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Halk biliminin konular› aras›nda
bulunan bir çok konu, Türk resim sanat›-
n›n hemen hemen her döneminde yer al-
m›fl, halk bilimi ö¤elerinden yararlan›la-
rak yap›lan resimler günümüze, kimi za-
man toplumda yaflanan sosyal olaylar›n,
kimi zaman da art›k yok olmaya yüz tut-
mufl kimi halk kültürü imgelerinin ve o
dönemlerin belgesi olarak tafl›nm›flt›r. 

Sanat eserleri üretildikleri zaman-
dan itibaren çok daha uzun süre yaflaya-
bilmekte ve kültür ögesi olan birçok mad-
desel imge yok oldu¤unda bile varl›¤›n›
sürdürebilmektedirler.Resim sanat› bu
nedenle halk kültürü ögelerinin yaflat›l-
mas›nda yüzy›llar boyuca önemli bir yere
sahip olmufltur. Sanatç›n›n flahsi görüflü,
sosyal çevreyi alg›lay›fl›, kültürel davra-
n›fllar› ve benzeri durumlarda gösterdi¤i
de¤iflkenlik ve farkl›l›¤a ra¤men resim
sanat›nda di¤er ögelere göre halk bilimi
ögelerinin daha gerçekçi biçimde ifllendi-
¤i ve bu nedenle de daha kal›c› oldu¤u gö-
rülmektedir.

Halkbilimi normlar› içinde bir masa-
l›n ya da baflka bir anlat›n›n kiflilere göre
tekrar aktar›m› sonucu de¤iflikli¤e u¤ra-
mas› muhtemeldir. Ama bu de¤iflim yaz›-
l› sanat ürünlerinde oldu¤u gibi resim sa-
nat›nda da söz konusu de¤ildir.

Türk resminde halkbilimi ö¤elerinin
yer ald›¤› resimler, sanat tarihinin bafl-
lang›c›ndan günümüze kadar sahnedeki
yerini korumufltur. Ulusal kültür yarat-
ma u¤rafl›s› içinde olan Türk toplumu
uzun y›llar Türk resminde halkbilimsel
ö¤elerden yararlanm›flt›r. Bu nedenle re-
simde, öncelikle Türk insan›n› ve do¤as›-
n› konu seçme gere¤ine inan›lm›flt›r. Bu
inanç halkç›l›k politikas› ile birleflince,
Anadolu insan› ve do¤as› belli bafll› konu
durumuna gelmifltir. Bu konular sanatç›-
lar›n eserlerinde kimi zaman yerel konu-
lar›n soyutlanmas› fleklinde, kimi zaman
da gerçekçi bir ifadeyle yer alm›flt›r. Yerel
konular üzerinde çal›flan sanatç› ve eser-
lerin çoklu¤u bilinmektedir. Burada daha
çok halk yaflam›ndan kesitlere yer veren
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ve bu konuda kendini kabul ettiren baz›
sanatç›lar ve eserleri örnek olarak belir-
tilmifltir.

Türkiye’de resim sanat›n›n do¤uflu
ve geliflmesini 19.yüzy›lla s›n›rland›rmak
yanl›fl olur. Bu konu sadece Bat› etkileri-
nin belirledi¤i bir durum de¤ildir. Türk
resminin geliflmesinde Rönesans’tan gü-
cünü alan Bat› sanat›n›n etkisi elbette
vard›r ama asl›nda Türk resminin gelifl-
mesinde Bat›n›n rolünün ikinci derecede
kald›¤›n› belirten elefltirmenlerin say›s›
da hayli kabar›kt›r. Bat› tarz›ndaki bu
de¤iflim hiçbir zaman geleneksel Türk
resminin tamam›n›n y›k›l›p, Bat›l› anla-
y›flta bir resim sanat›n›n tamamen ege-
men oldu¤u anlam›na gelmemektedir. Ta-
rihi kökeni çok eskilere dayanan Türk
resmi Bat› sanat›yla tan›flarak ça¤dafllafl-
m›fl ve evrenselleflmifltir. Bu düflünceyle
19. yüzy›lda Avrupa’ya resim bilgilerini
art›rmak üzere, mühendishane, harp
okulu gibi kurumlarda e¤itim gören bir-
çok sanatç›-ö¤renci gönderilmifltir. O dö-
nemde Avrupa’ya gönderilen bu isimlerin
bafl›nda Hüsnü Yusuf Bey, Osman Nuri
Pafla, fieker Ahmet Pafla, Süleyman Seyit
Bey gibi sanatç›lar gelmektedir.. 1864-
1930 aras›nda yaflayan Hoca Ali R›za,
bunlar›n en meflhurlar›ndand›r. (Tansu¤
1995:158)

Cumhuriyet dönemi Türk resim sa-
nat›na bak›ld›¤›nda bu dönemin resim sa-
nat›nda Avrupa sanat›n›n ça¤dafl ak›mla-
r›na paralel e¤ilimler, D grubu ad› alt›n-
da toplanan ressamlar›n sergilerinde gö-
ze çarpmakla beraber Anadolu insan› ve
onun sosyal yaflant›s›na, rengine, deseni-
ne bir yaklafl›m söz konusudur. Bir çok
sanatç›da bu durum görülmektedir.
1950’lere kadar Cumhuriyet döneminin
önemli ressamlar›ndan Turgut Zaim
(1906-1974), Zeki Kocamemi (1901-1959),
Cemal Tollu (1899-1968), Nurullah Berk
(1906-1982), Bedri Rahmi Eyübo¤lu
(1913-1975), Sabri Berkel (1909), Cevat
Dereli (1901-1989), Ali Avni Çelebi 1904-

?), Muhittin Sebati (1906 1935), Hale
Asaf (1905-1938) Eflref Üren (1897-1984),
Zeki Faik ‹zer (1905-1989)’in tablolar›nda
halk bilimi ögelerinden yararland›¤› göz-
lemlenmektedir.

Bu sanatç›lar aras›nda Turgut Zaim,
Bat› resminin etkilerini halkbilimsel bir
duyuflla karfl›lamas› ve Anadolu Halk
kültürü konusundaki baflar›s› ile dikkat
çeken önemli ressamlar›m›zdan birisidir.

Turgut Zaim, minyatür düzenleme-
lerinden köylü nak›fllar›na kadar bir çok
halkbilimsel unsuru y›llar boyu kararl›
bir tutum içinde, kendine özgü bir flekilde
yorumlayan bir sanatç› olarak kalm›flt›r.
Türkiye’de yayg›nlaflan bir ak›m›n öncü-
sü olarak bilinen Zaim, Türk resim sana-
t›nda Bat›da teknikten öte konu ve motif
bak›m›ndan çok bir fley bulunamayaca¤›-
n› düflünen ender sanatç›lardan biridir.

Zaim’in, tuval üzerine yapt›¤› “Ye-
miflçi, Yaylada Yörükler, Yörükler Köyü,
Ürgüplü Yörükler ” adl› ya¤l›boya resim-
leri halkbiliminin resme aktar›l›fl›n›n en
güzel örneklerindendir. (Tansu¤
1999:165)

Turgut Zaim’in, Yörükler Köyü ve
Yaylada Yörükler tablosu incelendi¤inde
bir çok halkbilimsel ö¤eden yararlan›ld›¤›
aç›kça görülebilir. Bu resimlerde Yörükle-
rin yemek kültürü, giysileri, bafl ba¤lama
biçimleri, çorap ve bel ba¤lama kuflakla-
r›ndaki dokuma motifleri, giysilerdeki do-
kumalar, ve günlük yaflamdan kesitler ifl-
lenen halkbilimi ögelerinin bafl›nda gel-
mektedir.. Bunlar›n yan› s›ra yöresel bina
(yap›) özellikleri, Yörüklerde renk anlay›-
fl› gibi konularda da Turgut Zaim’in re-
simlerinden fikir edinmek mümkün ol-
maktad›r. Sofra sinisi ve ortaya konan ta-
baklardan aile fertlerinin tahta kafl›klar-
la yemek yiyifline kadar, imece kad›nlar›-
n›n yüzlerindeki yorgun görünüfl ve ço-
cuklar›n yaflam› içinde yer alan oyunlara
kadar bir çok motif ve öge Zaim’in resim-
lerinde yerini almaktad›r.

Cumhuriyet döneminde halkbilimi-
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ne karfl› Türk ayd›nlar› aras›nda büyük
bir ilginin do¤mas›. Cumhuriyetin erken
dönemlerinde Halkevlerinin bir kültür
oca¤› olarak faaliyet göstermesi vb. se-
bepler, bir çok alanla birlikte resim sana-
t›nda da özellikle Anadolu insan›na yöne-
lifli sa¤lam›flt›r.. Köy eliflleri ve nak›fllar›,
Anadolu ev mimarisi dünya ölçülerinde
ilgi çekici kaynaklar olarak görülmüfltür.
Mimar ve ressamlar bu kaynaklardan yo-
¤un bir flekilde yararlanm›fllard›r. Turgut
Zaim Ankara’ya yerleflen ve ölümüne ka-
dar Anadolu köyü ve göçebe yaflamdan
sahneleri, resminde baflar› ile uygulayan
bir sanatç›d›r.Paris’te k›sa bir süre kal-
m›fl ve orada kalman›n Türk sanat›na ya-
rar sa¤lamayaca¤› düflüncesiyle yurda
dönmüfltür.

Resim sanat›nda halkbilimi ö¤ele-
rinden yararlanan sanatç›lardan biri de
Malik Aksel’dir. Ankara’da 1930’larda
Gazi E¤itim Enstitüsünün resim bölü-
münde y›llarca resim e¤itimine hizmet
etmifl olan Aksel’in resimleri Anadolu in-
san›n›n yaflant›s›n› anlatan bir an› gibi-
dir. 

Aksel, resimlerinde Anadolu halk
yaflam› üzerinde yo¤unlaflm›flt›r. Tuval
üzerine ya¤l›boya ile çal›flt›¤› “Hal› Doku-
yanlar” adl› eseri örnek olarak verilebilir.
Malik Aksel’in ö¤rencileri de halkbilimsel
ö¤elerden yararlanarak resimler yapm›fl
ve 1934’de Ankara Halkevi’nde bozk›r in-
sanlar› konusunu iflleyen bir sergi düzen-
lemifllerdir. Anadolu bir çok sanat›n te-
mel konusu olarak ressamlar›n da yarar-
land›¤› insan, yaflam biçimlerini, tarla ça-
l›flmas›n›, do¤as›n› iflledi¤i bir mekan ola-
rak yer alm›flt›r.

Bedri Rami Eyübo¤lu (1911-1975),
Anadolu k›rsal motif örneklerini resmin-
de motiflemeye çal›flm›flt›r. Ancak resim-
lerinde deformasyona gitmifl, yararland›-
¤› halkbilimi ö¤elerini deforme ederek yo-
rumlam›flt›r.Resminde folklorcu e¤ilimle-
re afl›r› ölçüde yer veren Eyübo¤lu flairli-
¤inin ve yazarl›¤›n›n da etkisiyle popüler

bir üne kavuflmufl, Anadolu k›rsal nak›fl
örneklerini resmine maletmeye çal›flan
yo¤un bir çaba içine girmifltir. Deformas-
yon genelde figürlerde yer al›r. “Halay,
Hamam›n Üç Kurnas›, Morlu K›z, Çam-
çakl›, Sar› Gelin, fiakirem” gibi resimle-
rinde deformasyon oldukça fazlad›r. (Tan-
su¤ 199:182)

Eren Eyübo¤lu (1913-1988)’nun ise
efli Bedri Rahmi Eyübo¤lu’ndan oldukça
farkl› bir tarz› vard›r. Konular›nda o da
Anadolu yaflant›s›n› ifllemifltir, ancak re-
simlerinde kulland›¤› ö¤eler geometrik
bir örgü içinde yer alm›flt›r. “Ana” adl›
eseri buna en güzel örnektir. (Özdemir
1997:142)

Nurullah Berk (1906-1974) Müstakil
Ressamlar ve Heykeltrafllar Birli¤i’nin
kurucular› aras›nda yer al›r. 1932 y›l›nda
Paris’te Fernand Leger ve AndreLhote
atölyelerinde çal›flm›flt›r. D grubunun ku-
ruldu¤u y›llarda, kübist denemeler yap-
m›fl, resimlerinde yerel konular› geomet-
rik düzenlemeler içinde sunmufltur. Nu-
rullah Berk’in “Küpçü ve Portre” adl›
eserlerinde Türk halkbilimi motiflerini
kübist bir anlay›flla iflledi¤ini görürüz.
(Özdemir 1997:144)

Osmanl› Ressamlar cemiyetinin ku-
rucular›ndan olan Ruhi Arel (Mehmet
Ruhi) (1880-1931) gerçekçi temalar› yo-
rumlamakta dönemin di¤er ressamlar›n-
dan daha büyük bir duyarl›l›k göstermifl
ve resimlerine yo¤un bir yerel atmosfer
kazand›rmakta en büyük baflar›lardan
birini ortaya koymufltur. Halk yaflam›n›
ve dönemin sosyal olaylar›n› resimlerine
konu alm›flt›r. Bafll›ca eserleri flunlard›r:
Tafloca¤›nda Çal›flanlar, Atatürk’ü Karfl›-
lama, Muhacir Kad›n, Yazmac› Köylü Ka-
d›n›.

Önceleri sosyal içerikli resimler ya-
pan  Nuri ‹yem (1915), daha sonraki dö-
nemlerde resimlerinde Anadolu’dan çeflit-
li kad›n bafllar›n› ifllemifltir. Eserlerinde
Anadolu insan›n yaflam›n› portrelere yan-
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s›tarak bir anlamda duygusal mesajlar
vermektedir. Bafl ba¤lama biçimleri, ka-
d›nlar›n köy yaflam›, portrelerindeki yor-
gun bak›fllar, ‹yem’in tablolar›na ald›¤›
bafll›ca konulard›r. Eserleri: Dededen To-
runa Atatürk Türküleri, Portre, Nalbant,
Halk fiairi, Çeflme Bafl›, Aile, Orkestra,
Ana fiefkati, Kardefller.

Neflet Günal (1923) Anadolu tipleri-
nin kompoze edildi¤i etkili resimler yap-
m›flt›r. Bafll›ca eserleri flunlard›r: Çay›r-
da, Çocuklar, Ana ve Çocuk, Ba¤ Bozumu,
Aile, Toprak, Bunal›m, Korkuluk, Köylü
K›z, Baflakç›lar. Günal’›n resimlerinde
halkbilimsel unsurlardan oldukça fazla
yararland›¤› görülmektedir.  Günal, Ana-
dolu insan›n›n yaflam biçimini; bazen ba-
r›nd›klar› evlerin mimari yap›s›n›, bazen
de o bar›nak içindeki günlük yaflam›, fi-
gürleri ön planda tutarak ifade etmifltir.
Figürlerin hemen arkas›nda bebek befli¤i,
testi v.b. eflyalar Anadolu yaflam›n›n tipik
bir göstergesi olarak Günal’›n resimlerin-
de yerini alm›flt›r. 

Resimlerinde figürlere fazlaca yer
veren bir baflka sanatç› ise Nedim Gün-
sür (1924)dur. Günsur, figür-mekan ilifl-
kisini kaynaflt›rarak resimlerini izleyici-
sine sunmufltur. Bu konudaki bafll›ca
eserleri “Madenciler, Gurbetçiler ve
Tren”dir.. Günsur’un resimlerinde Anado-
lu yaflam›, ço¤unlukla d›flar›daki yaflam
ve halk›n birbirine olan yak›nl›¤›, gele-
neklere uygun flekilde ifade edilmifltir.

1950’lerden günümüze do¤ru gelin-
dikçe resimlerinin konular›nda halk ya-
flam› ve yerel konular›n soyutlanm›fl ifa-
desi olan baz› sanatç› ve eserleri flunlar-
d›r:

Nevzat Akoral (1926) “Ankara Kale-
si”, Nuri Abaç (1926) “Köydeki Alman Ge-
lin, Çalg›c›lar Gemisi”, Duran Karaca
(1934) “Ads›z”, ‹brahim Balaban (1921)
“Birdirbir Oyunu, Göç, Dibekte Bu¤day
Dövenler”, Mehmet Baflbu¤ (1956) “Ço-
cuk “, Ali Düzgün (1954) “Vanl› Genç K›z,
Sonbaharda Kad›nlar›m›z, Vatan›mda

K›na Geceleri”, Birsen Çeken (1962) “Ka-
t›rc›lar, Ayder Yaylas›, Yaylaya Göç, Ça-
mafl›r Y›kayanlar”.

Görüldü¤ü gibi halkbilimi ö¤eleri
Cumhuriyet döneminden günümüze, Ba-
t›l›laflma süreci dahil resim sanat›nda ad›
bilinen bir çok sanatç›n›n yararland›¤›
kaynaklardan olmufltur. Türk ressamlar›
yaflad›¤› çevreye, Anadolu insan›na ve do-
¤as›na, insan›n›n yaflam tarz›na, motifle-
re, figürlere, imgelere eserinde yer ver-
mifl, böylece halka do¤ru gitmifltir. 

Cumhuriyet döneminde devlet ad›na
yetifltirilmek üzere yetenekli gençler seçi-
lerek Avrupa’n›n sanat merkezlerine gön-
derilmifltir. Türkiye’ye döndüklerinde bu
sanatç›lardan Bat› resmine ba¤l› resim
yapanlar oldu¤u gibi bir k›sm› da gele-
neksel Türk biçim ve renk duyarl›l›¤›n›,
köy ve köylü nak›fllar›n› ve birçok halkbi-
lim ögesini resimlerinde kullanmay› ter-
cih etmifltir.

Bütün bu örnekler göstermektedir ki
Türk ressamlar› eserlerini olufltururken
halkbilim ögelerinden yararlanm›fllar,
baflta Anadolu insan›n›n yaflama biçimi
olmak üzere halkbiliminin birçok ögesini
resimlerine zevkle yans›tm›fllard›r.
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