İzmir Resim Heykel
Müzesi ve Galerisi Tarihçesi

İzmir Resim Heykel Müzesi ve Galerisi, 9 Eylül
1952 tarihinde Kültürpark içinde Sanat Galerisi olarak
açılmış, daha sonra Atatürk Bulvarı’ndaki hizmet binasına taşınmıştır. Devletin plastik sanatlar alanında
İzmir’e yaptığı ilk hizmetlerden biri olan Devlet Güzel
Sanatlar Galerisi’nin açılması ile İzmir ve çevre illerde
faaliyetlerini sürdüren sanatçılara eserlerini sergileme
olanağı sunulmuştur. Her yıl düzenlenen Devlet Sergileri ile birçok etkinliğe ev sahipliği yapan galeri, amatörlere yönelik düzenlenen resim kursları ile şehrin sanat yaşamına da yeni bir soluk kazandırmıştır.
İzmir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi 1973 yılında,
kurum müdürü ve sanatçı Turgut Pura’nın katkılarıyla
oluşturulan koleksiyon ile müzeye dönüştürülmüştür.
Müze koleksiyonu; Tanzimat Döneminin sembolleşmiş sanatçıları ile Cumhuriyet Dönemi ve beraberinde
gelişen akımların önemli temsilcilerine ait ülkemizin
sahip olduğu kültürel mirasın önemli yapı taşları olan
seçkin eserlerden oluşmaktadır.

History of İzmir PaintingSculpture Museum And Gallery

Launched as an Art Gallery in Kültürpark on September 9th in 1952, and moved to the official service
building on Atatürk Boulevard, Izmir Painting and
Sculpture Museum and Gallery stands as one of the
pioneering services of the State to Izmir in the field of
plastic arts, granting a range of opportunity and venue
to the artists who continue their activities both in Izmir
and the surrounding provinces to exhibit their works.
Hosting numerous prominent events including “the
State Exhibitions” to be held annually, the Gallery has
also brought a fresh breath and novelty to the art life of
the city, by the courtesy of the painting courses organized for amateurs.
Subsequent to the creation of the collection with
the contributions of Turgut Pura (the institution director and prominent artist), Izmir State Fine Arts Gallery
was transformed into a museum in 1973.
Consisting of distinguished works, each stand as
main elements of the cultural heritage of the country,
Museum Collection embraces works of remarkable
artists from the Tanzimat (The Ottoman Period of Reform, 1839-1876) up to the important representatives
of the existing Republican period with all its components.

Şeker Ahmet Paşa,
Natürmort, 102x74 cm, T.Ü.Y.B.

Tanzimat Dönemi
Geleneksel Türk sanatının önemli bir dalı olan
minyatür, 16. yüzyılda klasik üslubuna ulaşmış, 17.
yüzyılın sonlarına doğru siyasal gelişmelerin de etkisi ile bir duraklama dönemi yaşamıştır. Batı etkileri ile tema ve üslup değişimleri gösteren minyatür sanatı, 18. yüzyılda yeniden canlanmıştır.
“Batılılaşma” döneminde geleneksel kalem işi duvar
ve tavan resimlerine batı etkili yeni süsleme unsurları katılmıştır. Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn (1793)
ve Mekteb-i Harbiye (1835) programlarında yer verilen dersler de Osmanlı resim sanatının gelişimine
katkıda bulunmuştur. Avrupa’ya öğrenim için öğrenci gönderilmesi ilk olarak II. Mahmud döneminde
gerçekleşmiştir. Batılılaşma hareketleri, sanatçı kimliğiyle de bilinen Sultan Abdülmecid döneminde Tanzimat Fermanı (1839) ile hız kazanmış, batılı tarzda yağlıboya resimler görülmeye
başlanmıştır. Foto-gerçekçi anlayışla eser veren ‘Türk
Primitifleri’ ile eserlerinde perspektif, ışık-gölge kullanımı ve yorumun önem kazandığı ‘Asker Ressamlar’,
Türk resim sanatı tarihinin gelişim sürecine önemli katkı
sağlamışlardır.
Müze koleksiyonunda Asker Ressamlar kuşağından; Şeker Ahmet Paşa, Süleyman Seyyid, Hoca
Ali Rıza, A. Sami Yetik, Halil Paşa, Hikmet Onat ve
dönemin asker ressamlarından eğitim alan ilk kadın ressamımız Müfide Kadri’ye ait eserler yer
almaktadır.

Artists in the Period of Tanzimat (1839-1876):
A significant branch of traditional Turkish art, miniature, reached its classical aspect in the 16th century and by the 17th century declined into a period of
pause with the influence of political circumstances.
Subsequent to the adaption into the western attitude
and themes, miniature art, revived in the 18th century. During the “Westernization” (L’occidentalisation)
period, new western-influenced decorative elements
were blended into traditional hand-drawn decoration
of painting (kalemişi) on walls and ceilings.
The lectures provided at the Imperial Institute
of Territorial Engineering (1793) and War Academy
(1835) also contributed to the progress in Ottoman art
of painting. Student exchange programmes launched
at the period of Sultan Mahmud II. Thus, Westernization (L’occidentalisation) movements gained impetus
with the Declaration of Tanzimat (1839) d uring the
reign of Sultan Abdulmecid, who was also known as
a remarkable artist and western-style oil paintings
occurred in this period. Performed with a photo-realistic attitude, the ‘Turkish Primitives/Pioneers’ and
the ‘Soldier Painters’ whose works embraced the
eminence of the usage of perspective, light-shadow
appliance and personal paraphrasing, have made an
important contribution to the development process at
the history of Turkish painting.
Museum collection embraces some works of
Seker Ahmed Pasha, Suleyman Seyyid, Hoca Ali
Rıza, A. Sami Yetik, Halil Pasha, Hikmet Onat who
are known as “Soldier Artists” and our first female
painter Müfide Kadri, who received lectures from
the soldier painters of the period.

Müfide Kadri,
Natürmort, 73x54 cm, T.Ü.Y.B.

1914 Çallı Kuşağı ve İzlenimcileri:
Resim tarihimizde ‘1914 Kuşağı’ ya da grubun
öne çıkan sanatçısı İbrahim Çallı’dan hareketle ‘Çallı
Kuşağı’ olarak anılan Türk İzlenimcileri, eğitim gördükleri Avrupa’dan I. Dünya Savaşı nedeniyle yurda
dönmek zorunda kalmışlardır. Batı sanatında gelişen yeni üslup ve teknikler ile eğitim anlayışını yurda getiren sanatçılar çeşitli kurumlarda sanat eğitimi
vermiş, resim çalışmalarında Avrupa kaynaklı Empresyonizm (İzlenimcilik) akımını benimsemişlerdir.
Psikolojik çözümlemeler, nü ve portre, bu dönemde
Türk resim sanatına konu olmaya başlamıştır. Işık
ve renk bu kuşağın sanatçıları için önemlidir.
Dönemin başka önemli bir oluşumu ise “Şişli
Atölyesi” olarak bilinen ve I. Dünya Savaşı’nın dramatik boyutunun sanata aktarılması amacıyla devlet eliyle kurulan atölyedir. Atölyede yer alan Çallı
Kuşağı sanatçılarının asker, savaş ve savaşın etkileri konularına eğildiği görülür.
1914 Kuşağı’nın “Çallı Kuşağı” olarak anılmasını sağlayacak kadar öncü bir sanatçı olan İbrahim
Çallı aynı zamanda; Zeki Kocamemi, Muhittin Sebati, Halil Dikmen, Cemal Tollu, Nurullah Berk, Eşref
Üren, Refik Epikman, Turgut Zaim, Ali Avni Çelebi,
Cevat Dereli, Nuri İyem, Mahmut Cuda, Şefik Bursalı, Elif Naci, Şeref Akdik, Bedri Rahmi Eyüboğlu
gibi önemli ressamların hocasıdır.
Müze koleksiyonunda dönem sanatçılarından; İbrahim Çallı, Sami Yetik, Hikmet Onat,
Mehmet Ruhi Arel, Nazmi Ziya Güran, Ali Cemal Benim, Hüseyin Avni Lifij, Namık İsmail, Hasan Vecih Bereketoğlu, Celal Uzel’e ait eserler
yer almaktadır.

İbrahim Çallı,
Dolmabahçe Sarayı’ndan,
47,5x38 cm, D.Ü.Y.B.

Ali Cemal Benim,
Yaralı Asker, 57x78 cm, T.Ü.Y.B.

1914 Period of Çallı and Impressionists:
Referred to ‘1914 Generation’ in our painting history or ‘the Çallı Generation’ inspired by the prominent
artist of the group, Ibrahim Çallı, the Turkish Impressionists had to return homeland from Europe where
they were receiving education due to the World War
II. These impressionist artists who brought home
the enriched attitude of art with new styles and techniques gained from Western art education, started
to give lectures at several institutions. Psychological
analysis, nudes and portraits began to appear as a
subject at Turkish painting during this period. Light
and colour are important elements for the artists of
this generation.
Another remarkable occurrence of the period is
the atelier established by the State in order to reflect the dramatic dimensions of World War II to art,
known as the “Şişli Atelier”. The artists of Çallı Generation who took part in the atelier seemed to focus
on the topics such as military service, soldiers, battle
and the effects of war.
Granting the name ‘Çallı Generation’ to the ‘1914
Period’, the pioneering artist Ibrahim Çallı, at the
same time, was the master of eminent painters such
as Zeki Kocamemi, Muhittin Sebati, Halil Dikmen,
Cemal Tollu, Nurullah Berk, Eşref Üren, Refik Epikman, Turgut Zaim, Ali Avni Çelebi, Cevat Dereli, Nuri
İyem, Mahmut Cuda, Şefik Bursalı, Elif Naci, Şeref
Akdik and Bedri Rahmi Eyüboğlu.
Some of the works of artists belonging the period
such as Ibrahim Çallı, Sami Yetik, Hikmet Onat, Mehmet Ruhi Arel, Nazmi Ziya Güran, Ali Cemal Benim,
Hüseyin Avni Lifij, Namık Ismail, Hasan Vecih Bereketoğlu and Celal Uzel are included in the Museum
collection.

Abidin Elderoğlu,
Ayrılış, 153x182 cm, T.Ü.Y.B.

Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği:
Osmanlı Ressamlar Cemiyeti’nden sonra ikinci,
Cumhuriyet Dönemi’nin ise ilk sanat topluluğu olan
Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği 1929
yılında kurulmuştur. Birlik; sanatçıları bir çatı altında
birleştirmek, sanatçı haklarını korumak, dayanışma
içerisinde olmak, sergi açma imkânının kısıtlı olduğu
şartlarda ortak sergiler açmak, sanatı yaygınlaştırmak ve sosyal etkinlikler gerçekleştirmek amacıyla
bir araya gelmiştir. Birlik sanatçıları Çallı kuşağının
izlenimci anlayışına karşılık, resimde çizgiye vurgu yaparak yapısal sağlamlık kazandırmayı amaçlamışlardır. Sanâyi-i Nefîse Mektebi’nde öğrenim
görmüş sanatçılardan oluşan birlik, toplumda resim
ve heykel sanatının benimsenmesi ve yaygınlık kazanması konusunda çalışmalar yapmış, sergiler esnasında resim ve heykel hakkında konferanslar da
düzenlemiştir.
Müze koleksiyonunda dönem sanatçılarından;
Elif Naci, Eşref Üren, Cevat Dereli, Abidin Elderoğlu, Fahrettin Arkunlar, İlhami Demirci, Zeki Kocamemi, Şeref Akdik, Malik Aksel, Edip Hakkı Köseoğlu, Mahmut Cuda, Ali Avni Çelebi, Ayetullah
Sümer, Nurullah Berk ve Turgut Zaim’e ait eserler
yer almaktadır.

Union of Independent Painters and Sculptors:
Successor to the Ottoman Society of Painters
and the first art society of the Republican Period,
The Union of Independent Painters and Sculptors
was established in 1929. The Union was constituted
in order to unite artists under a single roof, protect
their rights, keep them in solidarity, hold joint exhibitions in conditions where the opportunity to open
individual exhibitions is limited, popularise art and
create social events. On the contrary to the impressionist attitude of the Çallı generation, the Union’s
artists aimed to give structural solidity by emphasizing the element of ‘line’ in the painting. The union’s
artists who have studied at the Academy of Sanayi-i Nefise (Fine Arts) has conducted studies on
the adoption and spread of painting and sculpture
in society, organized conferences on painting and
sculpture during the exhibitions, as well.
Some works among the artists of the period; Elif
Naci, Eşref Üren, Cevat Dereli, Abidin Elderoğlu,
Fahrettin Arkunlar, İlhami Demirci, Zeki Kocamemi,
Şeref Akdik, Malik Aksel, Edip Hakkı Köseoğlu,
Mahmut Cuda, Ali Avni Çelebi, Ayetullah Sümer,
Nurullah Berk and Turgut Zaim are included in Museum’s Colleciton.

Cevat Dereli,
Milli Oyun (Kadınlar), 120x95 cm, T.Ü.Y.B.

D Grubu:
D Grubu Atatürk tarafından onaylanan ve kendi yayın organını (Ar Dergisi) kuran ilk gruptur. İlk
sergilerini Ekim 1933’te Beyoğlu Mimoza Şapka
mağazasında açmış, Avrupa’da etkin olan sanat
akımlarını Türkiye’ye getirerek güncel eğilimleri
Türk sanatına aksettirmek amacını taşımıştır. Aynı
zamanda çağdaş Türk sanatının en uzun ömürlü
olma özelliğini taşıyan D Grubu sanatçıları izlenimci
eğilimlere karşıt bir yaklaşımla kompozisyonda kübist anlayışa yönelmiştir. Grubun ele aldığı kübizmin
sadece biçimsel görünüş şeklinde olduğu görülür.
Kalın figürler, geometrik çizgi ve anlatımlarla kübizmi biçimsel ve teknik şekilde ele almaları, o dönemde sanat adına büyük bir yenilik olmuştur.
Zeki Faik İzer, Nurullah Berk, Elif Naci, Cemal
Tollu, Abidin Dino ve Zühtü Müridoğlu tarafından
kurulan sanat topluluğu, önceleri tepkiler alsa da,
zamanla yeni katılımlarla büyümüştür.
Müze koleksiyonunda kurucularının dışında;
Fahrelnissa Zeid, Şefik Bursalı, Eşref Üren, Halil Dikmen, Arif Kaptan, Sabri Berkel, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Eren Eyüboğlu’na ait eserler
yer almaktadır.

Bedri Rahmi Eyüboğlu,
Portre, 64x45 cm, D.Ü.Y.B.

Eşref Üren,
Ankara’da Kış, 56,5x47 cm, D.Ü.Y.B.

The Group “D”:
The first group approved by Atatürk and established its own publication (The art magazine called
“Ar Dergisi”), the Group “D” opened its initiatie exhibitions in a hat store called Mimosa, located in
the district of Beyoğlu (Pera) in October 1933 and
aimed to bring the current art movements of Europe
to Turkey and to highlight new trends in Turkish art.
At the same time, the Group D artists, as the longest-lasting gathering of the contemporary Turkish
art, have turned to a cubist approach in composition
with an attitude opposed to impressionist trends.
The cubism handled by the group is observed peculiarly in the area of appearance in forms. Yet, their
formal and technical appliance of cubism with bold
and thick figures, expressive geometric lines was a
great innovation in the field of art that time.
Founded by Zeki Faik Izer, Nurullah Berk, Elif
Naci, Cemal Tollu, Abidin Dino and Zühtü Müridoğlu,
the group received unfavourable reactions at first,
but could widen with new attendances over time.
In addition to its founders, the Museum’s collection includes works of Fahrelnisa Zeid, Şefik Bursalı,
Eşref Üren, Halil Dikmen, Arif Kaptan, Sabri Berkel,
Bedri Rahmi Eyüboğlu and Eren Eyüboğlu.

Neşet Günal,
Başakçılar,
202x144 cm, Ç.Ü.Y.B.

Türk Resim Sanatında 1950 Sonrası Yönelişler
1940’lı yıllar, 2. Dünya Savaşı’nın etkisiyle Türkiye’de toplumsal bunalımın yaşandığı dönemdir. D
grubunun biçimciliğine karşı toplumsal içeriğin önemini
vurgulamak amacıyla kurulan Yeniler Grubu, ilk “toplumsal gerçekçi” gruptur.
Soyut eğilimlerin başladığı 1950’li yıllarda Yeniler
Grubu da yeni bir üslup belirleyip soyuta yönelmiştir.
Müze koleksiyonunda dönem sanatçılarından; Nuri
İyem ve Ferruh Başağa’ya ait eserler yer almaktadır.
İlk soyut sergi, 1953’te Adnan Çoker ve Lütfü Günay’ın “Orijinal Sergi Öncesi” adıyla açtıkları sergidir.
Güzel Sanatlar Akademisi’nde Bedri Rahmi
Eyüpoğlu atölyesinden on öğrenci tarafından 1942 yılında 10’lar Grubu kurulmuştur. Toplumsal gerçekçilik
eğilimi doğrultusunda etkinlik gösteren grup, Anadolu’nun yöresel motiflerini ve Türk kültürünü temel almış, Batı ile sentezleyerek yorumlamaya çalışmıştır.
“D Grubu ruhu”nu bir anlamda yeniden canlandıran
sanatçılar, bireysel üslupta çalışmışlardır.
Müze koleksiyonunda dönem sanatçılarından; Orhan Peker, Turan Erol, Leyla Gamsız Sarptürk, Mehmet
Pesen ve Nedim Günsür’ün eserleri bulunmaktadır.
1950 sonrası resim sanatında belli bir akımdan söz
etmek genelde pek söz konusu değildir. Dışavurumculuktan sürrealizme, naif sanattan fantastik kurguların
ele alındığı fütüristik çalışmalara kadar pek çok akımın
iç içe geçmiş şekilde karşımıza çıktığı görülür.
1970 yıllarına gelindiğinde figürün Türk resim sanatında yeniden önemli bir yer edindiği görülür. Figürün
yeniden Türk resim sanatına girmesine öncülük eden
sanatçı ise Neşet Günal’dır.

Tendencies in Turkish Painting After 1950
The 1940s stand as the period when there was
a social oppression in Turkey due to the impact of
World War II. The Group of “Yeniler” (Newcomers/
Nouveau), which was established in order to emphasize the importance of social themes against the
structuralism of group “D” is considered among the
first “social-realist” groups.
In the 1950s, when abstract trends began to become clear, The Group of “Yeniler” also determined
a new style and faced into abstraction. The Museum
collection includes works of Nuri Iyem and Ferruh
Başağa, among the prominent artists of the period.
The first abstract exhibition was held by Adnan
Çoker and Lütfü Günay in 1953 with the title “Prior
to the Original Exhibition”.
The Group of On’lar (10s) was established in
1942 by ten students studied in the Bedri Rahmi
Eyüpoğlu workshop at the Academy of Fine Arts.
Produced their works in the attitude of social realism
and based on the local patterns/motifs of Anatolia
and Turkish culture, the Group has interpreted these
patterns by combining them with the approaches of
the West. In a sense, these artists have revived “the
spirit of Group D” creating their works in an individual style.
The Museum collection includes works of Orhan
Peker, Turan Erol, Leyla Gamsız Sarptürk, Mehmet
Pesen and Nedim Günsür, belonging that period.
Though it is considered to be out of the question
to mention a certain trend in the art of painting after
1950, from expressionism to surrealism, from naive
art to fantastic fictions in futuristic works, it is realised
that many tendencies come across in one-another.
By the year of 1970, “the figure” has regained an
important place in Turkish painting art. Neşet Günal
is the artist who led the re-entry of the “figure” into
Turkish painting.
İhsan Cemal Karaburçak,
Telgraf Direkleri,
121x80,5 cm, D.Ü.Y.B.

Aliye Berger,
Kadın Figürü, 14,5x22 cm, Gravür

ÖZGÜN BASKIRESİM
Tarihi çok eskilere dayanan baskıresimler; litografi, ağaç baskı, asitli baskı ve serigrafi gibi farklı teknikler kullanılarak ortaya konan özgün sanat ürünleridir. 2 Mart 1883’te öğretime başlayan Sanâyi-i
Nefîse Mektebi’nde, eğitim amaçlı ilk özgün baskı
resim atölyesi 1892 yılında, “Hakkâklık” bölümü adı
altında açılmıştır. 1935’te Floransa’da fresk ve “baskıresim” eğitimini tamamlayan Sabri Berkel atölye
asistanlığına getirilmiştir. Bu atölyede sanatsal anlamda özgün baskıresim; linolyum, metal gravür
ve litografi çalışmaları ile başlamıştır. Sabri Berkel
ve Turgut Zaim, atölyenin ilk baskıresim ürünlerini
vermiştir.
Türkiye’de baskıresim sanatının bugünkü ulusal
ve uluslararası yaygınlığa ve tanınırlığa ulaşmasında kadın kimliği ile ön plana çıkmış Aliye Berger, zor
ve zahmetli gravür tekniğinde çok sayıda eserler
üretmiştir. Berger, ilk Türk kadın baskıresim sanatçısı olmasının yanı sıra, aynı zamanda ilk Türk kadın
gravür sanatçısıdır.
1950’lere kadar ülkemizde Aliye Berger, Bedri
Rahmi Eyüboğlu, Orhan Peker gibi baskıresim alanında eser veren sanatçı yok denilecek kadar azdır.
1950’lerden itibaren Türkiye’de özgün baskıresim
sanatçıları tarafından sanatsal bir ifade biçimi olarak baskıresim tekniği tercih edilmiştir.
Müze koleksiyonunda; Mustafa Aslıer, Mustafa
Pilevneli, Asım İşler, Ali İsmail Türemen, Mehmet
Özer, Hayati Misman, Atilla Atar ve Gören Bulut’un da aralarında yer aldığı sanatçıların eserleri
bulunmaktadır.

ORIGINAL PRINTMAKING
Paintings made of printmaking, whose history dates
back to very ancient times, are original art products
created using several techniques such as lithography,
woodblock printing, acid printing and serigraphy. The
first original printmaking atelier for educational purposes was established in 1892 in the department of “Engravery” at the Academy of Fine Arts (Sanayi-i Nefise,
launched the educational programmes on March 2nd,
1883). In 1935, Sabri Berkel, who accomplished his
fresco and “printmaking” studies in Florence, was appointed as atelier assistant. In this atelier, the artistic
sense of the original printing; was put into appliance by
linoleum, metal engraving and lithography techniques.
Sabri Berkel and Turgut Zaim were the first providers
of the painting products of printmaking at the atelier.
Aliye Berger, who became prominent with her female identity in achieving the current national and international extensity and recognition of printmaking in
Turkey, has produced numerous works in the difficult
and inconvenient engraving technique. In addition to
being the first Turkish female printmaking artist, Berger also stands as the first Turkish female engraver.
Until the 1950s, there were a couple of artists in our
country who created works in the field of printmaking
such as Aliye Berger, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Orhan
Peker. Following the 1950s, the technique in printmaking has been preferred as a form of artistic expression
by the artists of original printmaking in Turkey.
The Museum collection includes works of artists
including Mustafa Aslier, Mustafa Pilevneli, Asim Işler,
Ali Ismail Türemen, Mehmet Özer, Hayati Misman,
Atilla Atar and Gören Bulut.

Gören Bulut,
İsimsiz, 67x80 cm,
Gravür

HEYKEL
Türkiye’de heykel sanatı uygulamaları resme
göre daha geç dönemlerde başlamıştır. Her ne kadar
Anadolu’da eski dönemlerden itibaren taş oymacılığı
varlığını sürdürmüş olsa da, Türk sanatında figürlü
çalışmalar 20. yüzyılın başlarında kendini göstermeye başlar. Osmanlı döneminde azınlık (gayr-i müslim) ustalar, özellikle mimarî süsleme amaçlı figürlü
heykeller yapmış ancak gerçek anlamda ilk heykeltıraşlar kuşağı eski adı Sanâyi-i Nefîse Mekteb-i Âlîsi
olan İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nde heykel
derslerinin başlamasıyla ortaya çıkmıştır.
Cumhuriyetin ilk yıllarındaki heykeltıraşlar kuşağında Nijad Sirel, Mahir Tomruk, Ratip Aşir Acudoğu,
Nusret Suman, A. Hadi Bara, Zühtü Müridoğlu, Kenan Yontunç ve Sabiha Bengütaş’ın gerçekleştirdikleri anıtlar ve açtıkları sergiler, toplumda heykel sanatı bilincinin yerleşmesine önemli katkı sağlamıştır.
A. Hadi Bara’nın soyut heykel çalışmaları, bu alandaki ilk örnekler olması bakımından önemlidir.
İlerleyen yıllarda yeni heykel sanatçıları yetişmiş;
Sadi Çalık, Hüseyin Gezer, İlhan Koman, Hakkı
Atamulu, “anıt heykel” uygulamalarının yanında
çağdaş heykel sanatının önemli örneklerini ortaya
koymuşlardır.
1960 sonrası Türk heykeli, bu sanata olan ilginin
artması ve eğitim kurumlarının yaygınlaşması sonucu önemli bir aşama kaydetmiştir.
Müze koleksiyonunda eserleri yer alan sanatçılardan bazıları; A. Hadi Bara, Zühtü Müridoğlu, Hüseyin Anka Özkan, Kadrünnisa Aydemir, Turgut Pura,
Sadi Öziş, Hakkı Karayiğitoğlu, Kuzgun Acar, Tamer
Başoğlu, Haluk Tezonar ve Ferit Özşen’dir.

Kuzgun Acar,
İsimsiz, 78x62x46 cm, Demir

SCULPTURE
The practices in the field of sculpture in Turkey
coincide with a later period than painting. Although
stone-carving has existed in Anatolia since the ancient times, figurative works -of a contemporary
sense- in Turkish art have been occurred by the
20th century. During the Ottoman period, masters
belonging to minority (non-Muslims) created sculptures of figure especially for architectural decoration
purposes, but in a contemporary sense, the first
generation of sculptors appeared with the introduction of sculpture classes at the Istanbul Academy of
Fine Arts (formerly Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi/
Supreme Academy of Fine Arts).
Among the generation of sculptors within the
early years of the Republic, Nijad Sirel, Mahir Tomruk, Ratip Aşir Acudoğlu, Nusret Suman, A. Hadi
Bara, Zühtü Müridoğlu, Kenan Yontunç and Sabiha Bengütaş have provided a remarkable contribution to the establishment of awareness to the art of
sculpture in society by the courtesy of the monuments and exhibitions organized. A. Hadi Bara’s
abstract sculpture works gain importance due to be
standing as the first examples in this field. In the
following years, new sculptural artists were trained
such as; Sadi Çalık, Hüseyin Gezer, Ilhan Koman
and Hakkı Atamulu and they have performed eminent samples of contemporary sculpture art in addition to their “monumental sculpture” practices.
Later than 1960, Turkish sculpture has gained a
new progress as a result of the increase in public attention and interest towards this art and the spread
of educational institutions.
Some of the artists whose works are included in the Museum collection are; A. Hadi Bara,
Zühtü Müridoğlu, Hüseyin Anka Özkan, Kadrünnisa
Aydemir, Turgut Pura, Sadi Öziş, Hakkı Karayiğitoğlu, Kuzgun Acar, Tamer Başoğlu, Haluk Tezonar and
Ferit Özşen.

Füreya Koral,
Güneş, 44x55 cm, Seramik

SERAMİK
Türkiye’de modern anlamda seramik sanatı Cumhuriyet’ten sonra gelişme göstermiş, köklü bir geçmişe sahip olan Anadolu çömlekçiliği ile
geleneksel Türk çini ve seramik sanatı bu gelişim
sürecinde önemli bir rol oynamıştır. 1950’li yıllarda
çağdaş seramik sanatına öncülük eden sanatçıların başında Füreya Koral, Ayfer Karamani ve Sadi
Diren gelmektedir. 1960’lı yıllarda Alev Ebuzziya,
Mehmet Tüzüm Kızılcan, Bingül Başarır, Jale Yılmabaşar, Erdinç Bakla, Hamiye Çolakoğlu gibi birçok yetenekli sanatçı eser vermiştir. 1980’li yıllardan
itibaren değişen yaklaşımlarla birlikte soyut çalışmalar kendini göstermeye başlamış, Sevim Çizer,
Zehra Çobanlı, Sadettin Aygün, Bilgehan Uzuner
gibi birçok seramik sanatçısı yaptıkları çalışmalarla
bu alana yeni bir soluk getirmişlerdir.
Müze koleksiyonunda eserleri bulunan sanatçılar arasında; Ünal Cimit, Mustafa Tunçalp, Mehmet
Tüzüm Kızılcan, Halil Yoleri, Sevim Çizer, Bingül
Başarır yer almaktadır.

CERAMICS
Contemporary art of ceramics in Turkey has
been improved in succession to the Republic; Anatolian pottery, traditional Turkish tile and ceramic art
with a long history, have played an important role in
this line of development. Fureya Koral, Ayfer Karamani and Sadi Diren are among the renowned pioneering artists of contemporary ceramic art in the
1950s. Many talented and promising artists such
as Alev Ebuzziya, Mehmet Tüzüm Kızılcan, Bingül
Başarır, Jale Yılmabaşar, Erdinç Bakla, Hamiye Çolakoğlu followed them in the 1960s. When it comes
to the 1980s, abstract works have started to manifest themselves with variable approaches; many
ceramic artists such as Sevim Çizer, Zehra Çobanlı,
Sadettin Aygün, Bilgehan Uzuner have contributed
with a fresh breeze into this field with their works.
Among the artists whose works have been embraced by the Museum collection are; Ünal Cimit,
Mustafa Tunçalp, Mehmet Tüzüm Kızılcan, Halil Yoleri, Sevim Çizer and Bingül Başarır.

Mustafa Tunçalp,
Kuş, 34x42x52 cm, Seramik

