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Koleksiyoncu de¤ilim
Rasih Nuri ‹leri

Birçok kiﬂi, hatta resim, müzayede evi ve galeri
sahibi, benim resim koleksiyoncusu oldu¤umu
san›yor. Ben, hiçbir zaman resim
koleksiyoncusu olmad›m, olmay› düﬂünmedim,
kald› ki öyle bir olana¤›m da olmam›ﬂt›r. Oysa
y›llar önce Somut dergisinde, sevgili dostum
Semih Balc›o¤lu’nun, bende üç bini aﬂk›n resim,
yani desen, suluboya, guaj, gravür ve ya¤l›boya
bulundu¤unu yazd›¤› da bir gerçektir. Böyle
olunca, öncelikle bu çeliﬂkiyi aç›klamam
gerekecektir.
(Baz› kiﬂilerin kafas›nda oluﬂan bu yapay
çeliﬂkiyi çözümlemek için yine benimle iliﬂkili
politik bir aç›klama yapmam faydal› olacakt›r.
70 y›ld›r Komünist Partisi üyesi oldu¤um
herkesçe bilinmektedir. ‹ﬂte resim
koleksiyoncusu olmam ile Komünist olmam
aras›ndaki görünürdeki çeliﬂkiyi bu yönde
çözmek bana gerçekçi göründü. 1960’l› y›llarda
Adana’da iki önemli kitapç› vard›: Sad›k
Aldatmaz ve Vakkas Aldanmaz. ‹kisi de y›llar
boyunca, el alt›ndan, o dönemde Komünist
san›lan kitaplar satarlard›. Polis ise ticaretlerine
mani olmaz, sadece bu kitaplar› sat›n alanlar›n
listelerini almakla yetinirdi. Bu müﬂterilerden
birisi de, sonradan hayat arkadaﬂ›m olan Bedia
Behlil idi. Y›llar geçti, 1960’l› y›llarda Mehmet
Ali Aybar’›n yönetti¤i Türkiye ‹ﬂçi Partisi
kuruldu, ateﬂli Parti yöneticilerinden birisi de
Vakkas Aldanmaz oldu. Aybar ile birlikte ilk
Diyarbak›r’a gitti¤imizde otomobilde Vakkas da
vard›, ﬂoföre “direksiyon iﬂçisi” diye hitap
ederdi. Bu yolculukta çarp›c› bir formül kulland›:
“Ben sonradan olma, kitaptan dolma sosyalist

de¤ilim, anadan do¤ma sosyalistim.” Sonradan
bu formül “dogmatik sosyalist”e dönüﬂtü. ﬁaka
bir tarafa, Türkiye’de “kitaptan dolma”, yani
Marksist-Leninist teoriyi hakk›yla bilen de¤il, az
çok bilenlerin dahi yok derecede az oldu¤unu
çok sonra ö¤renecektim.
Yüzbaﬂ› Abdülkadir, yani yazar ismi ile Vedat
Türkali, koca bir kitab›nda 40’l› y›llardaki
gençli¤in nas›l gizli Komünist Partisini aray›p
bulamad›¤›n›, hatta sonunda örgüt kurmaya
kalk›ﬂt›klar›n› uzun uzun anlat›r. Oysa ben hiçbir
zaman Komünist Partisi aramak zorunda
kalmad›m, çünkü ailece Parti’nin içindeydim.
Parti’nin bütün yay›nlar›n› ve hatta Marksizmin,
Leninizmin ve de Sovyetler Birli¤i’nin
kuruluﬂuna dair bütün kitaplar, doktor ﬁefik
Hüsnü’nün Ayd›nl›k yay›nlar› evimizde
bulunuyordu. Parti’nin ilk ideolo¤u, üniversitede
Pedagoji Enstitüsü Baﬂkan› Prof. Sadrettin Celal
Antel ve küçük kardeﬂi ilk tangocu Necip Celal
Bo¤aziçi’nde kap› komﬂumuzdu. O kadar ki
1936 y›l›nda John Reed’in, Lenin’in önsözünü
yazd›¤› Dünyay› Sarsan On Gün kitab›n›n
çevirisi bana yapt›r›lm›ﬂt›, ancak ayn› y›l
Moskova’da ünlü Zinovyev ve Kamanev davas›
baﬂlam›ﬂt›. Az sonra, dava zab›tlar›n›n Moskova
bask›s› da eve geldi, art›k çevirimin bas›lmas›na
olanak kalmam›ﬂt›.)
Yeniköy’deki evimizin duvarlar›nda, büyük
dedem Abidin Paﬂa’n›n Pavli Cagliari taraf›ndan
yap›lm›ﬂ portresi, Güzel Sanatlar Akademisi
Müdürü Nam›k ‹smail’in birçok tablosu ve di¤er
baz› resimleri bulunuyordu. Küçük amcam
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mühendis Sedat Nuri, büyük day›m Ali Dino ve
dostlar› karikatürist Sedat Simavi, Kalem, Cem
ve di¤er dergilerde karikatürler yay›nl›yorlard›;
en yak›n dostlar› ise Türkiye Sosyalist ‹ﬂçi ve
Çiftçi Partisi Genel Baﬂkan› Nam›k ‹smail’den
baﬂkas› de¤ildi. Yatak odamda ise nevresime
sar›lm›ﬂ Nam›k ‹smail’in büyük boy ç›plak kad›n
tablolar› gizlenmiﬂ durumdayd›. Ne yaz›kt›r ki,
az sonra annem “Sedat, bu ç›plak resimleri
çocu¤un odas›ndan al, iﬂyerine götür”
ricas›nda bulundu, o resimler böylece
kayboldu. Sade onlar de¤il, büyük amcam
mimar Vedat Tek Paris Resim Akademisi’nden
mezundu; day›lar›m Arif, Ahmet ve Abidin de
resim yap›yorlard›. Böylece, dolaplar dolusu
resimleri olan bir evde büyüdüm. Resim
koleksiyonu diye bir kavramla iliﬂkim olmad›,
sadece ressamlar tan›d›m. ﬁunu da ekleyeyim,
Osman Hamdi Bey yak›n dostumuz Ekrem ve
Cemal Reﬂit’in büyük day›lar› idi. Büyük amcam
Prof. Yusuf Raz› Bey’in resim hocas› ise
Süleyman Seyyit Bey idi ve kendisinde onun
desenlerini kapsayan bir defter de
bulunuyordu. Amcam “Ben ölünce senin
olsun” dediyse de, ölünce k›z› taraf›ndan
defterin önemi anlaﬂ›lmam›ﬂ ve lüzumsuz
ka¤›tlarla at›lm›ﬂ olacak. Evet, ressamlarla,
day›lar›m›n arkadaﬂlar›yla, hatta benim okul
arkadaﬂ›m Avni Arbaﬂ ve di¤erleriyle çok
yak›nl›¤›m olmuﬂtu. Sonra anlataca¤›m birçok
resim bizim eve getirilip terk edilmiﬂtir, geri
al›nm›ﬂt›r; sevdi¤imiz insanlara da, örne¤in
dü¤ünlerde rahatl›kla Nam›k ‹smail’ler, Fikret
Mualla’lar, Selim Turan’lar hediye etmiﬂimdir.
Bence bu anlatt›klar›m resim koleksiyoncusu
kavram› ile özdeﬂ de¤ildir. Baz› günler olmuﬂtur
ki; Fikret Mualla’n›n harika suluboyalar›ndan
k›rk beﬂ tanesi uzun zaman çekmecelerimde
yer alm›ﬂt›r. Day›m Abidin’in vefat›ndan birkaç
ay önce, bendeki Abidin’leri beraberce
saymaya kalk›ﬂt›k; yedi yüzü aﬂk›n eser ç›kt› ve
bu arada imzas›z olan yüzden fazla resmini
imzalad›, bunlar›n aras›nda bir soyut (abstrait)
ya¤l›boyas›na 1930 tarihini ekleyip “Benim ilk
yapt›¤›m abstrait resimdir” diye bilgi verdi.
Daha önce, tahta üzerine yapt›¤› bir ya¤l›boya
Bo¤az manzaras›n›n arkas›na da imzas›n› ve
1929 tarihini atarak bir soru iﬂareti ekledi.
Kald› ki, 1934 y›l›nda Leningrad’a, sinemac›l›k
ö¤renmek için Atatürk taraf›ndan
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gönderilmeden önce yapt›¤› resimlerin yüzde
doksan› halen bendedir. Kendisi y›llar sonra
yazd›¤› iki mektupta bunlardan altm›ﬂ tanesinin
“Rasih Nuri ‹leri Koleksiyonu” kayd› ile
retrospektif kitab›nda yay›nlanmas›n› benden
istemiﬂtir. Bu ayr› bir konudur, Abidin Dino
kitab›mda yerini alacakt›r. Ayn› ﬂekilde amcam
Sedat Nuri, Paris’e son gidiﬂinden önce bana
bizde olan eserleri d›ﬂ›nda iki yüzden fazla
yap›t›n› hediye etmiﬂti.
Büyük day›m Arif Dino’ya gelince, 1957’de
vefat etmeden önce yazd›¤› vasiyetnamede
bütün varl›¤›n› bana hibe etmiﬂti. Arif’in
hayattaki kardeﬂlerinin ve ye¤eninin kabulü
üzerine Arif’in tek varisi ben oldum. Bana
eskiden vermiﬂ bulundu¤u resimler haricinde,
kütüphanesindeki kitaplar›n›n sayfalar› aras›na
gizledi¤i yedi yüzü aﬂk›n eseri ve de iki Çall›
‹brahim, iki Ali Avni Çelebi, otuza yak›n Bedri
Rahmi, üç yüze yak›n Ali Dino, ona yak›n
Yunan gravürcüsü Galanis ve Rikkat Kunt’un
tezhib defterini, yaprak üzerine çizilmiﬂ
hatlar›n›, çiçek resimli alaturka müzik kitab›n›
ve di¤er kitaplar›n› ve heykellerini bana b›rakt›.
Tarihi el yazmalar›n›n kopyalar›n› Süleymaniye
Müzesi’ne ve ‹stanbul Belediyesi’ne ba¤l›
‹SMEK kuruluﬂuna hediye ettim. Ayn› ﬂekilde,
dedem Abidin Paﬂa’ya ait XVI. yüzy›ldan kalma
el yazmas› Mesnevilerin kopyas› da
Süleymaniye Kütüphanesi’ndedir.
Doksan›nc› y›ldönümümde Londra Oteli’nde
say›n arkeolog ‹lmiye Han›mefendi ve ‹smet
Kür ile yap›lan röportajda belirtti¤im gibi,
kütüphanemi, resim ve hatlar›m› y›llar önce
Türkiye ‹ﬂçi Partisi’ne hibe etti¤imi belirttim. Ne
yaz›k ki, 12 Mart darbesinde ‹ﬂçi Partisi arﬂivi
darbeciler taraf›ndan yok edildi. ‹kinci
vasiyetnamemde ise ayn› hibeyi D‹SK Sendika
Konfederasyonu lehine tanzim ettim, bu kez
12 Eylül 1980 darbesiyle D‹SK arﬂivi de
SEKA’da imha edildi. Çocuklar›mla niyetim,
gücüm yeterse bir Rasih Nuri ‹leri Sanat ve
Kültür Vakf› kurup hepsini orada yaﬂatmakt›r.
Bu amaçla bir sponsor ve de Türkiye
Cumhuriyeti’nin bir müessesesinin deste¤ini
sa¤layabilirsek çok mutlu olurduk.
2005 y›l›nda Eczac›baﬂ›’lar›n ‹stanbul Modern
Müzesi’nde sergiledikleri Fikret Mualla

koleksiyonunda, bendeki Fikret Mualla’lar›n
büyük bir k›sm› yer al›yordu. Bilmem nedense,
daha önce a¤abeyim, dostum Taha Toros’un
Akbank yay›nlar›ndan yay›nlad›¤› Fikret Mualla
kitab›nda bulunan Mualla’n›n Abidin Dino’ya
yazd›¤› ilginç mektup ve mektubun
çerçevesindeki muhteﬂem suluboya sergide yer
almamaktayd›. Galeri Nev de, ayn› eseri
sergiye katmad›.
‹stanbul Modern’deki Mualla sergisinin son
günlerinde bir söyleﬂi yapt›m, do¤ru
hat›rl›yorsam eski dostum H›fz› Topuz da
benden sonra konuﬂmuﬂtu. Sergide H›fz›
Topuz’un koleksiyonunda yer alan, kendisine
dü¤ün hediyesi olarak vermiﬂ oldu¤um
Mualla’n›n ya¤l›boya “nü”sü de vard›. Bu
arada dostum doktor Safder Tar›m ve eski
Mina Urgan koleksiyonunda bulunan tan›d›k
resimler de vard›. Onlardan bahsederken H›fz›
Topuz bu söyledi¤imi do¤rulad›. Sonradan
yapt›¤› bir televizyon konuﬂmas›nda, o eserin
k›ymetini bilmedi¤imden dolay› kendisine
verdi¤imi söyledi¤ini duydum. Ben konuﬂmay›
ﬂahsen izlemedim. ﬁayet öyle bir ﬂey söylediyse
okkal› bir yanl›ﬂl›k yapt›¤› apaç›k.
Konuﬂmas›nda hediyeyi verirken Mualla’n›n
de¤erini bilmedi¤imi de¤il de H›fz›’n›n
dostlu¤unun de¤erini abartt›¤›m› söylemesi
gerekmez miydi! Kald› ki, H›fz›’ya niﬂan
hediyesi olarak da bir Bedri Rahmi ya¤l›boyas›
vermiﬂtim, o ya¤l›boyan›n öyküsü de ilginç:
1930’lu y›llarda Bedroﬂ, do¤ru hat›rl›yorsam, o
resmi 100 liraya sergilemiﬂti, ben ise Eyüp
Reﬂadiye Ortaokulu’nda ö¤retmenlik
yap›yordum ve 100 liradan az maaﬂ ald›¤›m
gibi, o parayla baba evimin bak›m›na katk›da
bulunuyordum. Bedroﬂ’a “Ayda 5’er lira
ödeyip resmi almak istiyorum” dedim ve 5’er
liray› aydan aya ödedim. H›fz› ile Nezihe’ye
niﬂanlan›rken verdi¤im resim o resimdi.
Mualla’ya gelince, onu dü¤ün hediyesi olarak
verdim. E¤er H›fz› böyle bir konuﬂma yapt›ysa,
bendeki el yaz›s› ile onun bir tekzibi
bulunmaktad›r. Fransa’da yay›nlad›¤›
Caricature et Société kitab›na yazd›¤› ithafta
aynen ﬂöyle yazm›ﬂt›: “Sevgili Raso’ya, Bedia’ya
ve Suphi’ye. Rasih, ilk resim eleﬂtirimi 1945’te
senin zorunla yazm›ﬂt›m, an›ms›yor musun?
(H›fz› Topuz, 26 May›s 1975)” O öykü baﬂka
bir öykü...

‹stanbul Modern’de yapt›¤›m konuﬂma çalkant›
yaratm›ﬂt›. Mualla’n›n “nü”lerinden ve evimdeki
di¤er resimlerden bahsederken sergide yer alan
iki nü ile bir ya¤l›boya manzaras›n›,
tan›mad›¤›m birinin Kamondo Han›’ndaki
stüdyomun aç›k kap›s›ndan içeri b›rak›p gitti¤ini
söyledim. Ayn› ﬂekilde Leopold Levy’nin bir gün
bize geldi¤inde kap› arkas›na imzal› bir
ya¤l›boya b›rakt›¤›n›, yine baﬂka birisinin kap›
arkas›na dört Nazmi Ziya ya¤l›boyas›n›
koydu¤unu söyledi¤imde genç dinleyiciler bir
hayli heyecanland›lar: Acaba ne yapsak da
bizim baﬂ›m›za da böyle ﬂeyler gelse diye. Bu
konuﬂmamdan sonra Nazmi Ziya’n›n ye¤eni,
dostum Faris Erkman’›n o¤lu Ferit Erkman
konuyu çözüverdi. Nazmi Ziya’n›n ye¤eni, aile
dostumuz Uzun Rasih (Güran), Nazmi Ziya’n›n
ölümünden sonra onlar› habersizce bize
b›rakm›ﬂ, babas›na da ayn› oyunu oynam›ﬂ.
Bugün Galeri Nev’de sergilenen Faris’in iﬂçi,
köylü resmi de Rasih Güran taraf›ndan 1962
y›l›nda düzenledi¤im Türkiye ‹ﬂçi Partisi ilk resim
sergisine hediye edilmiﬂti, ben de o sergiden
resmi sat›n alm›ﬂt›m. Kald› ki, T‹P sergi
davetiyesinin üstündeki Fikret Mualla’n›n
Neyzen Tevfik portresini de daha birçok resimle
birlikte ayn› sergiye ben hediye etmiﬂtim.
Bunun d›ﬂ›nda, Abidin Dino’nun Ara Güler ile
beraber haz›rlad›¤› Fikret Mualla kitab›nda
Rasih ‹leri Koleksiyonu’ndan diye geçen Fikret
Mualla ve ayr›ca Osman Hamdi, Tristan Tzara
ve daha birçok önemli eseri de Abidin bana
hediye etmiﬂti. En son, Abidin’in dörde
katlanm›ﬂ bir ﬂekilde bir zarfa koyup Paris’ten
postalad›¤› ve ‹stanbul Modern’deki sergide yer
alan Fikret Mualla’y› unutmamak gerekir. Ayn›
ﬂekilde, anneannemin kardeﬂi Cevat Bey,
ölmeden önce, ünlü Hollandal› ressam Van
Santen’in alt› eserini ve de 1930 y›l›nda Gazi
Mustafa Kemal Paﬂa’n›n imzalad›¤› ve Yar›n
gazetesinde yay›nlanan Abidin Dino’nun
desenini de bana verdi; kald› ki, daha önce o
desen y›llarca bende bulunuyordu. Day›m
Ahmet Dino ise, bana Paris’te yapt›¤› “nü”lerle,
ölmeden evvel evimizde çizdi¤i suluboyalar›
b›rakm›ﬂt›. Ayr›ca Ahmet day›m Remide ile
evlenince, Fikret Adil Koleksiyonu’ndan gelen
ve Nev sergisinde yer alan Nejat Devrim ve
Zühtü Mürido¤lu’nun resimleriyle Beyo¤lu’nda
bir mobilyac›n›n bodrumunda buldu¤u ve
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1950’li y›llarda 5 liraya sat›n ald›¤›, ‹stanbul
Modern’de ve Nev’de sergilenen Fikret
Mualla’n›n k›rm›z› yal›s›n› da bana hediye
etmiﬂti. ﬁeyh ﬁamil’in ve Hakkâk Zade’nin o¤lu
ünlü Osman Bey’in torunu Muammer
Hasa¤as›, kendi yapt›¤› resimler haricinde ev
hediyesi olarak dedesi Hakkâk Zade’nin iki
hatt›n› ve Haf›z Osman’›n ﬂahane bir
karalamas›n› bana hediye etti¤i gibi, Mualla
Eyübo¤lu ile karﬂ›l›kl› olarak birbirimize
verdi¤imiz-satt›¤›m›z resimler de vard›r.
Sadrazam Küçük Sait Paﬂa’n›n o¤lu Büyükelçi
Kemal Said’in hediye etti¤i iki hat, teyzem
Sahip Mollazade Pirio¤lu ve Evrenos soyundan
Sare Han›mefendi’nin verdi¤i gravürler ve
hatlar, Halid Ziya Bey’in k›z› Bihin Teyzenin
hediyeleri de unutulmamal›. Ben ise kendisine
çok sevdi¤im bir Selim vermiﬂtim, öldü¤ünde
hizmetkarlar› taraf›ndan di¤er baz› eﬂyalar› ile
birlikte çal›nd›.
Ayn› ﬂekilde, Fethi Okyar’lara, Ulagay’lara ve
dü¤ünlerde birçok kiﬂiye hediye etti¤im
resimlerin dökümü sayfalar tutar. Bunlar›n
aras›nda, bizi ailece K›br›s’a davet eden
eniﬂtem Say›n Ataçeri’ye verdi¤im iki Selim
Turan, sevgili kar›m Bedia’n›n kulak ameliyat›n›
yapan dostum Prof. Muzaffer Öktem’e
verdi¤im Abidin Dino’nun ya¤l›boyas›, avukat
Nebil Varuy’a ve baﬂkalar›na verdi¤im
hediyelerin listesi uzun, baz›lar› ise bir ödeme
niteli¤i taﬂ›r. Son bir örnekle bu konuyu
kapatay›m: Büyük amcam mimar Vedat Tek’in
torunu Nermin’e ilk evlili¤inde bir ya¤l›boya
hediye etmiﬂim, elli y›l sonra yak›n bir
akrabam›za “Rasih bana bir ya¤l›boya hediye
etmiﬂti, üstünde Nam›k diye bir imza var,
acaba tan›nm›ﬂ bir ressam m›d›r?” diye
sordu¤unda olay› hat›rlad›m. Demek ki,
Nermin’ci¤im Nam›k ‹smail diye bir ressam
tan›m›yormuﬂ. Kald› ki, benden ›srarla resim
isteyen ve alanlar›n baz›lar› y›llar sonra bunu
tamamen unuttuklar› gibi, ne yaz›kt›r ki baz›lar›
o resimleri kaybetmiﬂler, kendilerinde
olmad›¤›n› bana söylemiﬂlerdir. Ayr›ca, bol
miktarda da de¤iﬂ tokuﬂlar olmuﬂtur; örne¤in,
amcam Celal Nuri’nin torunu, son kocas› Settar
‹ksel’den kalan ve bir benzeri Ayasofya
Müzesi’nde bulunan ﬂahane bir “hat”›,
Abidin’in bir deseni karﬂ›l›¤› benimle de¤iﬂ
tokuﬂ etmiﬂti. Nas›l ki, Abidin’in Bal›kesir’deki
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görevinden (o dönemde devlet baz› ressamlar›
resim yapmalar› için çeﬂitli ﬂehirlere gönderirdi)
kalan bir ya¤l›boyay› s›n›f arkadaﬂ›m›n ye¤eni
Yahﬂi Baraz’›n “Bu Abidin’in de¤il” demesi
üzerine, kendisine, Abidin’e geldi¤inde
imzalat›p Maçka Mezat Galerisi’nde
satt›¤›mda, resmin bedeli karﬂ›l›¤›nda ayn›
müzayedede birbirinden önemli dört “hat” ile
de¤iﬂtirmem benim için unutulmaz bir
hat›rad›r. Sadece bu dört “hat”t›n hattatlar›n›
zikrederek konuyu kapatay›m: Melekpaﬂazade
Ali Haydar, Mehmet Tevfik, Kazasker ‹zzet ve
Mustafa Rak›m. Hayatta böyle düﬂeﬂler de
olabiliyormuﬂ demek ki.
Bu arada kaybolanlar ve gidip gelenler çokça
oldu¤u gibi, nas›l gittiklerini ve geldiklerini
bilmedi¤im birçok resim de var diye söylersem
gerçekten uzaklaﬂm›ﬂ olmam herhalde; ayr›ca
Da¤han Özil ile de¤iﬂtirdi¤im resimler de
cabas›. Da¤han’›n bir resme müﬂteri bulunca
onu sahibinden sat›n almaktansa ço¤u kez
kendisinde bulunan daha k›ymetli bir resim ile
de¤iﬂtirerek nakit para sa¤lamay› tercih etti¤ini
yak›nlar› bilirler. Nev’de sergiledi¤im Hakk› Anl›
bu tür resimlerden bir tanesidir.
Abidin ile çocuk yaﬂta iken yapt›¤›m›z bir
tart›ﬂmay› ve anlaﬂmay› aç›klaman›n zaman›
geldi: Abidin “Bir ‹ngilize gösterece¤im”
bahanesiyle bendeki on üç “El” desenini al›p
Fikret Adil’e götürmek istedi¤inde, ben “Fikret
geriye resim vermez” diye dayatt›m, Abidin ise
“Söz veriyorum geri gelecek” deyince,
çocu¤umsu bir anlaﬂma yapt›k: Bendeki bütün
resimlerin bunlar gelinceye kadar benim olsun
diye dayatt›m ve imzas›n› ald›m. Uzun y›llar
geçti, “Eller” geri gelmedi. Fikret ve Abidin
öldükten sonra Fikret’in son kar›s› bir gün bana
telefon edip “Bir zarfta bir Arif Dino ile on üç
Abidin imzal› ‘El’ resmi buldum. Arif senin
olsun, Abidin’lere müﬂteri bulabilir misin?” diye
teklifte bulundu; art›k ben de ihtiyarlam›ﬂt›m,
ne yaz›k ki üzerinde durmad›m. Elbette bu
anlaﬂmam›z bir ﬂakadan ibaretti.
Sözü gelmiﬂken Fikret Adil konusunu açmak
gerekecek: Abidin Yar›n gazetesinin d›ﬂ›nda ilk
eserlerini Fikret Adil’in Artist dergisinde
yay›nlam›ﬂt›. Bu koleksiyonu geçen y›l bir aç›k
artt›rmada adeta bedavaya ald›m. Fikret’e

gelince, Asmal› Mescit ve di¤er kitaplar›
gerçekten bir dönemin simgesidir. Kendisi
kuzinim Remide ile evliydi. Belki, Fikret
Mualla’y› da ilk ünlüleﬂtiren Fikret Adil’dir.
Ressamlar hakk›nda yaz›lar yazar, sergiler
düzenler ve kendilerinden dergilerde bas›lmak
üzere veya sadece hediye olarak resimler al›rd›.
Örne¤in, Atina’da bir Bedri Rahmi sergisi
düzenlemiﬂti, hiçbiri geri verilmedi. Abidin ve
Arif de bu s›n›fa girer. Daha sonra, birçok
dergide de çal›ﬂt› ve hatta 1939’da SES (Sanat
Edebiyat Sosyoloji) dergisini beraberce ç›kartt›k.
Bu dergilerde yay›nlanan resimlerin de ço¤u
kendisinde kald›. Hat›rlar›m, Nejat genç bir
çocuktu ve yeni resim yapmaya baﬂlam›ﬂt›;
ﬂüphesiz bütün aile bir sanatç› ailesiydi, ressam
ve yazar Cevat ﬁakir, Fahrünnisa Zeid, Aliye
Berger, Füreya Koral... Bir gün, Büyükada’da
ﬁakir Paﬂa Köﬂkü’nde, Fahrünnisa benim
portemi yaparken Fikret Adil, Leopold Levy ile
beraber ç›kageldi. Fikret Adil, yeni resme
baﬂlayan Nejat’› Levy’ye tan›ﬂt›rmak ve
eleﬂtirisini almak istiyordu. Leopold Levy’nin
sözlerini hâlâ unutamad›m: “Çocuklar çok defa
ﬂiddetli renkler kullan›rlar, Nejat bu renkleri
büyüdü¤ünde kullanmaya devam edebilirse
büyük bir ressam olabilir” demiﬂti. Levy o
dönemde tan›nm›ﬂ bir Frans›z ressam›yd› ve
‹stanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nde yeni bir
ç›¤›r açm›ﬂt›. Nejat ise, renk ustal›¤›n› ölünceye
kadar sürdürdü.
Burada Galeri Nev’deki sergide yer alan
Fahrünnisa’n›n “Rasih ‹leri portresi” hakk›nda
da iki söz söylemek isterdim: Bu portre, ilk kez
Dolmabahçe Saray›’nda sergilenmiﬂti. Y›llar
geçti, Fahrünnisa’n›n öldü¤ü y›l kendisine bir
mektup yazd›m. Mektuba en küçük o¤lu Prens
Raad’›n iki yaﬂ›nda iken Berlin’de Emir Zeid’in
büyükelçili¤i s›ras›nda annesi taraf›ndan çizilmiﬂ
portresinin bir fotokopisini ekledim; az sonra,
Ürdün Kraliyet Saray›’ndan gelen mektup beni
çok mahçup etti. Mektupta “Yollad›¤›n resim
tam gününde, Raad’›n do¤um gününde geldi,
Kral’›n hediye etti¤i murassa alt›n çerçeveye
tam uydu” yaz›l›yd›. Ayn› mektupta
“Büyükada’da bir gün seni bir ﬁeyh’e
benzetmiﬂ ve bir tablonu yapm›ﬂt›m, acaba
duruyor mu?” diye soruvermiﬂti. Ben cevap
veremeden sevgili Fahrünnisa ablam, 100
yaﬂ›na çok yaklaﬂm›ﬂken vefat etti. Ben de bu

yüzden fotokopi meselesini aç›klay›p
kendisinden özür dileyemedim.
Nev’de sergilenen Abidin’in Gerilla resimlerine
gelince, onlar›n da garip bir öyküsü vard›r.
Abidin, bu resimleri Amerika’ya götürmek
üzere Ayasofya Müzesi’ni restore eden
Whitimore’a vermiﬂti. Resimlerden y›llarca ses
ç›kmad›. Y›llar sonra, resimlerden kesinkes ümit
kesildi¤i bir s›rada, Aliye Berger bana bir
mektup yollad›. O s›ralarda, Surp Agop’daki
ﬁakir Paﬂa Apartman› iﬂhan›na dönüﬂtürülmek
üzere müteahhide verilmiﬂ ve apartman›n
tavanaras› odalar›nda bir resim rulosu
bulunmuﬂtu. Bu rulo, otuz-k›rk y›l önce
Whitimore’a teslim edilen resimlerin ta
kendileriydi. Whitimore, uça¤a binecekken
resimleri götürmeyi sak›ncal› bulmuﬂ ve
Fahrünnisa Han›m’a teslim etmiﬂ, Fahrünnisa
ise ruloyu apartman›n tavanaras›na b›rakm›ﬂ.
Büyük bir sevinçle Abidin’e müjdeyi verdim.
Abidin önemsemedi, sonunda “Resimler sende
kals›n, ne yaparsan yap!” dedi. Bu öyküyü,
2005 y›l›nda Nev’deki Gerilla Desenleri
kitab›nda ayr›nt›l› olarak anlatm›ﬂt›m.
Fikret Adil’e dönelim, yukar›da söyledi¤im gibi
resimlere el koymada çok usta bir kiﬂiydi.
Ancak, bir hayli tepki uyand›r›yordu. Örne¤in,
bir gün Fikret’in koleksiyonundan
bahsetti¤imde Cemal Tollu “Ben o adamla
görüﬂmem, hiçbir resmimi de kendisine
kapt›rmad›m” diye cevap vermiﬂti. Fikret,
Remide’den sonra yine evlendi, alzheimer’a
tutuldu ve y›llarca toplad›¤› resimleri satarak
ölünceye kadar geçinebildi.
Son bir paragraf... Yukar›da önemli iki noktay›
aç›klamad›m: Önce, 1940’lar›n baﬂ›nda yap›lan
ve büyük yank›lar yaratan “Liman Sergisi”nden
söz etmedim.
“Liman Sergisi”ni tertipleyen ressamlar
sonradan “Yeniler Grubu” olarak
örgütlenmiﬂlerdir. Abidin, Atatürk’ün kendisini
yollad›¤› Leningrad’da sinemac›l›¤› ö¤renmiﬂ ve
uygulam›ﬂt›. 1938 y›l›nda Türkiye’ye döndü.
Dünya, “‹kinci Dünya Savaﬂ›” eﬂi¤indeydi.
Abidin SES, Yeni Edebiyat dergilerinde çal›ﬂt›¤›
gibi, ressaml›¤›n› da devam ettiriyordu.
Kurucusu oldu¤u “D Grubu” ressamlar› ise,
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art›k Güzel Sanatlar Akademisi’nde profesör
olmuﬂlard› ve bir dereceye kadar yeni nesile
gereken deste¤i göstermiyorlard›. Oysa, yeni
nesil dedi¤imizde Nuri ‹yem gibi, Abidin ile
yaﬂ›t olanlar da bulunmaktayd›. Abidin onlarla
birlikte tek konulu bir sergi düzenledi: “Liman
Sergisi”nin konusu; ‹stanbul Liman›, yaﬂant›s› ve
ﬂehriydi. Ayn› konuda Fikret Mualla’n›n ﬂahane
suluboyalar› bizde varoldu¤u halde Mualla
daha önce Paris’e gitti¤inden o gruba dahil
olmam›ﬂt›. “Liman Sergisi” çok önemli sanatsal
ve politik etkiler yaratan bir sergi oldu. Art›k,
Dünya Savaﬂ› konjonktüründe bir sa¤ ve sol
ayr›m› a¤›r basmaktayd›. Bu sergideki ressamlar
aras›nda, “solcu” militan olmayan bir tek Avni
Arbaﬂ bulunmaktayd›. Selim Turan, Kemal
Sönmezler, Turgut Atalay, Haﬂmet Akal, Jak
‹hmalyan, Faruk Morel ve di¤er arkadaﬂlar
sergiyi haz›rlarken Abidin Dino, Kuledibi’nde
Kamondo Han›’n›n teras›n› stüdyo olarak
kiralam›ﬂt›. Abidin çok dil bilen, Sovyetler Birli¤i,
Londra, Paris, hatta ABD ile sanat iliﬂkileri olan
bir kiﬂiydi ve bas›nda sergi adeta Abidin Dino
ve arkadaﬂlar›n›n sergisi olarak alg›lanmaya
baﬂlam›ﬂt›. Bu olay, Nuri ‹yem ile Abidin
aras›nda ölünceye kadar süren ve hiç de hoﬂ
olmayan bir ayr›l›k yaratt›; o kadar ki, Selim
Turan, Nuri’nin yüzünden Abidin’i d›ﬂlayan
“Yeniler Grubu”ndan ayr›lmak gere¤ini duydu.
“Liman Sergisi” dolay›s›yla, y›llarca süren
arkadaﬂl›klar›m pekiﬂti¤i gibi, sergide Selim
Turan, Avni Arbaﬂ ve di¤er ressamlardan
resimler ald›m. Koca ya¤l›boyalar 15 liradan
sat›lmaktayd›. Hatta, sergi kapan›nca rahmetli
Yusuf’un yapt›¤› serginin afiﬂinin orijinali bende
kald›. Aﬂa¤› yukar› sergideki bütün ressamlar,
bana resimler hediye etmiﬂti. Turgut ve Avni
portrelerimi yapt›, bir mektubunda Nuri ‹yem
de portremi çizdi¤i gibi sergiden sonra s›n›fta
bütünlemeye kalan sevgilisi Nasip’e (‹yem)
matematik dersi vermeme karﬂ›l›k bir ya¤l›boya
vermeyi teklif etti, o resim de Nev’de
sergilenmektedir.
T‹P’in sergisine gelince... Bu sergi, 1962 y›l›nda
Füreya’dan ald›¤›m ilhamla düzenledi¤im
Türkiye ‹ﬂçi Partisi birinci resim sergisidir. Bu
sergiden Mehmet Ali Aybar ve Abidin Dino
hakk›nda haz›rlad›¤›m iki kitab›mda uzunca
bahsetmek niyetindeyim. Yurt içi ve d›ﬂ›
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ressamlardan ba¤›ﬂ olarak ald›¤›m›z
resimlerden oluﬂan bu sergi çok baﬂar›l› oldu,
Ankara’da da tekrarland›. Parti’nin ‹zmir’de
toplanan Birinci Kongresi’nde okudu¤um mali
rapora göre, Parti’nin ilk iki y›l›ndaki masraf ve
borçlar›n›n tutar› kadar, yani o zamanki parayla
sergide 25 bin lira gelir sa¤lam›ﬂt›k, bu da
döneme göre büyük bir parayd›. Eski dostlar›m
Hakk› Anl› ile Mübin Orhon bu sergide bana
çok yard›mc› oldular. Bir Selim yan çizdi.
Ailedeki ressamlar› sayarken, yurtd›ﬂ›nda birçok
resim sergisi açan amcam›n o¤lu, diplomat
Refik ‹leri’nin de ressam oldu¤unu ayr›ca
unutmamak gerekir. O¤lum Mehmet ‹leri’den
burada söz edecek de¤ilim. Nev sergisinin
baﬂta gelen kat›l›mc›s› olarak bu görevi
kendisine b›rak›yorum.
Resim dedikodusu için bu kadar› yeter, ancak
ﬂunu eklemeyi gerekli görüyorum ki; böyle bir
muhit içinde bende kendili¤inden bir resim
kültürü geliﬂmiﬂtir ve böyle bir kültür olmadan
ressam da, resim tüccar› da, koleksiyoneri de
olmak mümkün de¤ildir. Burada önemli bir
noktay› da vurgulamak gerekiyor: Türkiye’de
son birkaç y›lda yap›lan resim müzayedelerinde,
ola¤and›ﬂ› fiyatlarla resimler sat›lmaktad›r; ayn›
zamanda, bence ola¤and›ﬂ› boyda resimler de
sat›lmaktad›r. Hele alçak tavanl› evlerimizde o
resimlerin as›laca¤› duvarlar›n yoklu¤u benim
için bilmece niteli¤i taﬂ›maktad›r. Kald› ki,
benim kan›mca resim eleﬂtirenler de, satanlar
da, alanlar da, hepsi de¤ilse de ço¤u kez
konular›yla iliﬂkisi olmayan kiﬂilerdir.
Bu eleﬂtirimde, ne yaz›k ki çok yayg›n bir hal
alan Türkiye’deki sahte resim üretimini
de¤erlendirmekten kendimi alam›yorum. Bu
olay, örne¤in, en yak›nlar›mdan Fikret Mualla
ve Abidin Dino için varittir, o derece ki
yurtd›ﬂ›nda sahte Mualla sergileri yap›lmakta ve
ne yaz›k ki o yap›tlar› yabanc›lar de¤il, Türk
koleksiyonerler sat›n almaktad›r.
Abidin Dino’ya gelince... De¤iﬂik bir hususu da
aç›klamam gerekiyor, Nev’in bast›¤› Eller
kitab›nda (1984, Ankara, 7. resim) büyük bir
sürprizle karﬂ›laﬂm›ﬂt›m. Kitapta, asl› bende
bulunan anneannemin aya¤›n›n resmi de yer
al›yordu. Derhal resmin asl›n› ald›m ve kitaptaki

bask›n›n üzerine koydum: ‹kisi de ayn›
ölçekteydi, tam tam›na ayn› resim söz
konusuydu, tek farklar› imza de¤iﬂikti ve
kitaptaki röprodüksiyonda tarih yoktu. Kitab›
basanlara sordu¤umda, resmin sergide yer
ald›¤› ve sat›ld›¤› yan›t›n› ald›m. Bu resim sahte
bir Abidin de¤ildi, konuyu Abidin hakk›nda
yazd›¤›m kitab›mda ayr›ca aç›klayaca¤›m. ‹ki
Türk ressam›n›n ricas› üzerine bendeki Abidin
desenlerinin ikiﬂer fotokopisini çekmiﬂ ve bir
tak›m›n› Abidin’e postalam›ﬂt›m. Sevgili day›m,
annesinin ayaklar›n› benden geri istemektense,
alt› ›ﬂ›kl› bir cam üzerinde yollad›¤›m
fotokopiden resmi kopyalam›ﬂt›. ‹ﬂte bu kadar!
Bunu ressam›n kendisi yapt›¤›na göre, o resmin
sahte say›lmamas› gerekebilir...
Globalizm aﬂamas›ndaki emperyalizmin son
büyük ekonomik krizinde ben çok yüksek
rakamlara ulaﬂan resim piyasas›n›n Türkiye’de
çökece¤ini sanm›ﬂt›m, aldanm›ﬂ›m. Bir yönden
çok fazla ve gereksiz paras› olanlar ortaya
ç›km›ﬂ bulundu, di¤er yönden de t›pk›
gayrimenkulde oldu¤u gibi resim koleksiyonu
yapman›n ak›ll› bir yat›r›m oldu¤unu sananlar›n
türedi¤ini de san›yorum. Ayr›ca, belki benim
zevklerim ça¤d›ﬂ› kalm›ﬂ olabilir, yine de
Türkiye’de milyonlara sat›lan birçok resmin beﬂ
para etmedi¤i kan›s›ndan da vazgeçemiyorum.
Burada bir nokta üzerinde durmam
gerekmektedir: Türkiye resim piyasas› ile dünya
resim piyasas› aras›nda bir kopukluk
bulunmaktad›r. Hiçbir Türk ressam›n›n dünya
piyasalar›nda önemli bir yer alaca¤›n›
sanmad›¤›m gibi, hiçbir önemli yabanc›
ressam›n da Türkiye’de al›c›s› oldu¤una
inanm›yorum. Bunu söylerken, Rafi Portakal’›n
gümrü¤ünü ödemek ﬂart›yla yapt›¤› “Klasik”
resim sat›ﬂ› olay›n› ve Ankara Nev’in 1985’ten
beri sürdürdü¤ü Avrupa “Modern” sanat
sergilerini, Da¤han Özil’in “Modern” Avrupa
sanat›n› tan›tmaya u¤raﬂt›¤› unutulmamal›d›r.
Bunlar›n bir istisna m›, bir baﬂlang›ç m›
oldu¤unu de¤erlendirmek erkendir san›r›m.
Öte yandan Lord Salisbury’nin Londra’da iki
müzesi bulundu¤unu, bunlardan birinin
“Klasik”, di¤erinin “Modern” sanat› kapsad›¤›n›
ve Modern Sanat Müzesi’nde eski dostum
Mübin Orhon’un iki yüz civar›nda eseri

bulundu¤unu hat›rlatmak gerekir. Baﬂka bir iki
ressam›m›z›n da az say›da eseri yurtd›ﬂ›
müzelerinde yer alm›ﬂ bulunabilir. Bunlar
ﬂimdilik bir istisna olmaktan ileri gitmez.
Di¤er bir konuya da de¤inmem gerekecektir.
1930’lu y›llarda Marksist-Leninist Sovyet
Devrimi’nin yerine Rusya’da bir bürokratik
sapman›n iktidara geldi¤i, 1991 y›l›nda ise
sosyalizm ile iliﬂkisi kalmayan bu sapman›n
çöktü¤ü gerçe¤i yer almaktad›r. Çöken,
baz›lar›n›n iddia etti¤i gibi “Reel Sosyalizm”
de¤il, Stalin’in bürokratik sapmas›d›r. O
dönemde, “art›k tarih bitti” safsatas›n›n yan›
baﬂ›nda dünya emperyalizminin Amerikan
hegemonyas›nda bir globalist emperyalizme
dönüﬂtü¤ü, Avrupa Birli¤i’nin onun
yörüngesine girdi¤i de bir gerçektir.
Son ekonomik kriz bu hayalleri de çökertmiﬂtir.
Sistem art›k tart›ﬂ›l›r hale gelmiﬂ, Avrupa
Birli¤i’nde ise tek para “Euro” uygulamas›n›
kabul eden ülkeler bir çöküﬂün eﬂi¤ine
varm›ﬂlard›r. ABD’nin bütün gücüne ra¤men
globalizm, bir çöküﬂ ve yeni sosyal aray›ﬂlar
sürecine girmiﬂ bulunmaktad›r. Marksist
düﬂünce sistemi tekrar gündeme girerken, yeni
ﬂartlara göre bir örgütlenme araﬂt›rmas›
eﬂi¤indeyiz.
Sanatsal faaliyetin globalizm döneminde onun
etkisi alt›nda kald›¤› ve yöresel özgünlü¤ünü
kaybetti¤i gerçe¤ini kabul etmek gerekir. Son
kriz, bu konuda da yeni oluﬂumlara olanak
kazand›racakt›r ve bir rönesans dönemine
girilebilecektir. Tek kutuplu globalizmin çöküﬂü,
büyük olumsuzluklarla birlikte ﬂüphesiz sa¤l›kl›
bir dünyaya do¤ru yeni olanaklara yol açacakt›r
veya dünya tam bir çöküntüye varacakt›r.
Resim sanat›n›n bu sürecin d›ﬂ›nda kalmas›
olanaks›zd›r.
Bundan önceki dönemde, 30’lu y›llardan sonra
bütün dünyada birçok önemli sosyalist yazar ve
çizerleri yozlaﬂt›ran Stalin-Jdanov “Sosyal
Realizm” saplant›s›n› vurgulamak da isterdim;
kald› ki, ayn› dönemde sosyalist safta TroçkiAndré Breton’un do¤ru sosyalist görüﬂü de
vard›, fakat o dönemde bu cereyan adeta
sap›kl›k say›l›yordu. ﬁimdi art›k bu konu da
tart›ﬂmaya aç›lacakt›r.
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Resimle do¤mak, resimle yaﬂamak
Mehmet Can ‹leri

Galeri Nev bizlere ‹leri Ailesi Koleksiyonu’ndan
bir kesit sergilemek istedi¤ini ilk belirtti¤inde,
karmaﬂ›k duygular zihnimde dönmeye baﬂlad›.
Böyle bir proje nas›l gerçekleﬂecekti? Babam
Rasih Nuri ‹leri’nin koleksiyonu, bütün bir
müzeye s›¤mazd›. Bende ise sergi konusu
olabilecek kadar resim var m›yd›? ‹nsan çokça
resmi oldu¤unu bilebilir de, o gözle
bakmad›¤›ndan, iyi bir sergi ç›kartabilecek kadar
parça var m›, eserler aralar›nda bir bütünlük
arzediyor mu, emin olamaz. Foto¤raflar çekildi,
resimler arﬂivlendi, gerçekten de senelerdir
görmedi¤im, unuttu¤um birçok resmimi bu
vesileyle günyüzüne ç›karm›ﬂ oldum. ‹ki seneye
yak›n bir çal›ﬂma, eleme, seçme sonucunda da
yüzlerce resimden oluﬂan bir birikimin varl›¤›
ortaya ç›kt›.
Her ne kadar bu birikimin önemli bir k›sm›n›
oluﬂturan yabanc› ressamlar serginin kapsam›
d›ﬂ›nda kald›ysa da, “‹leridekiler” sergisi elli
farkl› Türk ressam›n eserleri üzerine kurguland›.
Biz de eﬂim Rezan Benatar’la beraber
koleksiyonumuzdan otuzun üzerinde eserle
sergiye katk›da bulunduk. O¤lumuz Eren Can
‹leri de, sanat eserleri ve kitaplarla donanm›ﬂ bir
evde do¤muﬂ, dedesinin evindeki büyülü sanat
ortam›n› görmüﬂ, gerek benim gerekse ressam
dostlar›m›z›n atölyelerinde uzun saatler geçirip,
sanata sevgisini ve duyarl›l›¤›n› geliﬂtirmiﬂti.
“‹leridekiler” sergisinde Eren’in koleksiyonundan
da katk›lar bulunmaktad›r.
Rasih Nuri ‹leri’nin as›rl›k koleksiyonu zaman
içinde, süzülerek oluﬂmuﬂtu. Benim ﬂahsi

katk›lar›ma ek olarak, aileme tan›ﬂt›rm›ﬂ
oldu¤um Burhan Uygur, Nazmi Y›lmaz,
Takayoshi Sakabe, Sinan B›çakç›o¤lu gibi
ressamlar da cömertçe katk›lar›yla bu
koleksiyonu zenginleﬂtirmiﬂlerdi. Peki ya ben
koleksiyoncu muydum? Nas›l biriktirmiﬂtim
elimdeki yüzlerce resmi?
Dünyaya gözümü açt›¤›mda, do¤al ortam›m
duvarlar› kütüphanelerle kapl›, kitaplardan artan
her alan› ise resimlerle örülü bir evdi. S›kl›kla o
resimlerden ve onlar› aileye ba¤layan
hikayelerden konuﬂulur, an›lar anlat›l›rd›.
Sonradan çok tan›nm›ﬂ olduklar›n›
ö¤rendi¤imiz, okuldaki derslerimizde s›kça
adlar›n› duydu¤umuz sanatç›lar›n ailemizle
t›ls›ml› ba¤lar› vard›. Birço¤u akrabam olan bu
ressamlar benim kahramanlar›md›. Ben de onlar
gibi olmak istiyor, her buldu¤um ka¤›t
parças›na resimler çiziyordum ve çizdiklerim
övgüyle karﬂ›lan›yordu. Babam bazen
daktilosunun baﬂ›nda çal›ﬂ›rken, genelde
dokunulmas› yasak olan kütüphanesinden bir
sanat kitab› ç›kar›r, yere açar, bana sayfalar›
nas›l üst baﬂ›ndan tutup dikkatle çevirece¤imi
gösterirdi. Bu kutsal kitaplara dokunma
ayr›cal›¤› tan›nd›¤›nda, heyecanla ve biraz da
ürkerek saatlerce onlar› inceler, hayallere
dalard›m. Bu kitaplar, uzun zaman benim tek
oyuncaklar›m oldu. Michelangelo, Rafaello,
Leonardo da Vinci, Goya, Daumier
çocuklu¤umun ilk büyülü imajlar› olarak iç
dünyama böyle kaz›nd›. San›r›m bu ilk
etkilenmeler sayesinde resim yapma, sevdi¤im
ressamlar›n eserlerini toplama ve her
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oturdu¤um mekânda hemen bir kitapl›k kurma
arzusu yaﬂamsal bir ihtiyaç oldu.
1976 y›l›nda üniversite e¤itimim için Paris’e
gittim. Ekonomi okuyacak ve tahsilim süresince
kendime resim yapmay› yasaklayacakt›m. Ama
tüm çabalar›ma ra¤men güdülerim bask›n geldi
ve çok geçmeden resim dünyas›na
yuvarlan›verdim. Çocuklu¤umun kahramanlar›
olan ressamlar›n, Mübin Orhon, Selim Turan,
Hakk› Anl›, sonralar› Avni Arbaﬂ, Alberto
Guzman ve Charles Maussion’lar›n aras›na genç
bir ressam olarak kabul edilmiﬂtim. Günlerim
onlarla sanat üzerine tart›ﬂarak geçiyor, okuldan
artan zamanlar›mda 208 Boulevard Raspail’daki
Café Gymnase’a koﬂuyor, memleket hasretiyle
Türk gazetelerini baﬂtan sona tar›yordum. O
dönemde ‹lhan Selçuk kendisine yazd›¤›m
mektuba cevaben bana Cumhuriyet gazetesini
bedava yollamaya baﬂlam›ﬂt›. Bir gün dostum
Gündüz Vassaf’›n day›s› Zekeriya Sertel ile Paris
Vincennes Üniversitesi’nden tarih hocam Y›ld›z
Sertel’in Montreuil’deki evlerine yeme¤e
gitti¤imde, Zekeriya Bey, “Hay Allah geçen hafta
birdenbire bedava gazete abonman›m iptal
edilmiﬂ, ne oldu acaba?” deyince ondan kesilen
aboneli¤i bana yönelttiklerini anlam›ﬂ, muzipçe
bir suçluluk duymuﬂtum.
Ne yazik ki, Paris’e ad›m›m› atar atmaz oradaki
Türk ressamlar›n iç çat›ﬂmalar›na tan›k oldum.
“Aman Çingene Hakk›’ya Mübin’den bahsetme,
birbirlerine düﬂmand›rlar”; “Zaten Mübin lanetli
ressam› oynar”; “Hakk› da resimden anlamaz”;
“Selim Turan’›n babas› Atatürk’e süikast
düzenlemekle suçlan›r. Selim ne Cumhuriyet’le
ne de Atatürk’le bar›ﬂ›kt›r. O yüzden e¤er
Mübin yan›n›zdaysa bu konular› hiç açmay›n!”;
“Aman Abidin’e yönelik hiçbir eleﬂtiri yapmay›n,
burada Türklerin herﬂeyi ondan sorulur!” ve
benzeri ithamlarla hem birbirilerini bat›rmaya
çal›ﬂ›yorlar, hem de taraftar kazanmaya
bak›yorlard›. Öte yandan hep ayn› mekânlarda
buluﬂup dostça hat›ralar›ndan bahsettikleri de
olurdu. Bu ondokuz-yirmi yaﬂlar›nda bir genç için
oldukça karmaﬂ›k bir durumdu. ‹çlerinden bir
sanatç›n›n eserlerini di¤erine övmek neredeyse
imkâns›zd›; birbirlerinin resimlerini senelerdir
görmemiﬂ olsalar bile… Bir keresinde, kendisini
çal›ﬂ›rken rahats›z etmemek kayg›s›yla, usulca
Hakk› Anl›’n›n atölyesine girmiﬂtim. S›rt› dönük
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oldu¤undan varl›¤›mdan habersiz, tuvaline sert
f›rça darbeleri vuruyor ve “Mübin’e de vur,
Abidin’e de vur, Selim’e de vur… ” diyerek kin
boﬂalt›yordu. “Üstad, ne bu kin?” diye sorunca
kap›n›n arkas›ndaki baltay› göstermiﬂ ve “E¤er
Mübin bir gün buraya gelirse onun kafas›n› bu
balta ile k›raca¤›m!” diye hayk›rm›ﬂt›. Gerekçesi
ise Mübin’in poker oynarken ka¤›t saklamas› ve
yakalanana kadar Hakk›’n›n epey paras›n› alm›ﬂ
olmas›yd›. Buna ra¤men, Mübin’in kanser
oldu¤unu söyledi¤imde hüngür hüngür a¤lam›ﬂ,
sonra da hemen evine, tavanaras› odas›na
koﬂup giyinmiﬂ ve “Haydi evlat, Mübin’e
gidelim!” demiﬂti.
Montparnasse’da bulunan Café Gymnase,
Paris’li Türk ressamlar için bir buluﬂma yeriydi.
Habersiz de gitseniz bilirdiniz ki Mübin bir
müddet sonra yukar›daki dairesinden kahveye
iniverecek, Komet, Mehmet Naz›m, Selim Turan
büyük olas›l›kla az sonra gelecektir. Ayr›ca
Belçikal› Jacques Chemay, ﬁilili Jaime Azocar,
Sloven Vassilij Zbona, S›rp Bata Mikailoviç,
Bulgar Jacques Grinberg, Kübal› Augustin
Cardenas, Rumen Ion ‹onesco, mahalleli JeanPaul Sartre da her an kap›dan içeri girebilirdi.
Belki de benim devam etti¤im en iyi üniversite
“Gymnase Üniversitesi”dir. Sanat e¤itimimi,
Paris Güzel Sanatlar Akademisi’nden ziyade iﬂte
orada ald›m.
Hakk› Anl› resimlerimi ilk gördü¤ünde, “Gel
benim atölyemi kullan. Ben sabahlar› geç
kalkar›m, ö¤leden evvel gelmem, boyalar›m› da
kullanabilirsin istersen” demiﬂ ve profesyonelli¤e
ilk ad›m›m› att›rm›ﬂt›. Sonra uzun y›llar
asistanl›¤›n› yapm›ﬂ, ö¤rencileriyle ilgilenmiﬂ,
hem evlad›, hem arkadaﬂ›, ama daha da
önemlisi resimlerini ve resim hakk›ndaki
düﬂüncelerini paylaﬂt›¤› yoldaﬂ› olmuﬂtum.
Mübin’le ise tan›ﬂmam›z›n ilk y›llar› biraz
s›k›nt›l›yd›. Çok içer, sarhoﬂ oldu¤unda
sald›rganlaﬂ›rd›. Kendisinin de oturdu¤u 210
Boulevard Raspail’daki binada Naz›m Hikmet’in
eﬂi Münevver Andaç ile o¤lu Mehmet Naz›m,
tavanaras› odalar›nda da Komet oturuyordu.
Mübin sözkonusu Münevver Han›m veya o¤lu
Mehmet olunca sarhoﬂ bile olsa kendini kontrol
eder, onlar yerine yak›n›ndaki baﬂka birine
patlard›. Yine böyle bir günde bana çatm›ﬂ ve

benden de karﬂ›l›¤›n› alm›ﬂt›. Dolay›s›yla, bir sene
boyunca ayn› kahvede birbirimizi görmezden
gelerek yaﬂad›k. Bir gün yine Café Gymnase’da
oturmuﬂ, Selim Turan’a bir dosyadan ka¤›t
üzerine ya¤l›boya resimlerimi gösteriyordum.
Mübin önce boynunu uzatt›, sonra yavaﬂ yavaﬂ
yer de¤iﬂtirerek arkam›zdaki masaya kadar
ilerledi. Birbirimizin fark›nda de¤ilmiﬂiz gibi
davrand›k. Ertesi gün Mübin kahvedeki bar›n
yan›nda, tuvaletlere ve telefonlara inen
merdivenin baﬂ›ndaki patronun masas›na
oturmuﬂtu. Gelmemi bekliyordu. Bo¤uk bir sesle
“Bak Mehmet” demiﬂti, “aram›zda vahim ﬂeyler
oldu, birbirimize a¤›r hakaretler ettik. Art›k
seninle dost olamay›z. Ama iki ressam olarak
görüﬂebilmemiz gerekir. Dün senin resimlerini
tesadüfen gördüm uzaktan, çok ﬂaﬂ›rd›m.
Darg›n oldu¤umuz sene içinde sende müthiﬂ bir
de¤iﬂme olmuﬂ. Bu resimleri yapabilmen için
hayat›nda büyük bir travma olmuﬂ olmas› laz›m.
Yeni resimlerini de görmek isterim.” O günden
ölümüne dek Mübin’in dostlar›ndan biri oldum,
yemek param yokken dahi taksitle resimlerini
sat›n al›yordum. Ancak as›l zenginli¤im, onun
gizli iç dünyas›n›n resmine nas›l yans›d›¤›, benim
resmimin nas›l birden derinleﬂti¤i ve daha nice
konularda saatlerce, günlerce yapt›¤›m›z
konuﬂmalar olmuﬂtur.
Café Gymnase, Selim Turan’›n da katk›lar›n›
getirmiﬂti. Kendisiyle tasavvuf üzerine
sohbetlerimizi bugün de keyifle an›msar›m.
Matematik profesörü Izak Kapuano ise saatlerce
matematik tarihi ve felsefesi, dinler tarihinin
matemati¤e etkileri, bunun linguistik boyutlar›
ve benzeri konular› iﬂleyip ufkumu açt›. Kapuano
beni ressam Marcel Pouget’nin de atölyesine
götürmüﬂ, yeni bir dost, büyük bir ressam, yeni
bir görüﬂ aç›s› ile zihnimin s›n›rlar›n› daha da
geniﬂletmemi sa¤lam›ﬂt›. Ne yaz›k ki, Pouget
ölmeden kendisiyle resim de¤iﬂ-tokuﬂ
edemedim, kendimi affedemiyorum.
Melih Cevdet Anday’›n Paris’e kültür ataﬂesi
olarak geldi¤i y›llar da gençlik dünyama
damgas›n› vurmuﬂtur. Tarbes ﬂehrinin komünist
belediyesi bir Naz›m Hikmet haftas› düzenlemiﬂ,
bizden de bir sergi yapmam›z› istemiﬂti. Bunun
üzerine Melih Cevdet, Abidin, Mehmet Naz›m,
Peyami Safa’n›n ye¤eni Behçet Safa ve ben
Pireneler’de bulunan bu ﬂehre do¤ru yola ç›kt›k.

Trende sohbet ederken Melih Cevdet “kimlerin
gidece¤ini tayin etmek için kur’a çektik, kur’ada
Komet ç›k›nca Münevver (Andaç), Komet’in
orada rezalet ç›karabilecegini, onun yerine
kur’adan Mehmet ‹leri’yi ç›kar›vermemizi önerdi”
dedi. Böylece yirmili yaﬂlar›mda ilk Türk usulü
demokrasi dersimi alm›ﬂ bulundum. Sergide
Tarbes Belediye Baﬂkan› Naz›m’dan bahsederken
“otuz senesini hapishanelerde geçiren en büyük
Türk ﬂairidir” deyince Melih Cevdet’in yüzü
çarp›lm›ﬂ, “Ne saçmal›yor bu adam, en büyük
Türk ﬂairi benim!” demiﬂti. Yersiz bir ﬂaka
yap›yor sanm›ﬂt›m. Oysa Mehmet Naz›m “Oktay
(R›fat) day›m da, Melih Cevdet de daha büyük
ﬂair olduklar›na inan›rlar” diyerek ﬂaﬂk›nl›¤›m›
hepten pekiﬂtirmiﬂti. Seneler sonra Mehmet
Naz›m nihayet Türkiye’ye dönebildi¤inde,
Kuzguncuk’ta büyük teyzesi Sara Mocan’›
ziyarete gitmiﬂti. Sara Han›m da Mehmet
Naz›m’a babaannesi ressam Celile Han›m’›n bir
tablosunu gösterip “Baban da iyi ressamd›, bari
sen de ﬂiir yaz!” demiﬂti.
O günlerdeki dostlar›mdan biri de Jacques
Grinberg’di. Bir yahudi peygamberini an›msatan
haliyle bütün gün içti¤i esrar dumanlar›
aras›ndan derin analizlere dalar ve art›k pek az
rastlanan bir gerçekçilikle, ac›yla yo¤rulmuﬂ
resimler yapard›. Ayr›ca derin bir resim kültürü,
edebiyat ve felsefe konular›nda zengin bir
birikimi vard›. Günler süren tart›ﬂmalar›m›z›n ve
kavgalar›m›z›n benim insan ve ressam olarak
kendimi geliﬂtirmeme büyük katk›lar› olmuﬂtur.
Koleksiyonumun en güzel birkaç parças›n› o
hediye etmiﬂ veya bana hediye fiyat›na satm›ﬂt›r.
Dostlar›mdan bir baﬂkas› da Phillip de Croix’d›r.
‹yi bir ressam olman›n yan›s›ra çok iyi bir
foto¤raf sanatç›s› ve tasar›mc›d›r. Mübin’in
ölümüne yak›n harikulâde bir portresini çekmiﬂ,
“Mübin’in yüzünde ölümünü yakalad›m” diye
hayk›rm›ﬂt›. Hakikaten de foto¤raf›n arka
plan›nda duvara s›çram›ﬂ boya damlalar› kan
gibidir ve Mübin’in yüzünde onu birkaç ay sonra
al›p götürecek olan ölümün izi okunur. Bu
portre de koleksiyonumun çok önemli
parçalar›ndand›r. Philippe ise kendi
koleksiyonuna benim resimlerimden önemli
say›da eser katm›ﬂt›r.
Burhan Uygur’u da Café Gymnase’da tan›d›m.
Paris’e gelmiﬂti ve arkadaﬂ› Komet’te kal›yordu.
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Tan›ﬂ›nca boynuma atlad›. Komet’ten
bunalm›ﬂt›. Benim atölyemde kalabilece¤ini
söyleyince sevinci görülmeye de¤erdi. Zaman
içinde Burhan’la çok resim de¤iﬂ-tokuﬂ ettik. Her
zaman eserlerine hayranl›k duydum ve dünya
çap›nda bir sanatç› oldu¤unu düﬂündüm.
Dostlu¤umuz Türkiye’de de devam etti.
Maalesef çok içiyordu; mahalleli esnaftan iyi
dostlar› da vard› onunla bedavaya içmek için
gezenler de, sarhoﬂ oldu¤unda çantas›nda
gezdirdi¤i resim defterlerinden sayfalar çalmaya
çal›ﬂanlar da. Hatta, birgün oldukça tan›nm›ﬂ bir
ressam dostunun Galata Köprüsü’nde birlikte
yürürlerken elindeki resim dolu defteri kap›p
k›skançl›kla Haliç’e att›¤›n› anlatm›ﬂt›. Halbuki
kendisi etraf›ndaki dostlar›na hep cömert
davranm›ﬂ, benim 1982’de Galata Sanat
Galerisi’ndeki ilk kiﬂisel sergimi açmama o
önayak olmuﬂtu. Mahalleden resme merakl›
dostu, o zamanlar belediyede ﬂoförlük yapan
Nazmi Y›lmaz’› da himayesine alm›ﬂ, resim
yapmay› ö¤retmiﬂ ve gerekti¤inde müdahele
ederek baﬂar›l› çal›ﬂmalara imza atmas›n›
sa¤lam›ﬂt›. Hatta ona da Asmal›mescit’te
camc›l›ktan çerçevecili¤e geçen, sonra da
galericilik yapmaya baﬂlayan, ressamlar›n içti¤ini
görünce de iﬂi meyhanecili¤e çeviren ‹smail
ﬁimﬂek’in Cep Galerisi’nde bir sergi açt›rm›ﬂt›.
Nazmi resimlerini çok ucuza sat›yordu. Burhan
da bana “alabiliyorsan al!” demiﬂti. Ben de
imkânlar›m› biraz zorlayarak bir düzine resim
al›p a¤abeyim Suphi ‹leri’ye, ablam Leyla ‹leri’ye
ve babama da¤›tm›ﬂt›m. Nazmi’nin ne kadar
sevindi¤i hâlâ hat›r›mda. Ankara’da dostlar›m
Faruk ve Fulya Sade’nin Siyah-Beyaz Galeri’sinde
yapt›¤›m son serginin hemen ard›ndan ayn›
galeride Burhan Uygur’un da bir sergisi
aç›lacakt›. Burhan biraz erken gelip benim
sergimin sonuna da yetiﬂmiﬂ, rahmetli Vedat
Dalokay’› da getirip bir resmimi almas›n›
sa¤lam›ﬂt›. Ard›ndan Burhan’›n sergisinin
aç›l›ﬂ›nda onu Paris’e, benim atölyemde kal›p bir
sene rahatça resim yapmaya davet etti¤imde,
Vedat Dalokay da hemen orac›kta Burhan’a
burs önermiﬂ ancak sevgili eﬂi Vesile’nin belki de
hakl› itiraz› üzerine iﬂ suya düﬂmüﬂtü. K›sa bir
süre sonra Vedat Dalokay da bir trafik kazas›nda
hayat›n› yitirince konu unutulmuﬂtu. Burhan ise
esrar, alkol ve sigara gibi illetlere tutkulu
ba¤›ml›l›¤›ndan dolay› geçirdi¤i beyin
kanamalar›n› ciddiye almay›p, Kuzguncuk’ta
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Ç›naralt› Kafe, ‹smet Baba ve kimbilir daha nice
yerlerde, “Aman, beni içerken gördü¤ünuzü
Vesile’ye söylemeyin” diyerek, ne yaz›k ki, elli iki
yaﬂ›nda hayat› terketmiﬂti. Vesile’nin onu ayakta
tutabilmek, sa¤l›kl› yaﬂatabilmek için nas›l
mücadele etti¤ine birçok defa tan›k oldum. Ne
yaz›k ki, asi ruhunu ça¤›ran sokaklar karﬂ›s›nda
yapabilece¤i pek bir ﬂey yoktu. Fazla korunmak
da onu öldürüyordu, do¤aya sal›nmak da.
Ö¤rencisi Nazmi de önce genç yaﬂta alzheimer
hastal›¤›yla bo¤uﬂmuﬂ, sonra o da Burhan’›n
peﬂinden dünyadan ayr›lm›ﬂt›.
Gymnase müdavimlerinin en renklisi ﬂüphesiz
Komet’ti. Bir yandan “casuslar peﬂimde beni
öldürecekler!” diyerek siyah gözlüklerle dolaﬂ›r,
di¤er yandan mahallede, belki de tüm Paris’te
k›rm›z› pantolon giyen tek kiﬂi olarak metrelerce
uzaktan görülürdü. Yan›nda bir koleksiyoncu
veya resim alma ihtimali olan biri oldu¤unda,
âdeta a¤z›ndaki av› kapt›rmamaya çal›ﬂan bir
aslan gibi davran›r, yak›nlar›ndaki herkesi
görmezden gelir, selam vermezdi. Ancak
resminin kalitesi, ﬂiire ve tiyatroya olan kabiliyeti
ve klasik Türk musikisine merak›yla her zaman
ilgi çeker, sevilirdi.
Paris’teki yaﬂam›ma damgas›n› vuranlar
Gymnase cemaati ile k›s›tl› de¤ildi. Palette
tak›m›ndan Yüksel Arslan ve Ömer Uluç da
vard›. Uluç’u resim hakk›ndaki sa¤lam teorik
bilgisi ve keyifli tart›ﬂmalar›m›zla daima
an›msayaca¤›m. Arslan’›n çal›ﬂmalar› ise önceleri
anlaﬂ›lmay›p garipsense de o, çizgisinden taviz
vermemiﬂ ve zaman içinde özgün ve güçlü
anlat›m diliyle sanatseverleri kendisine
çekebilmiﬂtir.
Hayat›m›n en de¤erli dostluklar›ndan birini de
Leopold Levy’nin bence en baﬂar›l› ö¤rencisi
Avni Arbaﬂ ve eﬂi Henriette ile kurdum. Arbaﬂ
kendini ve resmini devaml› yeniler, sanat›ndan
hiçbir zaman ödün vermezdi. Bana ruhumu
zenginleﬂtiren hat›ralar ve geniﬂ bir koleksiyon
b›rakm›ﬂt›r. Onun d›ﬂ›nda örne¤in Charles
Maussion kendisini temsil eden galeri ile
çal›ﬂmam için ›srarc› olmuﬂtur. Beni etkileyen bir
baﬂkas› da akademiden dostum Vincent
Guzman’›n babas› ünlü ressam ve heykelt›raﬂ
Alberto Guzman’d›r. Guzman insanl›¤a ve
sanata bak›ﬂ›mda yeni kap›lar açm›ﬂ, asistanl›¤›n›

yapt›¤›m dönemde beni mermer yontman›n
büyüsüyle de tan›ﬂt›rm›ﬂt›r. Koleksiyonum
Guzman’›n eserleriyle her sene
zenginleﬂmektedir. Bunlar›n yan›nda, Albert
Bitran, Remzi Raﬂa, Nejad Devrim, Christian
Bouillet, Mümtaz Çeltik, Pierre Eduart Maussion,
Jerôme Duprat, Christophe Boisvieux, Saygun
Dura, Johannes Steidl, Marion Kalter’in de
aralar›nda bulundu¤u birçok sanatç›, dostluklar›
ve eserleriyle sanatç›-koleksiyoncu hayat›ma
katk›larda bulunmuﬂlard›r.
Paris’in d›ﬂ›nda önemli baﬂka bir deneyimim de
oniki metrelik bir fresko yapmak üzere
Hindistan’›n Radjistan Eyaleti’nde geçirdi¤im
aylard›r. Orada karﬂ›laﬂt›¤›m yeni bir dünya,
yepyeni renkler ve müthiﬂ bir medeniyet beni
derinden etkilemiﬂtir. De¤iﬂik kültürlerin bana
kazand›rd›klar›, Boston yaﬂam›mla da
zenginleﬂmiﬂ, “Yeni ‹ngiltere”nin renkleri ve ›ﬂ›¤›
resmime aksetmiﬂtir. Orada tan›d›klar›m
aras›nda aile dostumuz ressam ve heykelt›raﬂ
Jonathan Boughmann’›n özel bir yeri vard›r.
Peki, sevdi¤im arkadaﬂlar›m›n eserlerini edinme
merak› beni bir koleksiyoncu olarak betimler mi?
Koleksiyonculuk kavram› kendini de¤iﬂik
ﬂekillerde ifade edebilir. Bir sanatç›n›n
koleksiyonu; bilinçli bir sanatseverin koleksiyonu;
rastgele toplanm›ﬂ eserlerden bir koleksiyon;
‘her ressamdan bir tane olsun’ diyerek
derlenmiﬂ bir koleksiyon; bir ya da birkaç
sanatç›n›n her dönemini takip eden bir
koleksiyon; spekülasyon yapmak üzere
oluﬂturulmuﬂ bir koleksiyon; evinin duvarlar›n›
süslemek kayg›s›yla derlenmiﬂ bir koleksiyon…
Bunlar›n hepsinin iﬂlevleri farkl›d›r fakat ne yaz›k
ki baz›lar› bu kavramlar› anlams›zlaﬂt›r›r, hakk›yla
yap›lan iﬂler de s›radanlaﬂt›r›l›r, de¤ersizleﬂtirilir.
Öte yandan, bütün bu tan›mlamalar bir yana
b›rak›ld›¤›nda, ne maksatla toplan›rsa toplans›n,
her koleksiyon sanatç›y› ayakta tutarak sanat›n
sürdürülmesini sa¤lar. Sonunda, bu birikmiﬂ
resimler de zamanla el de¤iﬂtirerek, ay›klanarak,
elenerek yeni koleksiyonlarda kendilerine yer
bulup tekrar biçimlenebilirler.
As›l kayg›lan›lmas› gereken, yeterli birikimleri
olmadan, sadece maddi güçlerine dayanarak
piyasay› yönlendirebilen, baz› de¤erli sanatç›lar›n
uzun süre unutulmalar›na neden olurken, dünya

resminde yeri olmayan di¤erlerine kaynak
ak›tanlard›r. Ne yaz›k ki, tarihte sanat piyasas›n›
yap›land›rmaya çal›ﬂanlar her zaman olmuﬂ ve
piyasa da zaman zaman bu yapay sapmalara
kap›lm›ﬂt›r.
Dahas›, küreselleﬂme tüm dünyay› hallaç
pamu¤u gibi atarken bundan her sektör gibi
sanat ortam› da pay›n› almaktad›r. ‹lk bak›ﬂta
ça¤daﬂ sanat›n geliﬂmesine olumlu etkileri
oldu¤u düﬂünülse de, küreselleﬂme çoklukla
s›radan ve kolayc› eserler do¤urmuﬂtur.
Dolay›s›yla bugün gerçek bir resim kültüründen
ve sanat tarihi bilgisinden yoksun, hamburger
gibi çabucak tüketilecek görüntüler sanat
piyasalar›na a¤›rl›klar›n› koymuﬂtur. T›pk›
kendileri çok güzel olan nilüfer çiçeklerinin
yüzeyini kaplad›klar› suyun hava ve güneﬂle
temas›n› keserek baﬂka canl›lar›n yaﬂama
imkân›n› yok etmesi gibi, bu yeni ak›mlar da
kendileri d›ﬂ›nda kalan tüm yarat›c› e¤ilimleri
öldürerek fakirleﬂmeyi getirmiﬂtir. Ne yazik ki
sanat, özellikle de resim sanat› giderek
metalaﬂm›ﬂ ve holdingleﬂen bir pazar›n tutsa¤›
haline gelmiﬂtir. Kültür ve sanat özelleﬂtirilmiﬂ ve
araçsallaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Memurlaﬂt›klar› için özgürce
yazamayan, belli kal›plar d›ﬂ›ndaki sanat
eserlerini göremeyip, sanatç›lar› duyamayan bir
eleﬂtirmenler kuﬂa¤› da günümüzün sanat
ortam›n› tek boyutlu, monokromatik k›lm›ﬂt›r.
Türkiye’nin sanat piyasas› da dünyadaki sanat
ortamlar›na paralel olarak geliﬂmektedir.
Darbelerin kopard›¤› süreçlerin sonradan nas›l
da¤›n›kl›klar yaratt›¤›n› ve b›rak›lan yerden nas›l
devam edilemeye¤ini bir laboratuar deneyi gibi
görmekteyiz. Bu süreç Walter Benjamin’in
totaliter esteti¤e yönelik eleﬂtirilerini, Jean
Baudrillard’›n vurgulad›¤› estetik yan›lsamay›,
Pierre Bourdieu’nün öne sürdü¤ü kültür tüketimi
sorunsal›n› ve sanat› ﬂekillendiren kültürel
arac›lar› akla getiyor. Fredric Jameson’un
belirtti¤i gibi çokuluslu kapitalist sistem, kültürün
ve sanat›n görece özerkli¤ini tahrip etmiﬂ,
kültürü sömürgeleﬂtirmiﬂtir. Bu sosyo-politik ve
ekonomik k›skaçta, kültürel kurumlara ve kültür
politikalar›na yöneltilecek eleﬂtirel bak›ﬂ
sanatç›n›n ve sanatseverlerin borcudur!
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Après moi le déluge*
Esin Ümit ‹leri

Bu yaz›y› yazmak benim için hiç de kolay de¤il.
Bir taraftan birkaç saat içinde dedem ameliyat
olacak. Al›ﬂkanl›ktan dolay› her ne kadar
dedem desem de, do¤du¤umdan beri, ama
özellikle babam›n ölümünden sonra bana hem
babal›k hem dedelik yapan, hem benim yaﬂ›ma
inmeye ve bana arkadaﬂ olmaya çal›ﬂan, hem
de her zaman yol göstericim olan grand papa.
Di¤er taraftan derinlerde bir yerde, bu yaz›y›
as›l yazmas› gerekenin babam oldu¤u
düﬂüncesini akl›mdan ç›kartam›yorum. Sevgili
Deniz Artun’un haz›rlad›¤› bu ola¤anüstü
sergiyi gezmenin ve katalog için yaz› yazman›n
ne kadar hoﬂuna gidece¤ini, ve tabii bir ﬂair
olarak benim yazabilece¤imden çok daha güzel
bir yaz› ortaya ç›karaca¤›n› biliyorum.
Benim anlatabileceklerim, duvarlar› kitap ve
resimle kapl› bir evde, sanata önem veren ve
sanatla iç içe yaﬂayan bir ailede do¤up
büyümenin nas›l bir deneyim oldu¤undan
ibaret. Baba taraf›ndan resim, edebiyat ve
siyasetle iç içe Dino-‹leri ailesinden, anne
taraf›ndan ise sevgili day›m Refik Durbaﬂ’›n ﬂair
ve gazeteci yönünden bir ﬂeyler kapm›ﬂ
olmamam mümkün de¤il.
Annem Mahmure Durbaﬂ ‹leri ile babam Suphi
Nuri ‹leri yay›nevleri ve gazetelerde y›llarca
geceleri gündüzleri hatta hafta sonlar› olmadan
çal›ﬂt›lar. Bu durumda beni okuldan almak ve
annemler eve gelene kadar benimle ilgilenmek

dedem ve babaannemin göreviydi. Kendi
ad›ma bunun ola¤anüstü bir deneyim
oldu¤unu söylemek isterim. Benim kuﬂa¤›mdaki
her çocuk gibi televizyon izlemekten keyif
alsam da, en büyük e¤lencem saatlerce
duvarlardaki resimlere bak›p hayal kurmak,
biraz yoruldu¤umda -muhtemelen “resimli
kitap” kategorisine girdiklerinden- sanat tarihi
kitaplar›n› ve kataloglar› kar›ﬂt›rmak, bunu
yaparken de Yves Montand kasetini teybe tak›p
dinlemekti. O saatlerce bakt›¤›m resimlerden
biri, belki de en özeli, Avni Arbaﬂ’›n yapm›ﬂ
oldu¤u Derya Arbaﬂ portresiydi. Belki
portredeki çocukla yaﬂ›t oldu¤um için, belki de
dedemlerdeki yata¤›m›n tam karﬂ›s›nda olan bu
portre her sabah gördü¤üm ilk yüz oldu¤u için.
Y›llar sonra, Paris’te alt› ay geçirip eve
döndü¤ümde, evdekilerle hasret giderdikten
sonra Derya’ya merhaba demek için odama
girdi¤imde, o duvarda baﬂka bir tablonun as›l›
oldu¤unu gördüm. Çok üzülmüﬂ hatta
a¤lam›ﬂt›m; dedem satm›ﬂt›. Sonra bana çok
k›zd›, neden ona tablonun benim için özel
oldu¤unu söylememiﬂim diye.
‹lkokul ve ortaokulda her f›rsatta, özellikle de
cuma ve cumartesi geceleri, dedemlere
gidiyorum deyip, 47 numaradan 6 numaral›
daireye yollan›r, oradaki odama yerleﬂir dedemin okuma odas›- ve dedemler erkenden
uyur uyumaz yaln›zl›¤›n tad›n› ç›kar›rd›m. Lise
y›llar›mda ise hafta sonlar› yetmemiﬂ olacak,

(*) Benden sonra tufan.

21

p›l›m› p›rt›m› toplay›p ben dedemle
yaﬂayaca¤›m dedim; üniversitenin üçüncü
senesine kadar da orada yaﬂad›m.
Kardeﬂim veya apartmanda oyun oynayaca¤›m
çok fazla arkadaﬂ›m olmad›¤›ndan bir ﬂekilde
kendimi oyalamay› biliyordum, ama yaln›zl›¤›
fazlas›yla yaﬂayan bir çocuk olarak kalabal›klara
kar›ﬂmay› iple çekiyordum. Kalabal›k demek
benim için sergi aç›l›ﬂlar› veya sonbaharla
beraber Kitap Fuar› zaman› demekti. Di¤er
çocuklar›n bayraml›k k›yafetlerine gösterdikleri
özenin ayn›s›n› belki de daha fazlas›n› kokteyl
k›yafetlerime gösterir, hummal› bir törenle
haz›rlan›rd›m sergi aç›l›ﬂlar›na.
Sosyalizasyon sürecimi aile ve okul d›ﬂ›nda
sergiler ve kitap fuar›nda yaﬂad›¤›m›
söyleyebilirim. Çocuklar›n yan›nda s›k›l›yor,
yetiﬂkinlerle beraber olup, onlar›n
konuﬂmalar›na ortak olmay› seviyordum. Birçok
ﬂeyi yine sergiler s›ras›nda ö¤rendim; 4-5
yaﬂlar›nda iken bir sergi aç›l›ﬂ›n›n sonunda çok
yorulmuﬂ ve kendimi bir sandalyeye atm›ﬂt›m.
Derken yaﬂl› bir bayan dedemlerle
selamlaﬂt›ktan sonra beni gördü ve bana
ad›mla seslendi, bense selam›na sandalyeden
kalkmadan karﬂ›l›k verdim. Bunun üzerine, yaﬂl›
bayan yan›ma kadar geldi ve bana elini uzatt›…
Sonras›nda babamlar ve dedemler beni
karﬂ›lar›na al›p ay›p etti¤imi, benden yaﬂça
büyük bir kiﬂi bana elini uzatt›¤›nda yerimden
kalkmam gerekti¤ini hat›rlatt›lar. O kiﬂi Füreya
Koral’d›.
‹lk gezdi¤im serginin tarihi hat›rlam›yorum,
annemin karn›ndayken olmal›. Ama ilk resmimi
unutmam mümkün de¤il; alt›nda “Melek
uykular›ndan biz sarhoﬂlara çiçekler yüklü
ﬂark›lar yollayan Esin k›z›ma burhan
amcas›ndan” yazan, 1983 Eylül tarihli Burhan
Uygur. Ama benim için özel olan resmin
hikâyesi; (ben) daha bir kaç ayl›kken Burhan
beni ›s›r›yor ve popomda diﬂlerinin izi ç›k›yor,
ben ise susmak bilmeden saatlerce a¤l›yorum,
birkaç ay sonra elinde bu rüya gibi tabloyla
geliyor: kundakta Esin. Demek ki ilk portrem
daha 6-7 ayl›kken çizilmiﬂ. Ne ﬂans!
Daha sonra, ilki 13 ikincisi 23 yaﬂ›mda olmak
üzere, sevgili Takayoshi Sakabe 10 sene arayla,
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iki seri halinde beni resmetti. Tablolar›
atölyede ve katalogda görmüﬂ olsam da, çok
istememe ra¤men ne Tokyo ne de Beyrut
sergilerini gezemedim. Umar›m bir gün
Taka’n›n resimlerinin Türkiye’de sergilendi¤ini
görme ﬂans›na eriﬂirim.
Do¤um günleri benim için ayr› bir heyecan
taﬂ›r, çünkü çocuklu¤um boyunca amcam
Mehmet ‹leri eline en güzel tablosunu kap›p
gelirdi. O anlardaki heyecan›m› anlatamam!
Dedem ise hafif k›skançl›k ile amcama tak›l›r,
en güzel tablolar›n› hep bana hediye etti¤ini
söylerdi; hâlâ söyler. Sonralar› dedem de,
resme olan düﬂkünlü¤ümü görmüﬂ olacak ki,
koleksiyonundan be¤endi¤im parçalar› bir
ﬂekilde akl›na kaz›y›p, do¤um günüm
geldi¤inde, e¤er çerçevesiz ise çerçeveletip
bana hediye ederdi. Bedri Rahmi’nin eﬂi Eren
Eyübo¤lu’nu çizdi¤i ola¤anüstü güzellikteki
deseni akl›ma ilk gelenlerden biri. Sadece
do¤um günlerim ile s›n›rl› de¤ildi dedemin
duvarlar›m›za katk›s›. Sergi veya müzayede
kataloglar› geldikçe, ilk o inceler sonra bana
sorard›, içinde be¤endi¤in bir ﬂey var m› veya
çok paran olsa hangisini al›rs›n diye. Torununu
iyi yetiﬂtirip yetiﬂtirmedi¤ini, resimden anlay›p
anlamad›¤›m› merak edercesine sordu¤u bu
sorulara, san›r›m birkaç kez çok içim giderek
cevap vermiﬂ olmal›y›m ki, bir süre sonra
elinde o çok be¤endi¤im tabloyla geldi¤i
olmuﬂtur. Sadece resimlere de¤il, tarihe ve
kitaplara -ayn› dedem gibi- olan
düﬂkünlü¤ümden olacak, bir katalogda
gördü¤üm imzal› Küçük Sait Paﬂa kitab›n› öyle
heyecanla karﬂ›lam›ﬂ olmal›y›m ki, dedem
benim için müzayedeye kat›l›p kitab› bana
sundu¤unda, ﬂaﬂk›nl›k ve sevinçten ne
diyece¤imi bilememiﬂtim. Sonralar›,
mahcubiyetten, heyecan›m› dizginlemeyi
ö¤rendim dedemin yan›nda kataloglar›
incelerken.
Ayn› heyecanla, sevdi¤im bir arkadaﬂ›ma resim
hediye etmek istedi¤imi söyledi¤imde, iki defa,
“Sen elindeki seriyi bozma, benimkilerden bir
tane seç” deme inceli¤ini göstermiﬂti. Ve
çerçeve yapt›rmaya beni de götürmüﬂtü.
Amac›, hangi resme nas›l bir paspartu ve nas›l
bir çerçeve uygun olaca¤›n› göstermekti diye
düﬂünüyorum.

Merakl› ve heyecanl› bir çocuktum. Komﬂumuz
ve dedemle babaannemin çok yak›n arkadaﬂ›
olan Mualla Eyübo¤lu - Robert Anhegger
çiftinin evlerine ola¤an bir ziyaret s›ras›nda,
Mualla teyze oynamam için tak›lar›n› masaya
sermiﬂ, ben de ona bu kadar güzel ﬂeyleri
nereden buldu¤unu sormuﬂum. Bana onlar›
çöpten buldu¤unu söyledi¤inde ise “Bana o
çöplü¤ün yerini gösterir misin?” demiﬂim. Bu
anekdotu ömrünün sonuna kadar, beni her
gördü¤ünde tatl› bir gülümsemeyle anlat›rd›.
Benzer bir soruyu dedeme hiç sormad›m,
kitaplar›n ve tablolar›n nereden geldi¤i de¤il
nereye gidece¤iydi benim as›l merak etti¤im.
Y›llar önce bir gün “Dede senden sonra ne
olacak bütün bu evdekiler?” diye sordu¤umda,
dedem ﬂöyle cevap vermiﬂti: “Après moi le
déluge”.
Yaz›m› sonland›rd›¤›m bu dakikalarda, dedem
ameliyattan ç›kt›, her ﬂey yolunda ve ne mutlu
ki daha birlikte kar›ﬂt›raca¤›m›z birçok katalog,
gezece¤imiz nice sergi var önümüzde.
Bu da¤›n›k yaz›y›, babam›n ikinci ﬂiir kitab›
Erguvanname’nin önsözünün son sat›rlar›yla
bitirmek istiyorum:
“Ülkemizde yap›lan sanat; kardelen örne¤i,
erguvan örne¤i direngen bir sanatt›r.
Kardelen ki; kar alt›ndan baﬂ›n› gö¤e
erdirircesine biter, direncin simgesi olarak...
Erguvan ki; daha a¤açlar yapraklanmadan
bahar› görür görmez dallardan ve gövdeden
f›ﬂk›r›r baﬂkald›r› sembolü olarak.
Sanat da toplumun içinden tüm estetik kayg›lar
sakl› kalmak koﬂuluyla bir direnme ve baﬂkald›r›
ögesi olarak ç›kar.
Sanatç›lar eylem ve üretimleriyle toplumda bir
lokomotif görevi üstlenirler.
Ne mutlu ki onlara
RA⁄MEN YAﬁARLAR”
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‹leri Ailesi Koleksiyonu

Abidin Dino
Ahmet Dino
Alberto Guzman
Ali Çelebi (Ali Avni)
Ali Dino
Ali Sami Boyar
Aliye Berger
Antoine Revay
Arif Bedii (Arif Kaptan)
Arif Dino
Avni Arbaﬂ
Avni Mehmedo¤lu
Bata Mikhailovitch
Bedri Rahmi Eyübo¤lu
Burhan Uygur
Celal Tütenk
Cemal Nadir
Do¤an Düzgören
Ekrem Kahraman
Ercüment Kalm›k
Eren Eyübo¤lu
Erol Akyavaﬂ
Erhan Öz›ﬂ›kl›
Fahrelnissa Zeid
Faris Erkman
Faruk Morel
Fethi Karakaﬂ
Fatoﬂ
Ferit Edgü
Fernand Léger
Fikret Mualla
Fritz Eichenberg
Fuat ‹zer
Füreyya Koral
G. Spinhler
Galanis
Georges Rouault
Gülay Evrenos

Gümüﬂ Özdeﬂ
Gürdal Duyar
Hakk› Anl›
Haﬂmet Akal
Haydar Durmuﬂ
Hikmet Onat
Hilda Yosmayan
Hoca Ali R›za
Honour Haïart
‹brahim Balaban
‹brahim Çall›
‹brahim Safi
‹lhan Arakon
‹rfan Ertel
‹skender Sami Fraﬂeri
‹smail Hakk› Baltac›o¤lu
Iﬂ›l Öz›ﬂ›k
Jacques Greenberg
Jaime Azócar
Jak ‹hmalyan
Jerôme Duprat
Jonathan Boughton
Käthe Kollwitz
Kemal Sönmezler
Leopold Levy
Marta Tözge
Mehmet ‹leri
Mehmet Nâz›m
M›g›rdiç Civanyan
Mihri Belli
Muammer Dokur
Mustafa Esirkuﬂ
Mübin Orhon
Mümtaz Yener
Nam›k ‹smail
Nâz›m Hikmet
Nazmi Y›lmaz
Nazmi Ziya

Necmettin Özlü
Nedim Günsür
Nejad Devrim
Nuri ‹yem
Orhan Taylan
Orhan Veli
Osman Hamdi
Paulo Cagliari
Paul Renard
Peter Barger
Piyale Madra
Rasih Nuri ‹leri
Rat›p Tahir
Refik ‹leri
Remzi Raﬂa
Rodoslu Hakk›
Saygun Dura
Sedat Nuri ‹leri
Selim Turan
Selime Tek
Semih Balc›o¤lu
Sergio Gonzalez Tornero
Sinan B›çakç›
Sue Wall
Suphi Nuri ‹leri
Sururi
Takayoshi Sakabe
Tristan Tzara
Turgut Atalay
Van Santen
Vassilij Zbona
de Vernisy
Vincent Guzman
Yaﬂar Yeniceli
Yukio Katsuda
Zahir Güvemli
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R.N.‹: Rasih Nuri ‹leri Koleksiyonu
M.C.‹: Rezan - Mehmet Can - Eren Can ‹leri Koleksiyonu
E.Ü.‹: Mahmure - Esin Ümit ‹leri Koleksiyonu
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Avni Arbaﬂ, Güzin Dino Portresi, Ka¤›t üzerine çini mürekkebi ve aquarelle, 26x20 cm., R.N.‹
Eren Eyübo¤lu, Güzin Dino Portresi, Ka¤›t üzerine karakalem, 35x26 cm., 1943, R.N.‹
Abidin Dino, Güzin Dino Portesi, Ka¤›t üzerine çini mürekkebi, 36x25.5 cm., R.N.‹
Bedri Rahmi Eyübo¤lu, Abidin Dino Portresi, Ka¤›t üzerine çini mürekkebi, 22x28 cm., R.N.‹
Orhan Veli, Abidin Dino Portresi, Ka¤›t üzerine k›rm›z› kalem, 24x16.5 cm., R.N.‹
Abidin Dino, Otoportre, Ka¤›t üzerine çini mürekkebi, 20x14.5 cm., R.N.‹
Orhan Veli, Arif Dino Portresi, Ka¤›t üzerine karakalem, 13x8.5 cm., 1962, R.N.‹
Sedat Nuri, Otoportre, Ka¤›t üzerine sanguine, 32x23 cm., R.N.‹
Arif Dino, Otoportre, Ka¤›t üzerine aquarelle renklendirilmiﬂ çini mürekkebi, 28x19 cm., R.N.‹
Ali Dino, Arif Dino Portresi, Ka¤›t üzerine karakalem ve aquarelle, 14.5x11 cm., 1921, R.N.‹
Fikret Mualla, Arif Dino Portresi, Ka¤›t üzerine karakalem, 38.5x26.5 cm., 1938, R.N.‹
Sedat Nuri, Arif Dino Portresi, Ka¤›t üzerine karakalem, 29x17 cm., R.N.‹
Burhan Uygur, Esin ‹leri Portresi, Ka¤›t üzerine ya¤l› pastel, 25.5x28 cm., 1983, E.Ü.‹
Burhan Uygur, Mehmet ‹leri Portresi, Ka¤›t üzerine karakalem, 22.5x13.5 cm., 1982, R.N.‹
Selim Turan, Leyla ‹leri Portresi, Ka¤›t üzerine kar›ﬂ›k teknik, 15x10 cm., E.Ü.‹
Rat›p Tahir, Rasih Nuri ‹leri Portresi, Ka¤›t üzerine karakalem, 20x12 cm., R.N.‹
Abidin Dino, Rasih Nuri ‹leri Portresi, Ka¤›t üzerine çini mürekkebi, 21.5x14.5 cm., R.N.‹
Turgut Atalay, Rasih Nuri ‹leri Portresi, Tuval üzerine ya¤l›boya, 41x35.5 cm., R.N.‹
Avni Arbaﬂ, Rasih Nuri ‹leri Portresi, Ka¤›t üzerine çini mürekkebi, 32.5x20 cm., R.N.‹
Abidin Dino, Rasih Nuri ‹leri Portresi, Ka¤›t üzerine k›rm›z› mürekkep, 24.5x16 cm., R.N.‹
Selime Tek, Rasih Nuri ‹leri Portresi, Ka¤›t üzerine karakalem, 21x18 cm., 1938, R.N.‹
Rasih Nuri ‹leri, Otoportre, Ka¤›t üzerine karakalem, 25.5x25 cm., 1943, R.N.‹
Eren Eyübo¤lu, Rasih Nuri ‹leri Portresi, Kontrplak üzerine ya¤l›boya, 33x22 cm., R.N.‹
Rasih Nuri ‹leri, Otoportre, Ka¤›t üzerine karakalem, 28x20.5 cm., 1938, R.N.‹
Fahrelnissa Zeid, Rasih Nuri ‹leri Portresi, Tuval üzerine ya¤l›boya, 64x69 cm., R.N.‹
‹skender Sami Fraﬂeri, Rasih Nuri ‹leri Portresi, Orijinal kabartma eserin foto¤raf›, 23x12 cm., R.N.‹
Avni Arbaﬂ, Henriette Arbaﬂ Portresi, Tuval üzerine ya¤l›boya, 55x46 cm., 1954, M.C.‹
Burhan Uygur, Üç K›z, Tuval üzerine ya¤l› pastel, 68x56 cm., 1975, R.N.‹
Burhan Uygur, Ka¤›t üzerine ya¤l› pastel, 16x11 cm., M.C.‹
Bedri Rahmi Eyübo¤lu, Ka¤›t üzerine çini mürekkebi, 19x14.5 cm., M.C.‹
Haﬂmet Akal, ‹simsiz, Kontrplak üzerine ya¤l›boya, 38x28 cm., R.N.‹
Burhan Uygur, Leyla, Ka¤›t üzerine ya¤l› pastel, 14x20.5 cm., M.C.‹
Mehmet ‹leri, Tuval üzerine ya¤l›boya, 26x74 cm., M.C.‹
Nuri ‹yem, Küçük Denizci, Kontrplak üzerine ya¤l›boya, 37x26 cm., 1941, R.N.‹
Zahir Güvemli, Hüseyin Cahit Portresi, Ka¤›t üzerine çini mürekkebi, 27.5x23.5 cm., R.N.‹
Mehmet Nâz›m, Tuval üzerine akrilik, 65x80 cm., M.C.‹
Avni Noyan (Arbaﬂ), Otoportre, Tuval üzerine ya¤l›boya, 34x28 cm., 1934, R.N.‹
‹brahim Çall›, Hüseyin Rahmi Gürp›nar Portresi, Tuval üzerine ya¤l›boya, 26x21 cm., R.N.‹
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Mehmet ‹leri, Fesli Japon Takayoshi Sakabe, Tuval üzerine ya¤l›boya, 25x20 cm., M.C.‹
Mehmet Nâz›m, Sultan Osman, Tuval üzerine akrilik, 65x54 cm., M.C.‹
Orhan Taylan, Ka¤›t üzerine kar›ﬂ›k teknik, 24x17 cm., M.C.‹
Faruk Morel, Ka¤›t üzerine çini mürekkebi ve aquarelle, 36.5x28 cm., 1939, R.N.‹
Faris Erkman, ‹ﬂçi ve Köylü, Ka¤›t üzerine karakalem, 21.5x17.5 cm., R.N.‹
Nâz›m Hikmet, Ka¤›t üzerine siyah ve renkli mürekkep, 23.5x18 cm., R.N.‹
Remzi Raﬂa, Tuval üzerine ya¤l›boya, 45.5x55 cm., 1959, M.C.‹
Fethi Karakaﬂ, Gravür, 11.5x15.5 cm., R.N.‹
Abidin Dino, Ka¤›t üzerine çini mürekkebi, 18x15.5 cm., M.C.‹
Ercüment Kalm›k, Ahﬂap bask›, 56.5x42 cm., 1967, M.C.‹
Abidin Dino, Siyah ka¤›t üzerine beyaz guaﬂ, 32.5x24.5 cm., M.C.‹
Mübin Orhon, Ka¤›t üzerine guaﬂ, 36x25 cm., M.C.‹
Bedri Rahmi Eyübo¤lu, Ka¤›t üzerine guaﬂ, 15x19 cm., E.Ü.‹
Refik ‹leri, Ka¤›t üzerine guaﬂ, 36x34 cm., R.N.‹
Mehmet ‹leri, Ahﬂap üzerine ya¤l›boya, 23x67 cm., M.C.‹
Mehmet ‹leri, Tuval üzerine fresk tekni¤i, 75x45 cm., M.C.‹
Mehmet ‹leri, Ka¤›t üzerine ya¤l›boya, 25x32 cm., M.C.‹
Ali Sami Boyar, Eminönü’de Bir Cami, Kontrplak üzerine ya¤l›boya, 24x19 cm., R.N.‹
Zühtü Mürido¤lu, Karton üzerine ya¤l›boya, 34x40 cm., R.N.‹
Fikret Mualla, Ka¤›t üzerine çini mürekkebi ve aquarelle, 30x35.5 cm, 1949., M.C.‹
Kemal Sönmezler, Paris, Ka¤›t üzerine suluboya, 30x22 cm., 1950, R.N.‹
Fikret Mualla, Bo¤aziçi’nde K›rm›z› Yal›, Tuval üzerine ya¤l›boya, 39x30.5 cm., 1932, R.N.‹
Hoca Ali R›za, Karton üzerine ya¤l›boya, 18x12 cm., R.N.‹
Nam›k ‹smail, Kontrplak üzerine ya¤l›boya, 26x19 cm., R.N.‹
Aliye Berger, Gravür, 22x28.5 cm., M.C.‹
Erol Akyavaﬂ, Tuval üzerine akrilik, 36x28 cm., M.C.‹
Nazmi Ziya, Kontrplak üzerine ya¤l›boya, 31x40 cm., R.N.‹
Aliye Berger, Gravür, 27x20.5 cm., R.N.‹
Suphi ‹leri, Ka¤›t üzerine sanguine, 23.5x29.5 cm., E.Ü.‹
Mübin Orhon, Ka¤›t üzerine guaﬂ, 20x26 cm., 1921, M.C.‹
Mübin Orhon, Tuval üzerine ya¤l›boya, 50x100 cm., R.N.‹
Selim Turan, Ka¤›t üzerine guaﬂ, 62.5x47 cm., R.N.‹
Mübin Orhon, Ka¤›t üzerine guaﬂ, 30.5x38 cm., M.C.‹
Abidin Dino, Ka¤›t üzerine guaﬂ, 70x50 cm., E.Ü.‹
Nejad Devrim, Tuval üzerine ya¤l›boya, 40x30 cm., R.N.‹
Fuat ‹zer, Natürmort, Tuval üzerine ya¤l›boya, 30x38 cm., E.Ü.‹
Abidin Dino, Ka¤›t üzerine guaﬂ, 57x49 cm., E.Ü.‹
Sururi, Karton üzerine kuru pastel, 50x65 cm., R.N.‹
Nazmi Y›lmaz, Ka¤›t üzerine ya¤l› pastel, 25x21.5 cm., R.N.‹
‹lhan Arakon, Ka¤›t üzerine karakalem, 28x21.5 cm., R.N.‹
Burhan Uygur, Ka¤›t üzerine ya¤l› pastel ve çini mürekkebi, 21x17 cm., M.C.‹
Bedri Rahmi Eyübo¤lu, Ka¤›t üzerine guaﬂ, 18x22.5 cm., R.N.‹
Hakk› Anl›, Tuval üzerine ya¤l›boya, 64x80 cm, 1977, M.C.‹
‹brahim Çall›, Kontrplak üzerine ya¤l›boya, 28x20 cm., M.C.‹
Bedri Rahmi Eyübo¤lu, Beyaz Esire, Ka¤›t üzerine ya¤l›boya, 26x20 cm., R.N.‹
Avni Arbaﬂ, Zenne R›fat’›n Portresi, Ka¤›t üzerine karakalem, 32.5x25 cm., R.N.‹
Hikmet Onat, Tuval üzerine ya¤l›boya, 41x31cm., 1910-1914, Cormon Atölyesi, R.N.‹
‹brahim Balaban, Askerler, Ka¤›t üzerine çini mürekkebi, 16.5x23 cm., 1951, R.N.‹
Abidin Dino, Ka¤›t üzerine çini mürekkebi, 49x64 cm., R.N.‹
Mümtaz Yener, Tuval üzerine ya¤l›boya, 45x32.5 cm., E.Ü.‹
Abidin Dino, Ka¤›t üzerine karakalem ve çini mürekkebi, 19.5x12.5 cm., M.C.‹

90. Ali Dino, Ka¤›t üzerine aquarelle, 30.5x22.5 cm., 1921, R.N.‹
91. Arif Dino, Ka¤›t üzerine aquarelle, 25.5x17.5 cm., R.N.‹
92. Arif Dino, Ka¤›t üzerine karakalem, 14x11 cm., R.N.‹
93. Arif Dino, Ka¤›t üzerine renkli mürekkep, 15.5x8 cm., R.N.‹
94. Arif Dino, Ka¤›t üzerine karakalem, 21x16 cm., R.N.‹
95. Abidin Dino, Arlequin, Ka¤›t üzerine çini mürekkebi, 23.5x15 cm., R.N.‹
96. Arif Dino, Ka¤›t üzerine aquarelle, 18x25 cm., R.N.‹
97. Ahmet Dino, Avﬂa Adas›’ndan, Ka¤›t üzerine aquarelle, 23x22 cm., 1972, R.N.‹
98. Fuat ‹zer, Gemiler, Ka¤›t üzerine guaﬂ, 26x36 cm., 1946, R.N.‹
99. Aliye Berger, Gravür, 18x13 cm., 1948, R.N.‹
100. Kemal Sönmezler, Ka¤›t üzerine çini mürekkebi, 33x26 cm., 1949, R.N.‹
101. Selim Turan, Karacaahmet Manzaras›, Tuval üzerine ya¤l›boya, 31x42 cm., R.N.‹
102. Hakk› Anl›, Tuval üzerine ya¤l›boya, 118x89 cm., 1963, R.N.‹
103. Hakk› Anl›, Tuval üzerine ya¤l›boya, 98x82 cm., 1961, M.C.‹
104. Hakk› Anl›, Karton üzerine ya¤l›boya, 104x74 cm., M.C.‹
105. ‹rfan Ertel, Diken, Tuval üzerine ya¤l›boya, 80x35 cm, 2004, R.N.‹
106. Sedat Nuri, Ka¤›t üzerine guaﬂ, 32x23.5 cm., R.N.‹
107. Abidin Dino, Ka¤›t üzerine sanguine, 23x23 cm., R.N.‹
108. Abidin Dino, Ka¤›t üzerine guaﬂ, 10.5x11 cm., R.N.‹
109. Abidin Dino, Ka¤›t üzerine çini mürekkebi, 23.5x17 cm., M.C.‹
110. Abidin Dino, Ka¤›t üzerine çini mürekkebi, 34.5x26.5 cm., R.N.‹
111. Burhan Uygur, Ka¤›t üzerine çini mürekkebi, 20x20 cm., 1980, R.N.‹
112. Nazmi Y›lmaz, Ka¤›t üzerine ya¤l› pastel, 25x15 cm., 1981, E.Ü.‹
113. Nazmi Y›lmaz, Ka¤›t üzerine ya¤l› pastel, 18x9 cm., E.Ü.‹
114. Avni Arbaﬂ, Karton üzerine çini mürekkebi, 48.5x64 cm., E.Ü.‹
115. Bedri Rahmi Eyübo¤lu, Kontrplak üzerine ya¤l›boya, 12x18.5 cm., R.N.‹
116. Abidin Dino, Ka¤›t üzerine çini mürekkebi, 19.5x13.5 cm., M.C.‹
117. Arif Dino, Ka¤›t üzerine karakalem, 14.5x10 cm., R.N.‹
118. Abidin Dino, Ka¤›t üzerine çini mürekkebi, 63x34.5 cm., R.N.‹
119. Abidin Dino, Ka¤›t üzerine çini mürekkebi, 24.5x11.5 cm., R.N.‹
120. Eren Eyübo¤lu, Ka¤›t üzerine çini mürekkebi, 33.5x23.5 cm., R.N.‹
121. Ahmet Dino, Ka¤›t üzerine karakalem ve sanguine, 26x20 cm., 1921, R.N.‹
122. Ahmet Dino, Ka¤›t üzerine karakalem ve sanguine, 20x26 cm., 1921, R.N.‹
123. Ahmet Dino, Ka¤›t üzerine karakalem ve sanguine, 20x26 cm., 1921, R.N.‹
124. Ahmet Dino, Ka¤›t üzerine karakalem ve sanguine, 26x20 cm., 1921, R.N.‹
125. Selim Turan, Ka¤›t üzerine ya¤l›boya, 28x20 cm., M.C.‹
126. Arif Dino, Ka¤›t üzerine çini mürekkebi, 12.5x8 cm., R.N.‹
127. Sedat Nuri, Ka¤›t üzerine çini mürekkebi ve aquarelle, 34x26 cm., R.N.‹
128. Sedat Nuri, Ka¤›t üzerine çini mürekkebi ve k›rm›z› kalem, 34x26.5 cm., R.N.‹
129. Sedat Nuri, Ka¤›t üzerine çini mürekkebi, 34x26.5 cm., R.N.‹
130. Sedat Nuri, Ka¤›t üzerine çini mürekkebi, 29.5x23 cm., R.N.‹
131. Sedat Nuri, La Novelle Charmeuse, Ka¤›t üzerine kuruboya, 27x21 cm., R.N.‹
132. Sedat Nuri, Ka¤›t üzerine çini mürekkebi ve aquarelle, 34x26 cm., R.N.‹
133. Sedat Nuri, Ka¤›t üzerine çini mürekkebi ve aquarelle, 20x26.5 cm., R.N.‹
134. Sedat Nuri, Ka¤›t üzerine çini mürekkebi, 36x27 cm., R.N.‹
135. Sedat Nuri, Ka¤›t üzerine karakalem ve aquarelle, 25x27 cm., R.N.‹
136. Sedat Nuri, Ka¤›t üzerine aquarelle, 27x21 cm. R.N.‹
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Galeri Nev Yay›nlar›’nda
‹leri Ailesi Koleksiyonu’ndan Sanatç›lar

Mübin Orhon, Robert ve Lisa Sainsbury Koleksiyonu, Ali Artun, Necmi Sönmez, Türkçe, geniﬂletilmiﬂ
ikinci bask›, Ankara, 2011.
Resme Bakan Yaz›lar, Deniz Artun (ed.), Türkçe, geniﬂletilmiﬂ ikinci bask›, iki cilt, 525 s., Ankara, 2010.
Abidin Dino, Gerilla Desenleri, Rasih Nuri ‹leri, Türkçe, 80 s., Ankara, 2005.
Resme Bakan Yaz›lar, Ali Artun (ed.), Türkçe, 318 s., Ankara, 2004.
Abidin Dino, Güzin'in Abidinleri, Onuncu Ölüm Y›ldönümü An›s›na, Ferit Edgü, Türkçe, 63 s., ‹stanbul,
2003.
Nejad Devrim, 1923-1995, Haldun Dosto¤lu, Maria Devrim, Lydia Harambourg, Jacques Lassaigne,
Türkçe, Frans›zca, Çeviri: Murat Güvenç, 175 s., ‹stanbul, 2001.
1950-2000, Türkiye’de Ça¤daﬂ Sanat, Müzekitap, Ali Artun, Haldun Dosto¤lu, iki cilt, 1468 s.,
‹stanbul, 1999.
Hakk› Anl›, Necmi Sönmez, Türkçe, 172 s., ‹stanbul, 1998.
Nejad Devrim, Ferit Edgü, Türkçe, Frans›zca, Çeviri: Erdim Öztokat, 64 s., ‹stanbul, 1996.
Abidin Dino, 20.10.1993, Ferit Edgü, Bennu Gerede, Türkçe, 12 s., ‹stanbul, 1995.
Abidin Dino, ‹ﬂkence Desenleri, Ali Artun, Türkçe, ‹ngilizce, Çeviri: Fred Stark, 66 s., Ankara, 1994.
Nejad Devrim, Sefa Sa¤lam, Türkçe, 36 s., ‹stanbul, 1993.
Erol Akyavaﬂ, Son Bask›lar, Türkçe, 8 s., ‹stanbul, 1993.
Erol Akyavaﬂ, ‹konoklastlar ‹çin ‹konalar, Semih Kaplano¤lu, Alexander Borofsky, Türkçe, ‹ngilizce,
Çeviri: Zeynep Rona, 24 s., ‹stanbul, 1993.
Abidin Dino, Biçimden Öte, Abidin Dino, Türkçe, 20 s., ‹stanbul, 1993.
Abidin Dino, Ak la Ka ra, Abidin Dino, Türkçe, 28 s., ‹stanbul, 1993.
Mübin Orhon, Abidin Dino, Türkçe, 60 s., ‹stanbul, 1992.
Abidin Dino, Çiçekleme, Yaﬂar Kemal, Türkçe, 48 s., ‹stanbul, 1990.
Erol Akyavaﬂ, Paintings, Jale Erzen, Enis Batur, ‹ngilizce, 32 s., ‹stanbul, 1988.
Abidin Dino, Bu Dünya, Ferit Edgü, Türkçe, ‹ngilizce, Çeviri: Fred Stark, 96 s., Ankara, 1986.
Arif Dino, Yüz, Abidin Dino, Türkçe, ‹ngilizce, Frans›zca, 76 s., 100 nüsha, édition de luxe, Ankara, 1985.
Abidin Dino, El, Abidin Dino, Türkçe, ‹ngilizce, Frans›zca, 124 s., 100 nüsha, édition de luxe, Ankara,
1984.
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