştür. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

D Grubu ismi 1933 yılından itibaren Çağdaş Türk resim sanatı literatüründe yer 

almaktadır. D Grubu Cumhuriyet dönemi içerisinde bir anda sanata karşı farklı bir bakış 

açısı geliştirmişlerdir. Alışılmışın dışına çıkarak, görüleni olduğu gibi değil, 

yorumlayarak sanata dönüştürmek istemişlerdir. Çağdaş Türk resim sanatına yön 

vermek için çaba sarfetmiş olan D Grubu hakkında 1933 yılından beri bir çok yazı 

yazılmış, sayısız araştırma yapılmış, üniversitelerde tez konusu olarak seçilen konu 

başlıkları arasında sıkça yer almıştır. D Grubu’nun Türk resim sanatına kazandırdığı 

bakış açıları, batılılaşma yolunda yaptıkları faaliyetler, Cumhuriyet’le olan bağlantıları 

vb… başlıkları içeren çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların yöntem kısmının genel 

olarak kaynak taramasından ibaret olduğu gözlenmiştir. İçeriklerin ve elde edilen 

bilgilerin benzer kaynaklardan alınması, varılan sonuçların da aynı yorumlarla ifade 

edildiğini göstermiştir. 

 

Bu durum tespitinin akabinde, Cumhuriyet dönemine nefes kattığı düşünülen D 

Grubu’nun Cumhuriyet dönemi Türk resmine ve eğitimine nasıl katkı sağladığı merak 

edilmiş, bu merak duygusu görüşme yöntemine dayalı bir araştırma yapma isteğini de 

beraberinde getirmiştir. İlk olarak detaylı kaynak taraması, doküman araştırması, 

betimsel ve içerik analizleri yapılmış, dönem ve grup ressamları hakkında her türlü 

yazılı ve görsel kaynaklar toplanmıştır. Elde edilen bilgiler ışığında görüşme soruları 

hazırlanmıştır. Çalışmanın örneklem kısmını D Grubu ressamlarını yakından tanıyan, o 

döneme şahitlik etmiş ressamlar ve D Grubu ressamlarından ders alan sanatçılar 

oluşturmuştur. Öncelikle bu isimler tek tek aranıp bulunmuş görüşme yapılmak üzere 

ikna edilmeye çalışılmıştır. Bir kısmının hayatta olmayışı, bir kısmının sağlık sıkıntısı 

yaşıyor oluşu, bir kısmının da görüşme yapmak istemeyişi örneklem alanını ne yazık ki 

daraltmıştır. Araştırmaya yön vermek için hazırlanan 16 görüşme sorusu Prof. Dr. 

Adnan Turani’ye ve Prof. Dr. Turan Erol’a yöneltilebilmiştir.  

 

Görüşme soruları, D Grubu’nun Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Türk resmine ve 

eğitimine katkısı ana amacına ve bu amacın ortaya çıkardığı alt amaçları açıklayacak 

şekilde hazırlanmıştır. Sorular araştırmacı tarafından oluşturulmuş, alanlarında uzman 

iki hoca tarafından düzeltmeleri yapılarak görüşmecilere sunulmuştur. Görüşmeler ses 

kayıt cihazı ile kaydedilmiş sonrasında kağıda aktarılmıştır. Sanatçılarla yapılan 
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görüşmeler doğrultusunda, Adnan Turani ve Turan Erol’un, D Grubu’na dair aynı 

düşünce ve yaklaşım içinde oldukları anlaşılmıştır. Görüşme sorularına Adnan Turani, 

bazen olumlu bazen olumsuz açıklamalarda bulunup, objektif yaklaşım gösterirken, 

Turan Erol daha çok akademide ve D Grubu hocalarıyla yaşadığı deneyimler 

doğrultusunda,  tamamen D Grubu’nu destekleyen anlatımlarda bulunmuştur.  

 

D Grubu hakkında yapılan yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik 

araştırmaları bulunup okunmuş, elde edilen sonuçlar kısmında hemen hemen aynı 

ifadeler kullanılarak, D Grubu adına olumlu yargılara varıldığı tespit edilmiştir.  Bu 

çalışmaların diğer bir ortak yanını araştırmada kullanılan yöntemlerin literatür 

taramasıyla yapılmış olması oluşturmuştur. Görüşme modelinin bu zamana kadar D 

Grubu konu başlığı altında sadece bir kere Adnan Çoker ile yapılmış olması, 

araştırmamızın yöntem kısmını hazırlamakta kolaylık sağlamıştır.  D Grubu 

ressamlarına ait bilgilerin, yazılı ve görsel kaynakların dışında, görüşme yöntemi 

kullanılarak çeşitlendirme isteği araştırmanın genel yapısını oluşturmuştur. 

Kaynaklardan elde edilen bilgilerin görüşmecilerden alınan bilgilerle örtüşmesi, 

çalışmanın güvenirliğini arttırmıştır.  

 

D Grubu’nun sanat eğitimi ile olan yakın ilgisinin bu zamana kadar araştırılma 

konusu olarak ele alınmadığı tespitine varılmış, bu tespit araştırmanın problem 

durumunu ortaya koymuştur. Akademide ve Gazi Eğitim Enstitüsü’nde görev alarak 

birçok sanatçının yetişmesini sağlayan D grubu ressamlarının, Cumhuriyet dönemi 

çağdaş Türk resmine ve eğitimine ne yönde katkı sağladıkları araştırılmış ve bir takım 

olumlu sonuçlara ulaşılmıştır. Özellikle D Grubu hocalarının yetiştirdiği öğrenciler 

araştırıldığında karşılaşılan tablo oldukça önemli sanatkarların D Grubu hocalarından ne 

denli iyi bir eğitim aldığını göstermiştir. Adnan Çoker, Şadan Bezeyiş, Orhan Peker, 

Turan Erol, Abdurrahman Öztoprak, Dinçer Erimez, Güngör Taner,  Gökhan Anlağan, 

Oya Kınıklı, Şükriye Dikmen, Nedim Günsur, Selim Turan, Mustafa Ayataç, Fethi 

Kayaalp akla gelen ilk isimler olmuştur.  

 

Araştırma, D Grubu ve öncesinde ortaya çıkan sanatsal birliklerin, sanata olan 

katkılarıyla, 1933-1960 yılı arasında D Grubu’nun sanatsal çalışmalarıyla, D Grubu’nu 

oluşturan Nurullah Berk, Zeki Faik İzer, Cemal Tollu, Elif Naci, Abidin Dino, Zühtü 

Müridoğlu’nun, yanı sıra gruba sonradan katılan sanatçıların ve D Grubu ressamlarının 
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etkilendiği sanatçıların hayatlarıyla, D Grubu kurucularından seçilen iki resim, gruba 

sonradan katılan ve D Grubu’nu etkileyen sanatçılardan seçilen birer resimle, D Grubu 

sergilerinin daha iyi anlaşılabilir olması açısından o döneme ait sergi broşürlerinden 

örnekler ve Cemal Nadir’in D Grubu hakkında yayımlanan karikatürlerinden yapılan 

seçmelerle oluşturulmuştur. Araştırmanın yöntem kısmı, Cumhuriyet döneminin 

incelenmesiyle, kaynak taramasıyla, Adnan Turani ve Turan Erol’la yapılan 

görüşmelerle sınırlandırılmıştır. 

 

 D Grubu’nun Çağdaş Türk resmine ve eğitimine olan katkısının büyük boyutta 

olduğu sonucu, araştırmanın önemli yanını oluşturmuştur. Yapılan araştırma ve 

görüşme sonrasında elde edilen bulgular, benzer çalışmalarla tutarlı bir sonuca 

varıldığını ve çalışmaların birbirini destekler nitelikler taşıdığını göstermiştir.  

 

Altı kişiyle çıktıkları çağdaşlaşma yoluna, zaman içerisinde ki katılımlarla üye 

sayısının artması, grubun daha da güçlü adımlarla hedeflerine yürümelerini sağlamıştır. 

sanatçıların son dönemlere doğru, yerel motif ve temaları, kübist eğilimlerle, geometrik 

nakış soyutlamalı bir bağ içinde yerel kimlik arayışlarını, batıyla sentezleyerek Çağdaş 

Türk resim sanatına farklı bir bakış açısı sunmuş,  resim sanatımızın modernleşmesine 

büyük katkı sağlamıştır. Batılılaşma çalışmaları içinde sanat üretmek isteyen grup 

sanatçıları, kuruldukları yıldan itibaren olumlu ve olumsuz eleştirilerin odağında olmuş, 

buna rağmen Türk aydınlarının bile yabancısı olduğu çağdaş eğilimleri tanıtmak, Türk 

resminin yarım yüzyıldır çerçevelendiği kalıpları esnetmek bakımından oldukça etkili 

olmuştur. 

 

Avrupa’da sanayi devrimiyle hareketlenen yaşam koşulları makineleşmeyi 

sanatsal meta olarak zirveye çıkarmış, kübizm ve konstrüktivizm anlayışını 

doğurmuştur. D Grubu sanatçılarının 1930’larda Türkiye’ye getirmiş oldukları bu 

akımlar, grubun yaymaya çalıştığı anlayışlar ve eğilimler Türk resminin gelişimi içinde 

yeni ve ilerici düşünce yapısını da taşımıştır. O güne dek tabiatı ve nesneleri belirli 

renklerle resmederek gittikçe akademikleşen anlayışların yanında en azından başka 

açılardan bakılabileceği fikrinin doğmasını sağlamıştır. Biçimsel de olsa yeni 

anlayışların uygulanması dar bir çevreden oluşan resim çevresine canlılık getirmiştir. 

Resim sanatı üzerine yeni kavramlar öğrenilmiş, bu kavramlar doğrultusunda resimler 

başka bir bakış açısıyla irdelenmeye başlanmıştır.  
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D Grubu çağdaş sanat sorunlarının anlaşılmasına yardımcı olup, çeşitli sanat 

akımlarını ülkemize getirmiştir. Halka sanatı sevdirmek için 1933 yılından itibaren on 

beş yıl boyunca sergiler düzenlemiş, Cumhuriyet dönemi çağdaş Türk resim sanatında 

ses getiren bir topluluk olmuştur. Üyeleri arasında fikirce çatışma ve üslup bakımından 

tam bir birlik mevcut olmadığı halde,  ilerici sanat hareketini ülkeye getirmek amacıyla 

yola çıkmışlardır. Çalışmaları ile gerek soyut eğilimleri, gerekse geometrik tarzları ile 

çağdaş Türk resim sanatına ve eğitimine katkıda bulunmuşlardır.  

 

Araştırmadan D Grubu adına elde edilen sonuçların olumlu yönde olması 

çalışma çerçevesinin daha da genişletilebilir olmasına olanaklı görülmektedir.  Elde 

edinilen bilgiler kapsamında, araştırmanın daha ileriki düzeylerde ve farklı ortamlarda 

yapılabilmesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Özellikle Mimar Sinan Güzel 

Sanatlar Üniversitesi’nde geçmişte ve bugünde eğitim alan öğrencilerle D Grubu 

üzerine kapsamlı bir anket çalışması yapılmasının D Grubu adına farklı bilgilere 

ulaşılmasını olanaklı kılabileceği düşünülmektedir. Bugün resim eğitimi veren 

üniversitelerde, atölye hocalarıyla ve öğrencileriyle D Grubu’nun sanata olan 

yansımalarını gösteren uygulamalar yaptırılabilir.  Genel çerçevede görülen atölyelerde 

yapılan resimlerin empresyonist tarzda değil, soyuta dönük olmasında D Grubu 

ressamlarının etkisinden söz etmek mümkün görülebilir. Tüm bu açıklamalar bundan 

sonra yapılacak D Grubu başlıklı araştırmalara öneri olarak sunulabilir. 

 

Bu günkü sanat eğitiminin verildiği kurumlara bakılarak çok şey söylemek 

mümkündür. Özellikle göze çarpan D Grubu’nun yaymak istediği ve mücadelesini 

verdiği sanatın ve sanat eğitimin hala devam ediyor olmasıdır. 21.yüzyılda sanat adına 

bir şeyler yapmak için yine Batı’ya yönümüzü çeviriyor oluşumuz, Batı’nın sanat 

ortamında fazlaca söz hakkına sahip oluşu, ülkemizdeki sanat ortamını canlı tutan 

resimsel yaklaşımın soyut oluşu, Güzel Sanatlar Akademisi’nin ve Gazi Eğitim 

Fakültesi’nin hala önemli bir yere sahip olması, D Grubu’nun manifestosunu destekler 

nitelik taşımaktadır.  

 

Gerçek manada sanatçı olmak için Nurullah Berk’in dediği gibi “Sadece el 

yeteneği değil aynı zamanda okuyup, yazan araştıran zihinsel yetenekler sanatsal 

manada başarı sağlamaktadır”. Günümüzde resim eğitimi verilen kurumlarda özellikle 

üniversitelerde öğrenciler, el ve zihin ortaklığıyla üretilen çalışmalara 
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yönlendirilmektedir. Resim Eğitiminin sadece atölyelerde yapılan resimlerle değil, 

sınıflarda, müzelerde, sergilerde, kongrelerde, seminerlerde, açılışlarda yurt içinde ve 

yurt dışında veriliyor olması, D Grubu’nun yapmak istediği sanatsal hareketliliğin bir 

yansıması gibi düşünülebilir. Bugün resim eğitimi zihinsel ve bedensel çalışma 

birliğinde yürütülmektedir. D Grubu’nun akademide yer almış olması resim ve heykel 

sanat eğitimini de şekillendirmiştir. Resimleri gözle görmenin yanında akli olarak 

görebilmenin mümkün olduğunu göstermişlerdir. Akli görme biçimi beraberinde 

soyutlama sanatını getirmiş ve çok ilgi uyandırmıştır. Bu ilgi halinin bugünde devam 

ettiğini söylemek mümkündür.  D Grubu öncesinde hakim olan görüleni resmetme 

düşüncesi, grupla birlikte yerini yorumlamaya ve özgün tasarımlar ortaya çıkarmaya 

bırakmıştır. Yaşadığımız dönem içerisinde öğrenciler, açılan sergilerde, üniversitelerde 

resim eğitimi verilen atölyelerde, bu anlayışla çalışma yapmaktadırlar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 160

KAYNAKÇA 

 

Arıkan, H. (1994). Nurullah Berk’in hayatı ve Türk resim sanatındaki yeri ve önemi,  
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Ankara 

 
Arseven, C. E. (1996). Türk sanatı tarihi III.  İstanbul: M.E.B. Yayınları  

 

Avcı, Z. (2006). A’dan Z’ye Abidin dino. İstanbul: YKK Yayınları 

 

Başbuğ, F. (2010). 1914 Çallı kuşağının Türk resmine etkisi. Selçuk Üniversitesi Ahmet 
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 29 

 

Başkan, S. (2009). Başlangıcından Cumhuriyet dönemine kadar Türklerde resim”. 
Ankara: Atatürk Kültür Merkezi 

 
Başkan, S. (1989). Türk ressamları dizisi: I. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 

Türkiye İş Bankası Yayınları 
 

Bayrak, F.A. (2006). Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türk resminde konu sorunu, 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale 

 

Berk, N. (1932). Modern sanat. Semih Lütfi Bitik ve Basım Evi 

 

Berk, N. (1943). Sanat konuşmaları. İstanbul: Ülkü Basımevi 

 

Berk, N. (1947). D Grubu’nun 15 yılı sanat ve edebiyat” 

 

Berk, N.( 1970). Ustalarla konuşmalar. Ankara: Sanat Yayınları 

 

Berk, N. (1972). Resim Bilgisi. İstanbul: Varlık Yayınları  

 

Berk, N., Gezer, H. (1973). 50 Yılın Türk resim ve heykeli. İstanbul:  İş Bankası Kültür 
Yayınları  

 

Berk, N. (1977). Türk ve yabancı resminde İstanbul”. İstanbul 

 



 161

Berk, N. ve Özsezgin, K.(1983). Cumhuriyet dönemi Türk resmi. Ankara: Türkiye İş 
Bankası Kültür Yayınları 

 
 
Bezeyiş, Ş., Çoker., A., Erol, T., Öztoprak, A., Peker, O.(2006). Çağdaşlar güzel         

sanatlar akademisi 51’ mezunları. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 
 

Buğra, H. B. (2007). 1914’lerden 1940’lara Türk resim ve romanında gerçekçilik. 
İstanbul: Ötüken Neşriyat 

 

Çağlarca, S. (1986). Renk ve armoni kuralları.  İstanbul:  İnkılap Kitabevi 

 

Çoker, A. (1996). Cemal Tollu. İstanbul: Galeri B Yayınları   

 

Demir, A. (1994). Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet dönemi Türk kadın ressamları, 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Ankara  

 

Edgü, F. (2000). Paris okulu ve Türk ressamları Paris 1945-1960. İstanbul: Yapı Kredi 
Yayınları 

 

Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metodlarına giriş, nitel, nicel ve eleştirel 
kuram metodolojileri. Ankara: Anı Yayıncılık. 

 

Eralp, E. (1994). Cumhuriyet dönemi Türk resim sanatında sürrealizm. Yayımlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Ankara 

 

Erbay, F. Mutlu, N. (2004). Cumhuriyet dönemi sanatsal değişimin yayınlara 
yansıması. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi 

 

Erinç, M. S. (1998). Sanatın boyutları. İstanbul: Çınar Yayınları 

 

Erinç M. S. (1990). Zeki Faik İzer 1905–1988. Ankara: Türkiye Halk Bankası Kültür  
Hizmeti 

 

Ersoy, A. (1985). Nurullah Berk’e bakış. Sanat Çevresi. Sayı 75. Ocak  

 

Erzen J. (1984). Abidin Dino.  Boyut Plastik Sanatlar Dergisi, S. 23 İstanbul 

 

Fıscher, E. (1974). Sanatın gerekliliği (Çev: Cevat Çapan): İstanbul: Konuk Yayınları 

 



 162

Genç, M.A. (2006). Türk resminde batılılaşma sürecinde d grubu ressamlarının rolü. 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Van 

 

Germaner, S. (1999). Cumhuriyet döneminde türk resim sanatı Cumhuriyet’in renkleri 
biçimleri. İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları 

 

Giray, K. (2004). Cumhuriyet’in ilk ressamları.  İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları 

 

Giray,K.(1993). Müstakiller :Türk resim sanatının renkli atılımı, gürsesi. Türkiye'de 
Sanal Plastik Sanatlar Dergisi, S.9.s. 48 

 
Giray, K. (1982). Türkiye iş bankası resim koleksiyonu. Ankara: Türkiye İş Bankası 

Kültür ve Sanat Yayınları 
 

Göktepe, M. (2000). Türk resminde figüratif eğilimler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, Yüzüncüyıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van 

 

Gören, K. A. (1998). 50. yılında akbank resim koleksiyonu. İstanbul 

 

Gültekin, G. (1992). Batı anlayışında Türk resim sanatı. Ziraat Bankası Kültür Sanat 
Etkinlikleri 

 

Güvemli, Z. (1987). Sabancı resim koleksiyonu. İstanbul: Ak Yayınları 

 

Güvemli, Z. (1961). 1960’larda resim ve heykel. Varlık Yıllığı 2: 57-63 

 

İskender, K. (1994). Türk resminin figüratif açıdan görünümü. Plastik Sanatlar Dergisi 
Ocak şubat sayı 12. Sayfa 39 

 

İskender, K. (1988). Türk resim sanatı, Gergedan özel sayısı Eylül no:19 sayı 21 

 

İzer, Z.F. (1949). Akademi. Yaşayan Sanat. Sayı: s.36 

 

Drahşan İzer, A. (1999). Büyük babam zeki faik izer. Sanat Çevresi,Aralık 254, (s.4) 
 

Kayserili, M.E. (2001). Cumhuriyet dönemi’nde Türk resminde lirik soyutlama 
yaklaşımları. Yayımlanmamış yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Erzurum 

 
Köksal, A. (1978). Cemal tollu. Milliyet Sanat, Nisan 273, (s.18) 



 163

 

Kuş, E. (2003). Nicel-nitel araştırma teknikleri. Ankara: Anı Yayıncılık  

 

Özsezgin, K. (1983). 50 yıl sonra D Grubu.  Milliyet Sanat, Ekim 

 

Özsezgin, K.(1993). Türk plastik sanatları tarihi. A.Ü.A.Ö,F. Lisans Tamamlama 
Programı, Eskişehir  

 

Öztop, Ş. (1993). Cumhuriyet dönemi Türk resim sanatı. Kültür Dergisi, Nisan 98 

 

Naci, E. (1956). D Grubu ne oldu, Türk Düşüncesi. s.1, Aralık  

 

Nadi, N. (1941). Birkaç söz san’atta irticamı, 3 Şubat: 1.  

 

Renda, G. (1982). Çağdaş Türk resim sanatı tarihi. İstanbul 

 

Sel, A. (2002). Çallı ve atölyesi eskişehir’de. 11 Ekim  

 

Şerbetçi, F. (2008). D Grubu sanatçılarının Türk resim sanatının gelişim sürecine 
kazandırdığı farklı bakış açıları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne 

 

Üstünipek, M. (2007). Tanzimat’tan Cumhuriyet’e çağdaş Türk sanatında sergiler. 
İstanbul: Artes 

 

Tansuğ, S. (1983). Karşıtı Aramak.  İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları 

 

Tansuğ, S. (1992). Bir Grup Çabası Sanat Çevresi Dergisi, sayı:161: s.100 

 

Tansuğ S. (1995). Türk Resminde Yeni Dönem, İstanbul: Remzi Kitabevi 

 

Tansuğ, S. (2008). Çağdaş Türk sanatı.  İstanbul: Remzi Kitabevi 

 

Tuna, Z. D. (1995). Batılılaşma etkisinde Türk resim sanatının oluşumu ve oluşumda rol 
oynayan sanat grupları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara.  

 



 164

Tunalı, İ. (1989). Felsefenin ışığında modern resim. İstanbul: Remzi Kitabevi 

 

Turani, A. (1983). Dünya sanat tarihi ansiklopedisi. Ankara: İş Bankası Kültür 
Yayınları, T.T.K. Basımevi  

 
 
Turani, A. (1984). Batı anlayışına dönük Türk resim sanatı. Ankara: İş Bankası 

Yayıncılık 
 
 
Turani, A. (1995). Zeki Faik İzer. Ankara:  Enlem 80 

 

Turani, A. (2001). Resim sanatının mutlu kölesi. Ankara: Kahramankaptan Şefik 
Resmigeçit Ressam Söyleşileri, 240 

 

Turani, A. (2007). Sanat terimleri sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi (12.basım) 
 
 

Yarar, D. E. (1983). D Grubu ve Türk resmindeki yeri. Boyut Plastik Sanatlar Dergisi, 
Eylül, 15 

 

Yarar, D. E. (1984). Türk resminde grupların yeri. Boyut Plastik Sanatlar Dergisi, 
Kasım, 26 

 
Yaman, Z. Y. (1992). 1930-1950 yılları arasında kültür ve sanat ortamına bir bakış: d 

grubu, yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Fakültesi, Ankara. 

 
 
Yaman, Z.Y. (2002). D grubu. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları 
 
 
Yaşarov, N. 82005). Gelenek ve çağdaşlık bağlamında Cumhuriyet dönemi Türk resmi. 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 

 

Yetkin, S. K. (1965). Gerçek sanatçı üzerine düşünceler.  Sayı: 6, Yıl: 1, Sanat ve 
Sanatçılar Aylık Plâstik Sanatlar Dergisi, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. 

 
Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2000). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: 

Seçkin 
 

Zengin, K. (2001). Sanat tarihi II. İstanbul: D.K.Yayınları 

 

 



 165

 

 

Ek-1 

BİYOGRAFİ 

 

Adnan TURANİ  

1925 Doğumu İstanbul. 

1945-48 Lisans öğrenimi: Ankara Gazi Eğitim 

Enstitüsü Resim Bölümü.  

1944-45 İlkokul öğretmenliği. Milas-Ören. 

1949-52 Askerlik ve değişik orta öğretim kurumlarında resim öğretmenliği. 

1953-59 Lisans ve uzmanlık öğrenimi: Munih, Stuttgart ve Hamburg Akademileri. 

1959-70 Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nde atölye resim ve sanat 

eserleri analizi öğretmenliği. 

1972-73 Lisansüstü öğrenim: “Modern Resim Sanatını Yaratan Etkenler” adlı tezi ile 

doktora derecesi. Hacettepe Üniversitesi. 

1978 “Resimde Geometri İşlemleri ve Sorunları” doçentlik tezi. Hacettepe Üniversitesi.  

1970-86 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim 

görevlisi; ayrıca, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü koodinatörü. 

1982-86 Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi kurucusu ve resim ve heykel 

bölümleri başkanlığı. 

1986 Profesörlük. Bilkent Üniversitesi. 

1986-87 Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü 

Başkanlığı.  

1987-90 Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanlığı.  

 

Aldığı Ödüller 

İki kez Devlet Resim Ödülü 

1992 Ankara Sanat Kurumu’ca Yılın Sanatçısı Ödülü 

1993 Sedat Simavi Ödülü 

1996 Uluslar arası Plastik Sanatlar Derneği Onur Ödülü 

1997 Hacettepe Üniversitesi Sanat Ödülü 

1998 Anadolu Üniversitesi, Onursal Doktora 

2000 Çağdaş Sanatlar Vakfı Ödülü 



 166

2005-06 Ankara Sanat Kurumu’ca Yılın Sanatçısı Ödülü 

2006 Popüler Bilim Dergisi’nin Bilim Ödülü 

2007 Beykent Üniversitesi Onursal Sanat Ödülü 

2008 Kültür Bakanlığı Kültür Sanat Hizmet Ödülü 

2008 Artforum 4. Sanat Fuarı, Sanatçı Onur Ödülü 

 

Yayımlanmış Kitapları 

 

Modern Resim Sanatının Gerçek Çehresi 1960, Ankara 

Resim Üzerine ‘Toplum Yayınevi’ 1965 Ankara 

Güzel Sanatlar Sözlüğü Toplum Yayınevi, 1965, Ankara 

Dünya Sanat Tarihi İş Bankası Yayınları, 1-3. Baskılar; 4-9. Baskılar Remzi Kitabevi 

İstanbul 

Çağdaş Sanat Felsefesi Varlık Yayınevi, 1975, İstanbul 

Batı Anlayışına Dönük Türk Resim Sanatı İş Bankası Yayınları, 1978, Ankara 

Resimde Geometri, işlemleri sorunları İş Bankası Yayınları, 1978, Ankara 

Sanat ve Sanatçılar Dergisi. 1964-1966 

Sanat Ansiklopedisi Bateş Yayınları 1980, İstanbul 11 cilt 

Çağdaş Türk Sanatı II.Cilt Nurullah Berk ile Tiglat Yayınevi,1988, İstanbul 

Turkish Painting Tıglat Yayınevi, 1988, İstanbul 

Türkische Malerei des 19. Und 20.jahrhunderts, İş Bankası Yayınları 

Köln Stadt Museum’daki Türk Resim Sergisi Kataloğu 

Zeki Faik İzer, Enlem 80 Yayınevi 1995  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 167

EK-2 

 

Adnan Turani Görüşme 

 

Tuğba Çelebi İyi günler hocam ben Tuğba Çelebi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Bilim Dalında Yüksek Lisans 

eğitimi görmekteyim. Tez konum: “D Grubu’nun Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Türk 

Resmine ve Eğitimine Katkısı”. Sizde Cumhuriyet döneminde var olan D Grubu’nu ve 

ressamlarını yakından tanıdınız. Sizinle D Grubu üzerine bir görüşme yapmak istedik 

sizde bizi kırmadınız çok teşekkür ederiz. 

 

T.Ç. Resim sanatının ortaya çıkışından bu günümüze birçok akım, grup, birlik, 

sanatsever sanatı ve sanatçıyı yaşatmak için çaba sarf etmiştir. Sanat için mücadele 

veren D Grubu hakkında bir çok yazı kaleme alınmıştır. “D”üzenbazlar,  

“D”ahiler,“D”eliler diye… Peki siz D Grubu’nu nasıl tanımlarsınız? 

 

Adnan Turani. Cumhuriyet’in kuruluşundan bir sene sonra 1924’te Avrupa’ya sanat 

öğrenimi için öğrenci gönderiliyor. Sanat eğitimi adına yapılan çok önemli bir olay bu. 

Bir kısmı Almanya’da, bir kısmı Fransa’da tahsil görüyor. Fransa’da tahsil edenlerin 

hepsi Andre Lhote gittiler. Andre Lhote anlayışı geometrik derinliğe yönelik bir 

anlayıştır. Andre Lhote’den etkilenip ülkeye geldiklerinde bir anda grup kurmak 

istediler. hepsini tanırım, birbirlerine hiç benzemezler, bazen çok tartıştıklarına da şahit 

oldum. Tek başlarına ses getiremeyeceklerini bildikleri için grup oluşturup, o zamana 

kadar yapılmayanı yapmaya çalıştılar. Haklarında çokça yazı yazıldı. Şu bir gerçek ki 

iyi iş yapanları eleştiren çok olur. Çalışan insanın düşmanı çok olur. Bu denli 

yakıştırmaların yapılması çok normaldir. 

 

T.Ç. D Grubu’nun Yaşayan Sanat anlayışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Grup 

ideolojisini “Yaşayan Sanat” için akademik olmayan bir sanat anlayışı üzerine kurmak 

istediği bilinmektedir. Sizce D Grubu düşüncelerini bu yönde uygulamakta başarı 

sağlamış mıdır? 
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A.T. Her anlayış akademikleşebilir. Sanatı mektebi hale, okulsal hale getirirsen 

biçimleme usulü ortaya çıkar. Dolayısıyla akademikleştiği anda sanat ölür. Çünkü 

kurala bağlıyorsun. Yaratıcılık bir şeyin ortadan kaldırılmasına, yıkılmasına bağlıdır. 

Yaşayan sanat yeni bulunan bir buluşa dayanır ama oda akademikleşemeye başlarsa 

ortadan kalkar.  Hiçbir sanat anlayışı ebedi bir yaşayan sanat olamaz. D Grubu, Çallı 

anlayışının dışında olduklarından kendilerini yeni addedip, yaşayan sanat yapmak 

istemişlerdir. 

 

T.Ç. Avrupa’da aldıkları sanat eğitimiyle kübizm ve konstrüktivizmi Türkiye’ye getirip 

yeni bir üslup ortaya koymak istemelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

 

A.T. Kübizm iki türlüdür. Analitik ve sentetik kübizm. Bunlar analitik bir kübizm 

anlayışına varamadılar. Çünkü bir cismi nasıl parçalayacaklarını bilemediler. O zaman 

ne oldu. Bir nesnenin bütününü geometrik hale getirdiler. Sentetik bir anlayış bu. Sentez 

etmeye yarar. Onlar batıdaki sanayi devriminin toplumu nasıl değiştirdiği hususunda 

herhangi araştırma yapabilecek bilimsel düzeyde değillerdi. Anlayamadılar batıyı. 

Batının akımlar yaratma olayını anlayamadılar. Avrupa’da yayılmakta olan kübizmin 

etkisiyle  Andre Lhote’nin atölyesinde yeni bir biçimleme mantığı gördüler. Andre 

Lhote anlayışı geometrik derinliğe yönelik bir anlayıştır. Picasso ve Braque mantığının 

dışında bir kübizmaya sahip.  D Grubu katı bir geometrizmin dışına çıkamadı meseleyi 

çözemediler. Bir analize gidemediler. Benim kanaatim dünyadaki sanatsal hareketleri 

izleyebilselerdi meseleyi çözebilirlerdi. Fransa’da ihtilal olmuş parlamenter rejim 

gelince realizm ortaya çıkıyor, şeker Ahmet paşa alıyor realizm imparatorlukla 

yönetilen topluma getiriyor. Ne kadar bağdaşabilir. Toplumların alt yapısını araştırıp 

bilmek lazım. Alt yapıyı bilselerdi kübizmi tam anlamıyla çözerlerdi.  

 

T.Ç. D Grubu’nun, Cumhuriyet Dönemi yenilikleriyle Atatürk’ün sanatsal gelişim 

politikasıyla uyumlu olarak ilerleme gösterebilmişler midir? 

 

A.T. Rahmetli Atatürk benim en büyük eserim Cumhuriyet’tir diyor. 1933 olayı bu 

iradenin 10. Senesi, D Grubu’nun kurulması beklide buna denk getirilmek istenmiş 

olabilir. Atatürk’ün batılı anlayışa verdiği değer yüksektir. Çağı yakalamak, çağa ayak 
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uydurmak, gelişmek, ilerlemek Atatürk’ün çok önem verdiği değerlerdir. D Grubu bu 

açıdan bakıldığında Atatürk’ün sanat anlayışıyla uyumlu görülmektedir. 

 

T.Ç. Adnan Çoker bir söyleşisinde D Grubu’na saldırmak Atatürk’e saldırmaktır diyor 

siz b görüşe katılıyor musunuz? 

 

A.T. Bu çok iddialı bir açıklama, ben buna katılmıyorum, çünkü D Grubu ressamları 

çağdaşlaşmak istemişler ama taklitten de pek fazla kaçamamışlardır. Cumhuriyet 

döneminde Halil Dikmen’in yaptığı resimlerinde figürler Boticelli’nin figürlerine 

benzer. 

 

T.Ç. D Grubu’nun Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Türk resmine katkı sağladığını 

düşünüyor musunuz? 

 

A.T. Türkiye’de sanatsal bir şeyler yapmak istemişler. Bunun için okuyup yazmışlar, 

lisan öğrenmişler. Andre Lhote’nin etkisinde bu denli kalmamış olsalardı daha başarılı 

çalışmalar sunabilirlerdi. Yine de dünyada var olan akımları ülke genelinde 

öğrenmesine vesile olmaları, bakımından genel manada katkı sağladıklarını 

düşünüyorum. Var olandan uzaklaşıp gözün görmediğini görmeye çalışmış olmaları 

bakımından çok çaba sarf etmişlerdir. Bunları görmezden gelemeyiz. 

 

T.Ç. D Grubu’nu diğer birlik ve gruplardan ayıran özellikler hakkında ne 

düşünüyorsunuz? 

 

A.T. D Grubu’nun üyelerinin hepsi, Çallı’nın, Feyhaman’ın, Hikmet Onat’ın 

öğrencileriydi. Bunlar da hocaları gibi İstanbul manzaralarıyla işe başladılar. Fakat 

1924’ten itibaren Paris’te tavsiye üzerine hepsi Andre Lhote gidiyor. Ve o andan 

itibaren Lhote etkisinde kalıp  şiirsel taraflarını kaybediyorlar. Onun yerine, geometrik 

parçalama dönemi başlıyor. Aradaki büyük fark bu. Dolayısıyla bütün bunların hepsi, 

geometrik parçalama mantığına inanmış olarak Paris ve Almanya’dan dönüşlerinde 

Leopold Levy’in etrafında toplanmışlardır. Şiirselliğin azaldığı dönemin temsilcileri 

oluyor D Grubu. Boğaziçi resmi, İstanbul edebiyatı resmi on sene içerisinde tamamen 

ortadan kalkıyor. 1930’lardan sonra Türkiye’de yerli sanat yaratma çabası vardı, bu 
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düşünce D Grubu zamanında ortaya çıkmıştır. D Grubu Çallı grubuna göre daha 

entelektüel, kalemleri kuvvetli, yabancı dilleri var, bu özellikler D Grubu’nu 

diğerlerinden ayrıcalıklı yapmıştır. 

 

T.Ç. Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan, Müstakiller ve D Grubu’nu, karşılaştırmanızı 

istesem haklarında bizimle neler paylaşa bilirisiniz? 

 

A.T. D Grubu ressamları entelektüeldi. Bu D Grubu’nun en ayrıcalıklı yanıdır. Yabancı 

dil bilmeleri. Nurullah Berk’in, Elif Naci’nin, Zeki Faik İzer’in, Cemal Tollu’nun, Bedri 

Rahmi’nin hepsinin kalem gücü vardı. Yazıları sanata yön verirdi. Özellikle Nurullah 

Berk yazdığı kitaplarla sanata ve sanat eğitimine ölümsüz eserler bırakmıştır. 

 

T.Ç. Müstakiller çalışmalarında Atatürk portresine yer verirken D Grubu’nda Eşref 

Üren ve Zeki Faik İzer dışında Atatürk portresi yapan olmadığı görülmüştür. Bu 

tavırlarını sadece sanat için resim yapmak şeklinde açıklamaları sonucunda, 

kendilerine idealist ressamlar denilmeye başlanmıştır. Siz onların bu davranışlarını 

nasıl yorumluyorsunuz? 

 

A.T. Elbette sanat için sanat yapılır, para için değil, işin içine para girerse sanat olmaz. 

Gerçek sanatçı olan herkes idealisttir. İdeali olmayan sanatçı olamaz 

 

T.Ç. Leopold Levy’nin akademiye resim bölüm başkanı olarak gelmesi, ve D Grubu 

ressamlarına duyduğu sempati, zaman içerisinde D Grubu ressamlarının akademide 

öğretim üyesi ve atölyelerde hoca olmalarını sağlamıştır. D Grubu’nun akademide söz 

hakkına sahip olması, sanata ve sanat eğitimine nasıl yansımıştır? 

 

A.T. Akademinin bütün hocaları D Grubu’ndandı. Bu akademi için güzel bir gelişme 

olmuştur. Çünkü eğitimli ressamlardı. Okuyorlardı yazıyorlardı. Dolayısıyla bu şekilde 

bir eğitim sundular öğrencilerine. Akademide öğrenci sayısı azdı. Bedri Rahmi’nin 

öğrenci sayısı Nurullah Berk ve Sabri Berkel’e göre daha fazla olmuştur. Akademide 

verilen eğitim özellikle Cumhuriyet döneminde sanat rotasına yön vermiştir. 

Empresyonizm etkisi yitirmiş, duygusallıktan uzak durarak, sanatı akli olarak ele alıp 
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işin özüne varmak istemişlerdir. Bu istek beraberinde akademide verilen sanat eğitimi 

anlayışına da etki etmiştir.  

 

T.Ç. D Grubu ressamları ulusal sanat düşüncesi etrafında toplanmışlardır. Nurullah 

Berk ulusal sanatı “Batı tekniğiyle özgün çalışmalar sunmak “ olarak tanımlamıştır. Siz 

bu anlayışı nasıl yorumlarsınız? 

 

A.T. Batı tekniği ile özgün çalışmalar sunmak istemişlerdir. Ama D Grubu ilk 

kuruluşunda bu düşünceyi uygulamada pek başarılı olmamıştır. Çünkü Andre Lhote 

etkisi var üzerlerinde, onun etkisindeyken nasıl özgün olabilirsin. Ama zaman içerinde 

özellikle grubun olgunluk dönemine denk gelir bu, ancak o zaman etkiden sıyrılıp, 

özgün sunumlar yakalayabilmişlerdir. 

 

T.Ç. D Grubu eserlerini Ankara haricinde Anadolu’nun başka bir yerinde 

sergilememiştir. Nurullah Berk bu durumun açıklamasını şöyle yapmıştır: “Anadolu’da 

sergi açmak zaman kaybıdır. Bizim kaybedecek zamanımız yoktur”.  Diyerek sanat 

merkezlerini İstanbul olarak belirlemişlerdir. Bu durum hakkındaki ne 

düşünüyorsunuz? 

 

A.T. Şimdi D Grubu ressamları her anlamda kültürlü insanlar, sanatla iç içeler, sürekli 

okuyup yazıyorlar, gündemi takip ediyorlar, İstanbul’dan uzaklaşmaları verimlerini 

düşürebilirdi. Zaten yaptıkları resimler üst tabaka  olan İstanbul halkı tarafından 

eleştirirken, Anadolu’da nasıl tepki alacaklarını tahmin etmişlerdir. Bu yüzden İstanbul 

ve yurtdışında sergi açmak istemeleri normaldir.  

 

T.Ç. D Grubu sergilerinde, ünlü şair ve yazarların sanatçıları desteklemek için 

konuşmalar yapıp, sergiler ve yazarlar üzerine yazılar yazması, grubun sergilerinin çok 

ses getirmesine, medyada sıkça yer almalarına sebep olmuştur. Bu uygulama hakkında 

neler düşünüyorsunuz? 

 

A.T. Bir anlayış farkı var elbette. Sergileme, sergileyiş şekli, kalemlerinin güçlü olması, 

dönemin yazarlarıyla, şairleriyle, kültür sanat etkinliği içinde olanlarla iç içe 

olmalarından dolayı sergilerinde bu büyük isimler yer alırdı. Yakın oldukları için, 

Nurullah Berk derdi, ya bizle ilgi güzel yazı yazsan, sergimi anlatan bir bölüme yer 
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versen gibi. Medya ile yakın olmaları sergilerin tanıtımı açısında oldukça olumlu 

olmuştur. Bu günde öyle değimlidir. Bir sergi ne kadar çok yazılıp çizilirse o denli 

katılımcısı artar. 

 

T.Ç. D Grubu sanatçıları sanatı çok boyutlu ele almak istediklerini söylemişlerdir. 

Nurullah Berk iyi bir sanat eğitiminin tek yönlü olmamasını, el yeteneği ile zihinsel 

çalışmaların beraber yürütülmesinin gerekli olduğunu savunmuştur. Bu düşünce şekli 

sanat eğitimi anlayışını nasıl etkilemiştir? 

 

A.T. D Grubu ressamlarının akademiye girmeleriyle, akademide farklı bir hava esmeye 

başlamıştır. Andre Lhote’den aldıkları eğitim ile gördüklerini değil, akli olarak 

görebildiklerinin farkına varmaya başlamışlardır. Soyut düşünce giriyor devreye. 

Empresyonizmin renkleri gidiyor yerine, alışık olunmayan renk paleti geliyor. Evet işte 

burada sanat tek boyuttan çıkıyor. Sanat sadece el yeteneğiyle, gördüğünü birebir 

resmetmeyle olmaz, belirli bir donanım ve yorum ister. 

 

T.Ç. D Grubu’nun dağılışını nasıl yorumlarsınız? Grubun dağılması Türk resim 

sanatını ne yönde etkilemiştir? 

 

A.T. Picasso ve Braque’nin kübizmasına karşı, 1910’da Münih’te soyut resim ortaya 

çıkıyor. 1920’de sürrealizm meselesi var. Yeni yeni akımlar ortaya çıkınca kübizm 

ikinci planda kaldı. 1950’lerde Nejat Devrim, Selim Turan, Fahrunisa Zeid, Paris’e 

gidip soyut resim yapıp müze cer moderne gidince D Grubu üyeleri uyanmıştır. Ve 

bireysel olarak çalışmak istemişlerdir. 1958’da Bedri Rahmi ile Almanya’da 

konuştuğumuzda reis uyumuşuz demiştir bana. Ben şöyle düşünüyorum azizim bu iş 

bitmiştir. Tabi savaştan sonra artık gençlerin 1960’lardan sonra işçilerin Avrupa’ya 

gidilince, Türkiye’nin gözü batıda bil hassa Amerika’ya çevrildi. Paris’in şaşası bitti.  

Artık herkes soyut resme dönmeye başladı.  

 

T.Ç. D Grubu’nun Cumhuriyet dönemi çağdaş Türk resmine ve eğitimine katkı 

sağladıklarını düşünüyor musunuz? 

 

A.T. Genel havada eğitime elbette katkıları olmuştur. Resmin geometrik altyapısı fikri, 

diğer birlik ve gruplarda olmamıştır. D Grubu’nu D Grubu yapan özellik, sanatı şiirsel 
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yönden değil, o zamana kadar yapılmamış bir şeyi yapıp akli olarak ele alıp işin özüne 

varmak istediler.  D Grubu’ndan önce figürlerin arkasındaki mekanı, atmosferik 

havalar, ağaç, natürmortlar oluştururken, D Grubu’nda ise figürün arkasında soyut 

parçalamalar yer almıştır. Boğaziçi İstanbul edebiyatı resmine son verip, 1930’lardan 

sonra Türkiye’de yerli sanat yaratma çabası içine giriyorlar. Bu düşünce D Grubu 

zamanında  ortaya çıkmıştır. Kalemleri kuvvetli olduğundan sürekli yazmışlardır.  Öyle 

ki kitapları, yazıları bugün bile okunmaktadır. O döneme ait bu bilgiler bugünümüze 

kadar gelmişlerdir.  

 

T.Ç. Kıymetli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. 
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EK-3 
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EK-4 

Turan Erol Görüşmesi 

 

Tuğba Çelebi. İyi günler hocam ben Tuğba Çelebi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Bilim Dalında Yüksek Lisans 

eğitimi görmekteyim. Tez konum: “D Grubu’nun Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Türk 

Resmine ve Eğitimine Katkısı”. Sizde Cumhuriyet döneminde var olan D Grubu’nu ve 

ressamlarını yakından tanıdınız. Sizinle D Grubu üzerine bir görüşme yapmak istedik 

sizde kırmadınız çok teşekkür ederiz. 

 

T.Ç. Resim sanatının ortaya çıkışından bu günümüze birçok akım, grup, birlik, 

sanatsever, sanatı ve sanatçıyı yaşatmak için çaba sarf etmiştir. Sanat için mücadele 

veren D Grubu hakkında bir çok yazı kaleme alınmıştır. “D”üzenbazlar,  “D”ahiler, 

“D”eliler diye… Peki siz D Grubu’nu nasıl tanımlarsınız? 

 

Turan Erol. Avrupai anlamda resim sanatının tarihçesini oluşturur. D Grubu 

Türkiye’de kurulmuş, grupların birisidir. D Grubu müstakiller içinde yer alamayan 

Avrupa’ya eğitime öğretime gidip Türkiye’ye dönen gençlerin, eski ustaların yer aldığı 

bir grupta yer alamayışlarından dolayı, bizde bir grup kuralım düşüncesiyle 

oluşturdukları bir gruplaşmadır. Başlangıçta çıkışlarını destekleyenler olduğu gibi karşı 

çıkanlar da olmuştur. D Grubu’na yapılan yakıştırmalara gelince, hepsi olabilecek 

şeyler, eski ustalara Çallı kuşağına hayranlık duyanlar, genç kuşağın yapmak istedikleri, 

getirmek istedikleri karşısında öylesi tepkiler gösterdiler, deliler diye, bunlar o günü 

basın hayatında karşılaştığımız gördüğümüz, tartışmalar tepkiler. Ama D Grubu çok 

sağlam bir şekilde yerine oturdu ve Türkiye’de sanat öğretim hayatına da egemen oldu. 

 

T.Ç.  D Grubu’nun Yaşayan Sanat anlayışını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Grup ideolojisini “Yaşayan Sanat” için akademik olmayan bir sanat anlayışı üzerine 

kurmak istediği bilinmektedir. Sizce D Grubu düşüncelerini bu yönde uygulamakta 

başarı sağlamış mıdır? 

 

T.E. Yaşayan sanat yani dünyada o yıllarda görülen ve sanatçılara egemen olan bir 

anlayıştı. O günün sanat anlayışına yaşayan sanat diyorlardı. Onlardan öncesine de 
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geçmiş sanat, ölmüş sanat diyorlardı. Onlar yaşayan sanatı yapıyorlar, onlardan evvel 

gelenler geçmiş sanatın temsilcileri oldular. Öyle kaldılar gibi. D Grubu gerçekten 

Türkiye’de çağdaş sanatın çağdaş anlayışın,  yeni görüş ve anlayışı getiren sanatçılar 

grubu oldu. 

 

T.Ç. Avrupa’da aldıkları sanat eğitimiyle kübizm ve konstrüktivizmi Türkiye’ye getirip 

yeni bir üslup ortaya koymak istemelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

 

T.E. En azından dünya sanatında böyle bir şey varmış dedi aydınlar. Böyle bir takım 

akımlar, gruplaşmalar olmuş ve bu konular üzerine düşünenler ve yazı yazanlar 

çıkmaya başladı. Demek ki Türk kültür hayatında, bir uyanmaya çağdaş dünya sanatına 

bakmaya neden oldular. Büyük ve küçümsenmemesi gereken ölçüde bir hareket 

yarattılar. Uygulamada da bunu müzelerdeki eserlerle açıklamak mümkündür. Özgün 

yani sıradan çıkan, sıra dışı sayılabilecek işler yapıldı. D Grubu üyeleri, dünya sanatını, 

çağdaş yaşayan sanatı Türkiye’ye getirmek, Türkiye’de çağdaş Türk sanatı kurmak 

istediler. Böyle duyguları, yaklaşımları ve hevesleri vardı. Çeşitli kelimelerle 

değerlendirebiliriz onların çıkışını.  Heveste diyebilirsiniz, çağdaş Türk sanatını kurmak 

yahut dünya çağdaş sanatını Türkiye’ye getirmek, böyle çeşitli niyetler, hevesler içinde 

çalıştılar.  

 

T.Ç. D Grubu’nun, Cumhuriyet Dönemi yenilikleriyle Atatürk’ün sanatsal gelişim 

politikasıyla uyumlu olarak ilerleme gösterebilmişler midir? 

 

T.E. Manifestoları vardı, orada Türkiye’ye çağdaş Avrupa sanatını getirmek ve bu 

anlayış çerçevesinde eser vermek gibi bir takım düşünceleri vardı. Bu grup kuruluş 

olarak Cumhuriyet’in onuncu yılına denk getirilmiş olduğu da söylenmiştir. 

Cumhuriyet’in onuncu yılında çağdaş Türk sanatının bir çıkışı kuruluşu olarak bazı 

yazılarda yazmışlardır. Yeniyi aramış olmaları, Atatürkçü düşüncenin bir ifadesidir. 

Atatürk çağdaş ileri Türk toplumu oluşsun istiyordu bunun için çalıştı, sanatçılarda bu 

çağdaş Türk toplumunun sanatını yaratacaklar bu niyetle yola çıkıyorlar. Atatürkçülük 

yeniyi aramak çağdaşlaşmaktır. Atatürk bunu istiyordu, Türk halkı Türk toplumu, 

dünyadaki gidişten yeniliklerden uzak kalmasın, dünya kültürünün içinde yer alsın ve 

ona katkıda bulunsun çağdaş dünya kültürüne sanatına katkıda bulunsun istiyordu. 
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Dünya kültüründe yeni olanı çağdaş olanı yakalamak ve yaratmak, Atatürkçü gençlik 

bunu istiyordu. 

 

T.Ç. Adnan Çoker bir söyleşisinde D Grubu’na saldırmak Atatürk’e saldırmaktır diyor 

siz bu görüşe katılıyor musunuz? 

 

T.E. Herkes kendi mizacına, yaradılışına göre bir tepki gösterir. Adnan’ın çıkışı bu, bu 

kuvvetli şiddetli bir yanıt. Çünkü D Grubu yeniyi çağdaşı yapmak istiyordu Atatürk’ün 

de yapmak istediği bu değil miydi. Onun için yapılan açıklamaya katılıyorum. 

 

T.Ç. D Grubu’nun Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Türk resmine katkı sağladığını 

düşünüyor musunuz? 

 

T.E. Elbette katkı sağlamışlardır. Bizim kuşaklar, aslına bakacak olursak D Grubu’nu 

oluşturan hocaların eseriyiz. Onlar bize dünyayı gösterdiler, öğrettiler. Dünyada ne olup 

bittiğini dünya sanatını bizim önümüze onlar serdi. İlk dersi onlardan aldık. Daha sonra 

gözümüz açıldı yayınları izleme Türkiye’de çağdaş sanatı yakalayamayız, Avrupa’ya 

gitmemiz lazım, genç kuşaklar yurtdışına özellikle batı Avrupa’ya gitmek, Fransa’da, 

Almanya’da, bir ölçüde İtalya’da, İngiltere’de çağdaş sanatı yaşayarak öğrenmek ve 

onu Türk kültür hayatına getirmek istediler ve bizi de o yönde yönlendirdi hocalarımız. 

 

T.Ç. D Grubu’nu diğer birlik ve gruplardan ayıran özellikler hakkında ne 

düşünüyorsunuz? 

 

T.E. D Grubu hocaları daha aktifti. Aynı zamanda yazıyorlardı,  kalemleri kuvvetliydi. 

Cemal Tollu iyi  yazardı. Nurullah Berk öyle, Bedri Rahmi hem yazardı hem şairdi hem 

düşünürdü. Elif Naci yazı anlamında ilk örnekleri vermişti. Onlar resim sanatına çok 

katkıda bulundular, sanatı yönlendirdiler, dünyada neler olup bittiğini insanlara 

öğrettiler, biz onlardan aldığımız hızla, gittik görmeye çalıştık öğrenmeye çalıştık.  

 

T.Ç. Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan, Müstakiller ve D Grubu’nu, karşılaştırmanızı 

istesem haklarında bizimle neler paylaşa bilirisiniz? 
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T.E. Müstakillerin çağdaş dünya sanatı içinde dayandığı kaynak Almanya bu bir fark 

yaratıyordu. Daha köklü, dünya sanatının gelmiş geçmiş, bütün kaynaklarını görmüş, 

hazmetmiş bir kültüre bilgiye dayanan sanat yapmak. Alman üslubu alman dünya 

görüşü, Almanya’da uyanan canlanan bir çağdaş yaklaşım müstakillere az çok biçim 

veren sanat görüşü anlayışıdır. Çünkü onlar Almanya’da ilk yurtdışı tecrübesini 

yaşadılar. Ve ister istemez Alman kültürü Alman sanatının izleri yansımıştır onlara. D 

Grubu da  Fransa o sırada Leopold Levy uzman hoca bölüm başkanı olarak getirildi. 

Fransız kültürünü anlayışını temsil edip yansıtmıştır. D Grubu daha çok Fransız 

kültürüne, çağdaş sanatına, Fransa’da uyanan yaşayan sanata bağlandılar. Aralarındaki 

önemli fark budur. Ama her iki kuşakta çağdaş sanatı Türkiye’ye getirmek istediler.   

 

T.Ç. Müstakiller çalışmalarında Atatürk portresine yer verirken D Grubu’nda Eşref 

Üren ve Zeki Faik İzer dışında Atatürk portresi yapan olmadığı görülmüştür. Bu 

tavırlarını sadece sanat için resim yapmak şeklinde açıklamaları sonucunda, 

kendilerine idealist ressamlar denilmeye başlanmıştır. Siz onların bu davranışlarını 

nasıl yorumluyorsunuz? 

 

T.E.  Yeni olmak, dünyaya adapte olmak, Türk gelenekleri kültürü içinde gömülüp 

kalmayalım dünyaya açılalım demiştir D Grubu. Çağdaş sanatı yaratmak ve yaşatmak 

için. Ama onlara da karşı çıkanlar siz taklitçisiniz dediler. Batıda olup bitenleri ülkeye 

getirmeye çalıştınız ama taklit ettiniz kendinize özgü bir şeyler yapamadınız diyenler 

olmuştur. Ben o düşüncede değilim. Nurullah Berk’in, Bedri Rahmi’nin, Cemal 

Tollu’nun da özgün, Türkiye’de oluşabilecek bir sanat anlayışı ve yaklaşımı 

getirdiklerini, düşünüyorum. Hepsi için başlangıçtan hayatlarının sonuna kadar hep aynı 

noktada kalmışlardır diyemeyiz. Zaman içinde değiştiler, amaçları da değişti.  Dünya 

çapında bir şeyler yapmak istediler. Kendilerine özgü çalışmalar yapmak istediklerini 

hep bildiler. Bu açıdan idealist olmuşlardır. 

 

T.Ç. Leopold Levy’nin akademiye resim bölüm başkanı olarak gelmesi, ve D Grubu 

ressamlarına duyduğu sempati, zaman içerisinde D Grubu ressamlarının akademide 

öğretim üyesi ve atölyelerde hoca olmalarını sağlamıştır. D Grubu’nun akademide söz 

hakkına sahip olması, sanata ve sanat eğitimine nasıl yansımıştır? 
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T.E. D Grubu’nun akademide olması Türk sanatı ve eğitimi için çok iyi ve verimli 

olmuştur. Donmuş kapalı kalmış sanatımız dünyaya D Grubu ile açıldı. Aya giden genç 

kuşaklar bil hassa yeni olanı getirmek istedirler. İbrahim Çallı, Feyhaman Duran, 

Hikmet Onat, o günün Fransız sanatından bir şeyler getirmek istediler. İzlenimci 

anlayışı getirmek istedirler. Daha özgün olma iddiasında oldular, ama bunları 

değerlendirmek bizlerin işi, ne kadarını yaptılar ne yaptılar, şimdi bir çalışma 

yapıyorsun, bir hükme varacaksın. Biz akademide atölyeleri dolaşırdık, Cemal Tollu 

atölyesine gider onu dinlerdik Nurullah Berk’i dinlerdik beraber yaşadık. D Grubu 

üyeleriyle iç içeydik. Çallı kuşağı bize uzak bir dünyanın ressamları gibi gelirlerdi. 

Oysa D Grubu öyle değildi bizdendi bize yakındı. Bildiklerini bizlere anlatıp işin özüne 

varmayı, resmi analiz etmeyi öğretirlerdi. Bizde bizden sonrakiler sunduk 

öğrendiklerimizi deneyimlerimizi, D Grubu etkisini hala devam ettirmekte, bunu 

söylemek mümkündür.   

 

T.Ç. D Grubu ressamları ulusal sanat düşüncesi etrafında toplanmışlardır. Nurullah 

Berk ulusal sanatı “Batı tekniğiyle özgün çalışmalar sunmak “ olarak tanımlamıştır. Siz 

bu anlayışı nasıl yorumlarsınız? 

 

T.E. Ulusal sanat demek çağdaş sanat demektir. Biz akademide eğitim alırken, 

hocalarımızın etkisinde kalmadık, bunu istemezlerdi. Bedri Rahmi her şeyi gösterme 

yanlısıydı. Her şeyi anlatır gösterir ve bizi serbest bırakırdı. Bize bir program ya da 

herhangi bir düşünce empoze etmezdi. Bütün büyük sanatkarları ve anlayışlarını anlatıp 

gösterirlerdi. Taklitten kaçınmamızı hep söylediler. Önümüze sürülen yeni olan çağdaş 

olandı. Ve özgün olun derlerdi. 

 

T.Ç. D Grubu eserlerini Ankara haricinde Anadolu’nun başka bir yerinde 

sergilememiştir. Nurullah Berk bu durumun açıklamasını şöyle yapmıştır: “Anadolu’da 

sergi açmak zaman kaybıdır. Bizim kaybedecek zamanımız yoktur”.  Diyerek sanat 

merkezlerini İstanbul olarak belirlemişlerdir. Bu durum hakkındaki ne 

düşünüyorsunuz? 

 

T.E. Halkçı eğilimlere karşı, oraya götürülecek o kadar çok şey var ki eksikler, kala 

kala resim mi kaldı. Dünyada olduğu gibi, sanatın doğduğu, yaşadığı, geliştiği 
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merkezler vardı. Efendim gidin Çorum’da oturun resim yapın halk resim öğrensin. Kala 

kala resim mi kaldı halkın öğreneceği. Resim ne olursa olsun üst sınıf sanatıdır. 

Nurullah Berk’in yaptığı temsil ettiği sanatla Çorum’un ne alakası olabilir. Ne yapacak 

onu Çorum halkı. Yurt gezilerinde bile halk resim yapanları görüp biraz bakar 

geçerlerdi. Resim üst kültür göstergesidir. İstanbul’da o dönemde seçilmiş doğru bir 

tercihtir. Bugünde aynı şekilde İstanbul kültür şehridir.  

 

T.Ç. D Grubu sergilerinde, ünlü şair ve yazarların sanatçıları desteklemek için 

konuşmalar yapıp, sergiler ve yazarlar üzerine yazılar yazması, grubun sergilerinin çok 

ses getirmesine, medyada sıkça yer almalarına sebep olmuştur. Bu uygulama hakkında 

neler düşünüyorsunuz? 

 

T.E. Tuval, kağıt, çerçeve, bu şekilde olan her şey duvara asılır. Yapılan çalışmaların 

sergileme şekli vardır. Bu yöntem hiçbir zaman değişmez değişmesi mümkün değil. D 

Grubu sergilerinde yapılan konuşmalar bir program dahilinde olmamıştır. Yazarlarla iç 

içe olmalarından dolayı sürekli D Grubu sergilerine katılmışlardır. Kendilerinin yazar 

olması sergilerin çok sesli olmasını sağlamış ve o dönemde ciddi hareketlilik 

sağlamışlardır. Eli kalem tutanları yazmaya bizzat D Grubu teşvik etmiştir.  

 

T.Ç. D Grubu sanatçıları sanatı çok boyutlu ele almak istediklerini söylemişlerdir. 

Nurullah Berk iyi bir sanat eğitiminin tek yönlü olmamasını, el yeteneği ile zihinsel 

çalışmaların beraber yürütülmesinin gerekli olduğunu savunmuştur. Bu düşünce şekli 

sanat eğitimi anlayışını nasıl etkilemiştir? 

 

T.E. Görme denilen şey zihinsel çalışmanın bir şekli değil mi? Dünya sanatını tanımak 

nasıl olacak? Ali ile Veli arasında ki farkı nasıl bileceğiz? Bizlerin yurtdışında eğitime 

yönlendirilmesinin bir sebebi de sanatı çok boyutlu görebilmek içindi. Öğrenimde ilk 

önce dili öğreneceksin alfabeyi, sonra devamı gelecek. D Grubu’ndan önce ne vardı? 

Onların hocaları vardı. Çallı atölyesi, Onat atölyesi, heykel atölyesi vardı. Öğrenciler 

çalışır canlı model durur 9’dan saat 1’e kadar durur, 3 poz verir, ertesi gün, hocanın 

düzeltme günü ise, herkesin sehpasını gezerek düzeltme ve eleştirme  yapar. Sistem bu 

idi. Bir gün Levy geldi benim başımda durdu. Ben çalışıyorum. Fransızca iyi gidiyor, 

daha ince çalış bu kadar. Bedri Rahmi öyle değildi, herkes çalışması karşıya düzer ve 
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sırayla konuşma yapılırdı. Eserler hakkında bizleri de konuştururdu. Bizlerin ne 

düşündüğünü merak ederdi. Bu sanat eğitimi için çok olumlu bir yaklaşım olmuştur. 

 

T.Ç. D Grubu’nun dağılışını nasıl yorumlarsınız? Grubun dağılması Türk resim 

sanatını ne yönde etkilemiştir? 

 

T.E. O zaman sanat hayatı çok sınırlı, sergileme imkânları da çok kıt, yer yok, masraf 

olarak katlanacak kimse yok. Olanakların sınırlı olması, tek başına değil ama birlik 

içerisinde hareket etmenin daha ses getirici nitelikte olduğunu düşündüler. Aralarında ki 

ilişki özel nedenlerden dolayı zamanla zayıflamaya başladı. Kimisi akademide hoca 

oldu, kimisi olamadı. Bu kıskançlığı beraberinde getirdi.  Bu da grup içerisinde 

bölünmeye, çözülmeye ve ayrılmaya neden olmuştur. D Grubu biz misyonumuzu 

tamamladık şeklinde bir kanaate yaklaştı. Resim sanatında genel anlamda bir 

hareketlilik getirdiler. Akademide hoca olanlar, maaşa kavuşunca rahatladı, bir yerde bir 

sanatçının maaşa kavuşması sanat hayatını da güçlendirip destekliyor. Sanat hayatı 

devam edenler akademide hoca olanlardan olmuştur. Öylesi durumlarda, sanatçıların tek 

hayali akademide hoca olmaktı. En büyük hayalleri de diyebiliriz. Buna hepsi imkân 

bulamadı. 

 

T.Ç. D Grubu’nun Cumhuriyet dönemi çağdaş Türk resmine ve eğitimine katkı 

sağladıklarını düşünüyor musunuz? 

 

T.E. Çok büyük katkıları olmuştur. Çağdaş Türk sanat dünyası diye düşündüğümüz 

anda bu dünyayı yaratan D Grubu’dur. Bu güne bizi getiren, bu güne bağlayan onlardır. 

En büyük yapıcı ve kurucular olmuştur. Eğitim yönüne hocalıklarıyla, sanat yönüyle, 

ressamlıklarıyla, yazarlıklarıyla büyük katkı sağlamışlardır. Özellikle akademinin o 

dönemde tek güzel sanat eğitimi veren kurum olması, zamanla akademi mezunlarının 

Anadolu’ya giderek resim sanatı üzerine çalışmalarda bulunması resim eğitimi 

verilmesine aracı olmaları bu günkü sanat ve sanat eğitimi anlayışına da olumlu yönde 

etki ettiğinin bir göstergesidir. Ne kadar etkili oldukları bugün bile konuşuluyor 

olmalarından çok net bir şekilde anlaşılmaktadır. Özellikle sanat eğitimi açısından 

bakıldığında, akademide bizlere, atölyede resim yapmanın yeterli olmayacağı, mutlaka 

yurt dışına gitmeniz, dünya sanatını orada izlemeniz ve müze görmeniz gerekir, mutlaka 

dünyanın sayılı müzelerinden olan Louvre müzesini görmeniz gerekir, Louvre’da çok 
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şey öğrenirsiniz dediler. Müzeleri görmek müzeleri yaşamak şart. Sırf böyle teorik 

olarak reprodüksiyon üstünden değil, mutlaka gidip asıllarını görmek. D Grubu 

hocalarının kulaklara küpe olan ve akademi öğrencileri olarak aklımıza kazınan düşünce 

şuydu; Daha iyisi değil, daha sana ait olanı yapmak önemlidir. Bunu hiç unutmadık. D 

Grubu sanatçıları, sanatı sanat yapan düşünceyi bizlere aktardılar ve yaptıkları ölümsüz 

eserlerle aktarmaya devam edecekler. 

 

T.Ç. Kıymetli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. 

 

 


	1.pdf
	TEZ SON HALİ.pdf
	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf




