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ÖZET 

 �Mümtaz Yener; Ya�am� ve Sanat�� konulu doktora tezinde, Türk toplumsal tarihinde 

�ehirle�me, i�çile�me, burjuvazi ve soyluluk gibi Osmanl� Dönemi'nde ba�lay�p, sonra da 

�stanbul'da genç Türkiye Cumhuriyeti'nin yaratt��� Avrupa tipi ayd�n ve entelektüel s�n�f�n 

olu�umuyla süren dönemi yak�ndan ya�ayan ve toplumsal içerikli resmin temsilcilerinden 

ve öncülerinden olan Ressam Mümtaz Yener (�stanbul 1918-2007) anlat�lmaktad�r. 1935-

39 aras� Devlet Güzel Sanatlar Akademi�sinde Nazmi Ziya ve Çall� �brahim atölyelerinde 

ard�ndan okulun Yüksek k�sm�nda Leopold Levy�nin atölyesinde dört y�l e�itim görmü�; 

arkada�lar�yla birlikte yerel konular� i�leyen resimlerinde Türk insan�n�n gündelik ya�am�n� 

i�lemi�tir. Yeniler Grubu�nun Liman Sergileri�yle ba�layan toplumsal konulara olan 

e�iliminin ard�ndan 1950�li y�llarda askerlik görevi nedeniyle tan�d��� Anadolu köy insan�n� 

ve hayat�n� da bu ba�lamda resmetmeye ba�lam��, 1960�l� y�llar�n ilk yar�s�nda ise Bab-� 

Ali�deki matbaa emekçilerini konu edinmi�tir. 1965-85 y�llar� aras�nda resimlerinde 

metafizik ve gerçeküstü kavramlar i�lemeye ba�lam��; kar�ncalar� (Kar�ncalar Geliyor) 

eme�in ve i�çinin anlat�m�nda mecaz olarak kullanm��; insan, makine  (Bando Makine) ve 

kar�nca sanatç�n�n renk ve �ekil anlay���nda ça�da� bir estetik yap� olu�turmu�tur.  Bu 

y�llarda müzik (Koro) ve dans temal� (Tango) eserler de gerçekle�tirmi�; dönem soyut 

figüratif üslup denemeleri ve aray��lar� içinde olmu�tur. 1985-2005 aras�n� kapsayan 

dönemde ise sanatç�n�n makineli kompozisyonlar�na devam etti�i, ayn� zamanda manzara 

(Beyo�lu, Bodrum ve Kurba�al� Dere) ve portre (Bach, Beethoven) çal��malar� da 

gerçekle�tirdi�i görülmektedir. Bu tezde Mümtaz Yener�in ya�am�, sanatsal kariyerinin 

yetmi� y�l� ve Türk Resim Sanat��ndaki yeri bu tez ile ayr�nt�l� olarak incelenmektedir. 

 Anahtar Kelimeler; Mümtaz Yener, Modern Avrupa Figür Resmi, Toplumsal 

Gerçekçi Resim, Yeniler Grubu, Liman Sergileri, Türk Ressamlar Cemiyeti, Figüratif Türk 

Resmi, Metafizik Resim, 1960 sonras� Türk Resmi, Uluslar aras� Plastik Sanatlar Derne�i 

UPSD-AIAP, UNESCO. 



ii 

ABSTRACT 

�Mumtaz Yener; His Life and Art� is a Ph.D. Thesis about one of the frontiers of 

social realistic Turkish painting, Mumtaz Yener (1918-2007) who lived through the social 

changes at the end of the Ottoman Empire and the young Turkish Republic, seeing 

urbanism, proletariat, bourgoisie and aristocracy in the era that creates a European type 

Intellectual class at the same time. He was a student of Nazmi Ziya, Ibrahim Call� and 

Leopold Levy between the years of 1935-1943 at the State Academy of Fine Arts in 

Istanbul, painted local themes and everyday life of Turkish people, with his friends. 

Starting with the Group Yeniler�s (The New) Harbour Exhibitions, he painted social issues; 

after his military service, he painted the Anatolian people that he did not know before as 

an urbanized upper middle class bourgeois. In the early 60�s he started working on press 

workers; later he created his own unique style in the second half of the decade finding  

metaphores for labor, �ants� and �machines�. Between the years of 1965-1985 he painted 

metaphysical and surrealistic concepts; Ants (Ants Are Coming) and Machines (Band 

Machine) formed a contemporary esthaetical structure in his use of color and composition. 

He also worked on music (Chorus) and dance (Tango) themes; and painted peysage 

(Bodrum, Istanbul) and portraiture (Bach, Beethoven) as well. In this Thesis, there is a 

detailed survey on Mumtaz Yener�s life, his artistic career of 70 years, and his privileged 

and unique place in Modern Turkish Art. 

Key Words; Mumtaz Yener, European Modern Figurative Painting, Social 

Realistic Painting, The Group Yeniler (The New), Harbour Exhibitions, Turkish Painters 

Association, Figurative Turkish Painting, Metaphysical Painting, Turkish Painting after 

1960, UPSD-AIAP Association des Art Plastique, UNESCO. 
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ÖNSÖZ 

 Tezimiz, Yeniler Grubu ressamlar�ndan Mümtaz Yener�in Ya�am�n� ve Sanat��n� 

incelemektedir. Sanatç�n�n özel ar�ivi ortaya ç�kar�larak, yap�tlar� sistemli olarak ve 

kronolojiye uyarl� biçimde belirlenmi�; 1940�lardan ba�layarak ya�am�n�n sonuna dek 

kat�ld��� sanat etkinlikleri saptanm��; bu etkinliklerde yer alan eserleri bulunmu� ve 

döneminin ressamlar� ile kar��la�t�rma ve de�erlendirmelere yer verilmi�tir.  

 Türk Resim Sanat� Tarihi içinde 1940 sonras�nda yeti�erek sanat ortam�na kat�lan 

sanatç�lar aras�nda yer alan Mümtaz Yener�in Ya�am� ve Sanat�, bu y�llar�n toplumsal 

olgular�, sosyal yap�s� ve sanat çevresinin aray��lar� göz önünde tutularak ele 

al�nmaktad�r. 

 Bu çal��ma için, Yeniler Grubu çevresinde toplanan ve 1960�l� y�llar�n sanat anlay��� 

içinde bireysel üslubunu belirleyen Mümtaz Yener hakk�nda geni� kapsaml� bir ar�iv 

ara�t�rmas� yap�lm��t�r. Bu ba�lamda,  gerçekle�tirilen tez çal��mam�z�n, Yener�in yapm��

oldu�u resimlerin incelenmesiyle aralar�ndan seçilmi� olan örneklere dayal� olarak sanat 

dönemlerinin belgelenmesi sa�lanm��t�r. 1940 sonras� toplumsal ve kültürel de�i�imlerin 

sanata yans�mas�, Türk Resmi�nde Toplumsal Gerçekçili�in ortaya ç�k��� ve Mümtaz 

Yener�in bu sanat hareketi içindeki yeri incelenmi�tir. Sanatç�n�n en üretken ve yetkin 

oldu�u 1965-2000 y�llar� aras�d�r. Ancak sanatç�n�n yap�tlar�ndan ula�abildi�imiz en eski 

görselin 1940 tarihli olmas� nedeniyle, bu y�ldan ba�layarak 2007�deki vefat�na dek geçen 

sürede üretti�i yap�tlar� kronolojik olarak bölüm içlerinde analiz edilmi�; her bölüm 

sonunda ise ilgili önemli eserlerin görselleri yer alm��t�r. Ayr�ca bu eserlerin yer ald��� 

sergiler, galeriler, fuarlar, Sergi Listesi bölümünde, yine kronolojik olarak s�ralanm��t�r. 

Tezimizin, Yener�in kendisi gibi ressam olan birinci dereceden tan�k tek çocu�u, 

bendeniz, Nüshet Göksun Yener taraf�ndan yaz�lmas�yla, sanatç�n�n Türk Resim Sanat� 

içindeki yerini belirleyen ilk geni� kapsaml� çal��ma olmas� hedeflenmektedir. �adan ve 

Göksun Yener Ar�ivi ve Koleksiyonu�nun en büyük kaynak olmas� d���nda, birçok 

ara�t�rma ve görü�me yap�lm��t�r. Döneme tan�k olan ki�ilerin birinci elden dinlenmesi ve 

aktar�m� da son derece de�erli bir olgudur. 
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G�R��

 Tezimiz, Modern Türk Resmi�nin toplumsal gerçekçi sanatç�lar�ndan Mümtaz 

Yener�i ele almaktad�r. Genellikle insan�, kalabal�klar�, makine ve kar�ncalar� konu edinen 

resimleriyle,  1940 ku�a�� içinde Yeniler Grubu ile ba�layan dönemde ve sonras�nda 

figüratif çal��malar�yla tan�nm��t�r. 70 y�ll�k sanat ya�am�nda, emek ürünü ve emek 

konulu resimler yapm��; ça��n�n tan��� olurken, toplumsal çeli�kileri i�lemi�tir.  

 Bu çal��mam�zda, Yener�in Ya�am� ve Sanat� incelenirken, hem ülkenin hem de 

dünyan�n, sanatsal ve toplumsal evreleri de gözden geçirilmektedir. Bu inceleme 

yap�l�rken, 1940�l� y�llarda, Türkiye�de sanat�n yöneldi�i ak�mlar ve toplumsal olgular 

hat�rlat�lmakta, dönemin sanatsal hareketlerinin içine girerek varl�k göstermi� ve 1940-

2007 y�llar� aras�nda üretken olmu�; eserleriyle Türk Resmi�nde uzun y�llar kendinden ve 

sanat�ndan söz ettirmi� bir sanatç� olan Yener�in, sanatsal ve dü�ünsel yetilerini 

eserlerine nas�l yans�tt��� aktar�lmaktad�r. Erken ya�larda ke�fedilen yetene�i ve Güzel 

Sanatlar Akademi�sinde ö�renci olunca, arkada�lar�yla birlikte atölyelerde biçimlenen 

sanatsal çizgisi, Lêopold Lêvy ile Akademi�nin Yüksek K�sm��nda yöneldi�i toplumsal 

konular, dönemin yoksullu�u, �kinci Dünya Sava�� nedeniyle dünyan�n ve ülkenin içinde 

bulundu�u durum, �Güzel Sanatlar�a büyük önem veren Atatürk�ün ve ondan sonraki 

Ba�bakan �smet �nönü�nün Kültür Politikalar� ile Mümtaz Yener�in uzun sanat ya�am� 

boyunca kompozisyonlar�nda i�ledi�i temalar, konular, mecazlar bu tezin konusunu 

olu�turmaktad�r. 

 Mümtaz Yener �stanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi�nde 1935-43 y�llar� 

aras�nda iki y�l Nazmi Ziya Güran, iki y�l �brahim Çall�, ve yüksek k�sm�nda dört y�l 

Leopold Levy atölyesinde olmak üzere 8 y�l ö�renim görmü�tür. 1940 y�l�nda s�n�f 

arkada�lar�yla olu�turduklar� Yeniler Grubu; Kemal Sönmezler, Nuri �yem, Ferruh 

Ba�a�a, Mümtaz Yener, Turgut Atalay, Selim Turan, Fethi Karaka�, Agop Arad, Ha�met 

Akal ve Avni Arba�'dan olu�maktad�r. Hümanist bir anlay��la, günlük ya�am� yans�tan bu 

genç sanatç�lar, birçok grup sergisi düzenlemi�lerdir. 1951 y�l�ndan sonra, sanat 

ya�amlar�n� bireysel çabalar�yla sürdürerek, konular�nda ve üsluplar�nda de�i�iklikler ve 

geli�meler göstermi�;  Türkiye Ressamlar Cemiyeti ve Ressamlar Derne�i gibi sanatç� 

topluluklar�nda grup sergileri veya ki�isel sergiler açmaya devam etmi�lerdir. Yeniler 

Grubu toplumsal gerçekçi çizgisiyle, toplumun sanat kültürünün art�r�lmas� yolundaki 

çabalar�yla, Modern Türk Resim Sanat� Tarihi�nde önemli bir yere sahiptir. Yeniler 

Grubu�nun toplumsal gerçekçi gelene�ini yetmi� y�l sürdüren ve ayn� anlay��la 
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�kalabal�klar�� o günlerden 21. Yüzy�la ta��yan sanatç� Mümtaz Yener�dir; bu da tezimizin 

önemini art�rmaktad�r. Gündelik ya�amdan çal��an kesimin görsel tercüman� olan sanatç� 

�Emek� temas�yla özetlenebilecek �kalabal�k� Kar�nca ve Makine kompozisyonlar�nda da 

�emek� konulu eserlerini �emek� ile üretmi�tir. Bu çok özgün mecaz, modern resim 

sanat�nda e�siz olmas� nedeniyle de ayr�ca önem ta��makta; tezimize ek bir özellik 

eklemektedir.  

 1943 y�l�nda Akademi�nin Yüksek bölümünü bitiren ve e�inin ifadesine göre sonraki 

y�llarda da düzenli olarak okula gidip atölye çal��malar�na devam eden Mümtaz Yener, 

yurt d���na gitmemi�, 89 y�ll�k ömrü boyunca �stanbul�da ya�am��t�r. Yeniler Grubu 

sergilerinin ard�ndan, 70 y�la yak�n bir süre yüzlerce sergiye kat�lm��, birçok ödül alm��, 

birçok yaz�ya, kitaba ve teze konu olmu�, tam bir sanat adam� olarak, sanat�n her dal�yla 

ilgilenmi� ve aktif olarak ürün vermi�tir.  

 Ya�am� boyunca sürekli resim yapm��, desen çizmi�; Kartvizitine sadece �Ressam� 

yazm��; kendini hep Ressam olarak hissetmi� ve Ressam olarak ya�am��t�r. Bilim�le 

ilgisini hep s�cak tutmu�; sanat�n tüm dallar�yla da ilgilenmi�tir. Ayn� zamanda bir �air, 

yazar, karikatürist, senarist, sanat yönetmeni, film yönetmeni ve atölye hocas� olan 

sanatç�, gitar çalm��, sürekli müzik dinlemi�, hep okumu�; her an�n� sanatla dolu geçirmi�

ve ya�am�na sanat�n d���nda ba�ka �eylerin girmesine pek izin vermemi�tir.         

  Say�s�n� tam olarak bilemedi�imiz, ancak bine yak�n oldu�unu tahmin etti�imiz 

ya�l�boya resimlerinin yan� s�ra, on bini a�k�n desen, eskiz, gravür ve pastel çal��malar� 

bulunmaktad�r. Sanatç�n�n kendi eserlerinden olu�an desen koleksiyonunun büyük bir 

bölümü, 2007�de ölümünden sonra, e�i ve k�z� taraf�ndan gün�����na ç�kar�lm��t�r. 

Sanatç�n�n atölyesinde, 1940�l� y�llardan ba�layarak, tüm desen ve eskiz çal��malar�, 

yazd��� yaz�lar, hakk�nda yaz�lanlar, gazete ve dergi kupürlerinin ar�ivleri, kendinden söz 

eden tüm ansiklopedi maddeleri, kendi yazd��� ve resimledi�i �iirler, film dekorlar�n�n 

çizimleri, karikatürleri, kendi el yaz�s� ile yazd��� yaz�lar, notlar, sergi davetiyeleri, 

sergilerinde yer alan resimlerinin listeleriyle birlikte fiyatland�rmalar� ve foto�raf/dialardan 

olu�an geni� ar�ivi elden geçirilmi�, dosyalanm�� ve kronolojik olarak düzenlenmi�tir. Bu 

tezle birlikte hiçbir yerde yay�nlanmam�� ve sergilenmemi� eserleri de gün�����na 

ç�kar�lmaktad�r.  

 Belki de tüm zamanlar�n en verimli çizerlerinden biri denebilecek kadar üretken bir 

sanatç� oldu�u söylenebilir. Geleneksel ile moderni sentezlemesi ve felsefe ve bilimle de 
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son derece ilgili olmas�, eserlerinin tümünde dü�ünce ve kavram boyutunun a��r 

basmas�na neden olmu�tur.  

 Bir ��stanbul Beyefendisi� olarak, uzun sanat ya�am�n�, gözlemler ve tan�kl�klarla 

dolu geçirmi�; kendi sanatç� süzgecinden geçirerek, yirminci yüzy�l �stanbul�unun adeta 

bir ar�ivini de kendisi için olu�turmu�tur. 2007 y�l�na dek aktif olarak Fenerbahçe�deki 

atölyesinde çal��may� sürdürmü�; Türk Sanat Dünyas��ndaki özgün yerini muhafaza 

etmi�, sergilere kat�lmaya devam etmi�tir. Bu çal��ma tüm bunlar� payla�may� 

amaçlamaktad�r.  

 Tezimiz �u ana ba�l�klar alt�nda düzenlenmi�tir:  � Önsöz�, �Te�ekkür�, �Özet�, 

�Abstract�, �Giri��, �Mümtaz Yener�in Ya�am��, �Mümtaz Yener�in Sanat Anlay���n�n 

Olu�umunu Haz�rlayan Etmenler�, �1950-1960 Aras� Mümtaz Yener�in Sanat� ve 

Resimlerindeki Konular�, �1960 Sonras� Mümtaz Yener�in Resimlerinde Konular�, renk 

anlay���, çal��ma biçimi, armoni ve figür anlay��� ile kompozisyonlar�n�n incelendi�i 

�Mümtaz Yener�in Sanat Anlay���� bölümü, �Kar��la�t�rma ve De�erlendirme� , �Sonuç� , 

�Kaynakça� , �K�saltmalar�, �Ekler� ve �Tez Yazar�n�n CV�si�.  

 �Mümtaz Yener�in Ya�am�� adl� Birinci Bölüm�de, �Mümtaz Yener�in Sanat 

Anlay���n�n Olu�umunu Haz�rlayan Etmenler� isimli bölümde, o dönemin tarihine k�saca 

de�inilmi�, Atatürk ve �nönü�nün sanat anlay��lar� ile kültür politikalar�na de�inilmi�tir. 

Sanatç�n�n genç bir adam olarak geli�im sürecinde sanata ilgi duymas�, bu politikalar�n 

bir sonucu olmal�d�r. Cumhuriyet�in ilk on be� y�l�nda gerçekle�tirilen güzel sanatlar 

alan�ndaki devrimler; o s�ralarda yeni yeti�en sanatç�lar� derinden etkileyen ��nk�lap 

Resimleri�, Sanayi-i Nefise Mektebi�nin Güzel Sanatlar Akademisi olmas� ve 

Akademi�deki reformlar, �stanbul�da Avrupai biçimde geli�en ya�am biçimi, Halkevleri, 

Yurt Gezileri ve yurt d���nda e�itim görerek yurda dönen usta atölye hocalar�n�n aktard���, 

empresyonizm sonras�, ekspresyonizm,  konstrüktivizm ve kübizm gibi modernist 

e�ilimler bu bölümde incelenmektedir.  

 �Mümtaz Yener�in Sanat� Ve Resimlerindeki Konular (1950-1960)� bölümünde, 

Yeniler Grubu Sergileri ve vatani görevi sonras�, sanatç�n�n, o s�rada genel bir e�ilim 

olan, kübizm gibi de�i�ik üsluplar� denemeye devam etmesi, ya�l�boya resimlerinde 

portre ve manzaraya a��rl�k vermesi, dostu Orhan Veli�nin ölümüyle sars�larak �iir 

yazmaya daha çok zaman ay�rmas�, sinema sektöründe senaristlik ve dekoratörlük 

yaparken film yönetmeni olmas�, desenlerinde ise gündelik ya�am� çizmeye devam 

etmesi söz konusu edilmektedir. Sosyal Realizm�de yeni anlat�m dilleri geli�tirme 
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çabalar�, ��çileri ve Köy Ya�am��n� konu edinen resimleri de bu bölümde incelenmektedir. 

�1960�lar ve Sonras�ndaki Sosyal Realizm Aray��lar�� ba�l��� alt�nda, sanatç�n�n 

1940�lardan beri i�ledi�i i�çi ve makine çal��malar�n�n yan� s�ra, �emek� konusu 

çerçevesinde �stanbul�un i�çi kesimini direkt anlat�m�n yan� s�ra, desenlerinde izi 

takibedilerek, bir mecaz aray���yla ifade etme iste�inin izleri sürülmektedir. Bu, 

kalabal�klar�n daha da kalabal�kla�t���, resimlerine makinelerin daha yo�un olarak girdi�i 

ve ek olarak �Kar�nca�lar�n tuvallerine girmesiyle bir metafora dönü�tü�ü dönemdir. 

Sanatç�n�n eserlerinde bu üçlü birbirinden ayr�lamaz bir biçimde uzun y�llar yer alacak; 

sosyal realist üslubunun omurgas�n� olu�turacakt�r. Bu dönemde çal��t��� ya�l� 

boyalar�n�n ve desenlerinin görselleri bu bölüm içinde bir plan çerçevesinde olabildi�ince 

yer alm��t�r.  

 �Mümtaz Yener�in Resimlerinde Konular� ba�l�kl� Üçüncü Bölüm�de, sanatç�n�n 

eserleri, konulara göre da��t�larak, yerlerine yerle�tirilmi� ve analizleri yap�larak 

altyaz�lar�yla birlikte girilmi�tir. Kronolojik olarak kategorize edilen eserler; ��çi, Köy, 

Makine, Kar�nca, Beyo�lu, Bodrum Resimleri ile Portreler, Müzisyenler, New York 

Desenleri ve Di�er Kompozisyonlar� ba�l�klar� alt�nda grupla�t�r�lm�� ve alt yaz�lar ile 

birlikte kullan�lm��t�r.   

 Genel olarak �Mümtaz Yener�in Sanat Anlay����n�n irdelendi�i Dördüncü Bölüm�de, 

sanatsal aray��lar�n�n ve hocalar� Nazmi Ziya ile �brahim Çall��n�n etkisinde oldu�u 1939�a 

kadarki ö�rencilik y�llar�ndan, Yüksek Bölümde 1939-43 aras� Profesör Leopold Levy�nin 

yönlendirmelerinde gündelik ya�amdan sahnelere yönelerek ve genellikle sorunlar� dile 

getirerek toplumsal çizgiye ula�t��� 1940 tarihinden, 2007 y�l�nda vefat�na dek olan süreç 

de�erlendirilmektedir. Bu bölümde sanatç�n�n kendi yazd��� yaz�lar aynen kullan�larak 

sanat anlay��� kendi a�z�ndan aktar�lm��t�r.  Ayr�ca, uygulad��� usta i�i renk ve figür 

kullan�m�n�n yan� s�ra, kompozisyonda ula�t��� yetkinlik, kalabal�klar� i�lerken yaratt��� 

kompozisyonlardaki özgün ve farkl� yorumlar; dü�ünsel anlamda �emek� konulu resimleri; 

i�çileri, köylüleri, kar�ncalar� ve makineleri çizerkenki bilinci ve hümanist yakla��m� ve en 

önemlisi izleyicisine aktarmaya çal��t��� co�kusu anlat�lmaya çal���lmaktad�r.  

 �Kar��la�t�rma ve De�erlendirme� bölümünde, etkilendi�i, sevdi�i, sayg� duydu�u 

ak�mlar ve sanatç�lar irdelenerek, di�er ustalardan kendisini farkl� k�lan özgün bir dil ve 

biçem yaratmadaki çabas� ve ça�da�lar� aras�ndaki yeri örneklerle aç�klanarak konu 

edilmektedir. Hakk�nda yaz�lan yaz�lar da bu bölümde kullan�larak, farkl� ele�tirmenlerin, 

edebiyatç�lar�n, gazetecilerin ve sanat tarihçilerinin de�erlendirmeleriyle, Mümtaz 

Yener�in Türk Resim Sanat� içindeki önemi ve yeri konu edilmi�tir.  
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 �Sonuç� bölümünde ise, tezin genel bir de�erlendirmesi yap�lmaktad�r. �nand�klar�n� 

anlat�rken, �zanaat�a inanan bir sanatç�n�n, öykünmeden ve öykünmeye olanak 

vermeyen eserler üretme çabas� anlat�lm��t�r. �Resimler� sanatç�n�n di�er eserlerinin 

kronolojik ve konulara göre s�ralanarak, ana metne katk� sa�layacak biçimde 

olu�turulmu�tur. Ayr�nt�l� bir �Kaynakça� çal��mas� yap�lm��, �Ekler� bölümünde ise afi�, 

davetiye, ödüller, önemli fotokopiler, metinler ve foto�raflar yer alm��t�r.  �Ekler� 

bölümünde ayr�ca ayr�nt�l� bir �Sergi Listesi� bulunmaktad�r.   

 Ara�t�rma yöntemlerimize ve kaynaklara ek olarak; Sanatç�n�n elimizde olan 

ve/veya ula�abildi�imiz tüm eserlerinin listesi, seçilmi� görseller (1940-2007), hakk�nda 

ç�kan tüm yaz�lardan al�nt�lar (1940-günümüz), yurtiçinde ve yurtd���nda açt��� ve 

kat�ld��� tüm sergilerin listesi (1940-2007), davetiyeler, gazete ve dergi kupürleri ve Mimar 

Sinan Üniversitesi Kütüphanesi ve Ar�ivi, Beyaz�t Millet Kütüphanesi, Çanakkale Onsekiz 

Mart Üniversitesi Kütüphanesi gibi Devlet ve Üniversite Kütüphanelerinde yap�lan 

ara�t�rmalar, sanatç�n�n kendi ar�ivi, notlar� ve foto�raflar�ndan olu�an kaynaklardan 

olu�maktad�r. Veri derleme ve de�erlendirme yöntemleri içinde konu ile ilgili literatür 

taramas� yap�lm��; yurtiçi kütüphane ve ar�ivlerinde yer alan kaynaklar�n tespiti, elde 

edilen bilgilerin di�er kaynaklarla desteklenerek gerekli bilgilerin düzenlenerek 

kullan�lmas� gerçekle�tirilerek, ara�t�rmada teknolojik araç olarak iki foto�raf makinesi, iki 

dizüstü bilgisayar, iki masaüstü bilgisayar, 3 harici bellek, CD ve DVD�ler, iki taray�c�, 

fotokopi makinesi, yaz�c�, ses kay�t ve çalma cihaz�, dialar ve foto�raflar kullan�lm��t�r. 

 Ayr�ca, Tez içerisindeki görsel materyal sanatç�n�n kendisinin ve ailesinin 

koleksiyonundan ve dialar�ndan derlenmi�; desenler taranarak veya foto�raflar� çekilerek 

bilgisayara yüklenmi�; ya�l�boya resimlerin foto�raflar�; ya sanatç�n�n foto�raf/dia 

ar�ivinden kullan�lm��t�r. Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi kaynaklar� ara�t�r�larak 

Sanatç��n�n isminin geçti�i tüm kitaplar, tüm Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri ve �nternet 

Siteleri taranm��; gerekli yerlerde metin içerisinde kullan�larak dipnotlarda belirtilmi�tir.  
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BÖLÜM I 

 MÜMTAZ YENER��N YA�AMI 

   

 1.1. Çocukluk Y�llar� 

 Mümtaz Yener, 1918 y�l�nda, Deniz Subay� Abdullah Seyrekbasan (Yener) Bey ile 

yine bir Deniz Subay��n�n k�z� olan Emine Nüshet Han�m'�n 2. o�lu olarak �stanbul'da 

do�ar. Abdullah Bey�in önceki evlili�inden olan o�lu Recep de bir Osmanl� Askeri�dir; 

Cezayir Cephesi�nde Frans�z Askerlerini yang�ndan kurtar�rken bacaklar�n� kaybederek 

Frans�z Devleti taraf�ndan Legion d�Honneur1 ile ödüllendirilir. Çocukluk y�llar�n� ayd�n bir 

aile ortam�nda geçirir. Annesi ve anneannesi gibi, ah�ap bir konakta do�up büyüyen ve 

10 ya��ndayken mahalledeki arkada�lar�na evinin kilerinde mum �����nda film gösterimi 

gerçekle�tiren Mümtaz Yener, 1930�lu y�llarda henüz ortaokul ö�rencisiyken resim 

çizmeye ba�lar. Usta bir hattat olan babas� Yüzba�� Abdullah, Divanhane�de (Kas�mpa�a 

Bahriye Nezareti Binas� ya da Kuzey Deniz Saha Komutanl���, KDSK)2 Askeri Matbuat 

Müdürü�dür; ayn� zamanda keman yap�p çalacak kadar da zanaatkard�r. Küçük o�lunu 

s�kça i�yerine götürür; bas�lan kitaplar� ve Kur�an�lar� göstererek kendi haz�rlad��� 

zarflarda (Alt�n Varakl� Deri Kur�an K�l�f�)3 ve kitap kapaklar�nda hat sanat�n�n inceliklerini 

ve ustal�klar�n� o�luna ö�retir. Sanatla ilk tan��mas� babas� sayesinde olur. Çocuklu�unu, 

Beyo�lu�nun büyüklü küçüklü parklar�nda, Kas�mpa�a bostanlar�nda, Divanhane�de ve 

Deniz Hastanesi bahçesinde, r�ht�mlarda, teknelerde ve tersanelerde geçirir. �ki y�l 

Mahalle Mektebi�nden sonra, Cezayirli Kaptan Hasan Pa�a �lkokulu ve Eyüp Gelenbevi 

Ortaokulu'nu bitirir. Heykeller yaparak, desenler çizerek, müzik4 dinleyerek, geleneksel 

sanatlarla yo�rularak ve bir yandan da teknolojiye ve sinemaya ilgi duyarak geçen 

çocukluk y�llar�nda, sanatla ilgili bir mesle�e yönelece�ine kesin gözüyle bak�lmaktad�r.  

                                                 
�
�������	�
���������������������������������������

�
� ������������������������������� ������������� ����
���	�!"��������!#�"����$�� ������������%���

����&������
#������������$���'"�("�����%������#�����
���	�!"���������!#�"����$����

)
� 
������ ��� *���$�� #��� *"����*��%��� �"����� *����� #���� �	���� ��$��� +���� ������� �,��� !"�%���

*�������������

-
� .����� �/�������� 0���#�#�1� �#������ ������� 2�%��� ����  ����1� ��(�� �#������� ���� ����##3����

�	�������#"��"�"���4�(�	�������#�����#�����



7 

 ��lk u�ra��lar�mda tahtalar� yontarak, kay�klar küçük gemiler yapt���m�, 
çamurdan ve malta ta��ndan heykelcikler olu�turdu�umu hat�rl�yorum.� 5

 Yener�in,  kendisinden on dört ya� büyük, sonralar� Sultanahmet Sanat Okulu�nda 

(Meslek Lisesi)6 ö�retmenlik yapacak olan torna-tesviye ustas� a�abeyinin i�yeri ise o 

y�llarda �akir Zümre7 uçak bombas� fabrikas�d�r; sonralar� Amerika�dan ithalat sonucu 

soba yapmaya ba�layan fabrikada, o y�llarda kalifiye olmayan i�çiler, s�kça ya�anan 

patlama olaylar�yla ya�amlar�n� yitirirler. �lk sendikala�ma hareketlerinin de temellerinin 

at�ld��� bu fabrikalar ve tersanelerde i�çi hareketleri olmakta ve grevler ya�anmaktad�r. 8

A�abeyinin bizzat ya�ad��� bu olaylar ve anlatt��� an�lar e�li�inde, yaz tatillerini Haliç 

tersanelerine giderek, doklarda i�çileri izleyerek geçirir.  

 1.2. Ö�renimi 

 Akademi�de de s�n�f arkada�� olacak olan Nuri �yem gibi Mümtaz Yener de ayn� 

semtte ya�ar ve ayn� ortaokulda okur. Aralar� üç ya�t�r.  Abdülbaki Gölp�narl�, Vedat 

Günyol, eski ba�bakanlardan �emsettin Günaltay ve Edip Cansever de ayn� okuldand�r. 

Eyüp Gelenbevi9 Ortaokulu�ndaki �ngilizce Ö�retmeni genç bir han�md�r; 17 ya��ndaki 

ö�rencisinin yetene�ini ke�federek onun Akademi�ye kaydolmas�na öncülük eder.   

 1935 y�l�nda portfolyosunu Prof. Nazmi Ziya Güran'a sunan ve �stanbul Devlet Güzel 

Sanatlar Akademisi'ne be�eniyle kabul edilen Mümtaz Yener'e hoca;  "O�lum mesle�ini 

iyi seçmi�sin ama, ülkeni seçememi�sin#"10 diyerek onu, kendi desen atölyesine (Galeri) 

al�r. Yener, iki y�l Nazmi Ziya, iki y�l da �brahim Çall� Atölyeleri�nde e�itim görerek 1939�da 

mezun olur.  
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  �1935 y�l�nda �stanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne girdim. 
K�ymetli hocam�z Nazmi Ziya'n�n yönetiminde bulunan "Galeri" ye al�nd�m. 
Eski Yunan Heykellerinin asl�na uygun kopyalar�yla zenginle�tirilmi� bir desen 
atölyesiydi bu. 1937'de ya�l� boya çal��malar�na ba�lamak üzere Çall� �brahim 
Bey'in atölyesine geçtim. Art�k insan� heykellerden de�il canl� modelden 
çal���yorduk.� 11

  
 Mümtaz Yener, Akademi�nin Yüksek Bölümü�nde ise dört y�l boyunca Leopold Levy 

Atölyesi�nde e�itim görecek; 1943�teki mezuniyetine dek bu y�llar sanatsal çizgisinin 

olu�umuna katk�da bulunacakt�r. Gece kurslar� �cours de soir�12 o y�llarda ö�rencilerin 

özgürce çal��t�klar� atölye saatleridir. Akademi dönü�ü Beyo�lu�ndaki atölyelere, 

pastanelere ve meyhanelere da��lmak üzere Taksim Meydan��ndan yürüyerek geçerken, 

yap�lan klasik müzik yay�n�n� m�r�ldan�rlar, atölye arkada�lar�yla.   

 �O s�rada Fransa'dan getirilen Prof. Leopold Levy Akademi�de yeni bir 
resim atölyesi kuruyordu. Uygun görülen ö�renciler buraya seçilecekti. 
"�htisas Atölyesi" ad� ile kurulan bu atölyeye, de�er verdi�im arkada�lar�mla 
birlikte al�nd�k. 1939-43 y�llar� aras�nda yeni hocam�zdan çok ileri ve sa�lam 
resim kültürü ald�k. Kendi üsluplar�m�z� bulmam�zda bizi son derece özgür 
b�rak�rd�. Bu hocam�zla sonraki y�llarda da ili�kimiz hep sürdü. 1938 y�l�nda 
babam� kaybettim. Annemle birlikte ayn� evde oturuyorduk. O s�ralarda 
Akademi d���nda bir sanat çevresi olu�turmu�tuk. Salah Birsel, Samim 
Kocagöz, Sabahattin Kudret Aksal, Oktay Akbal, Sait Faik, R�fat Ilgaz, Ömer 
Faruk Toprak, Cahit Irgat, A. Muhip Dranas gibi arkada�lar�mla birlikte oluyor 
uzun sanat tart��malar� yap�yorduk. Ankara Pastanesi, Nisuaz, Viyana 
Kahvesi s�kça topland���m�z yerler olmu�tur.�13

  

 1940 y�l�nda �stanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi salonlar�nda dört y�ll�k 

ö�rencilerin açt��� karma sergide, (�Talebe Sergisi�14), Mümtaz Yener, "Bir Kad�n Portresi" 

ile Ba�ar� Ödülü al�r. Birçok sohbetimizde de, söz konusu resme bakarak;  �Dört y�ll�k 
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ö�renciydim bunu yapt���mda.� demi�tir. Bu yap�t ve sergi haberi ayn� y�l Devlet Güzel 

Sanatlar Dergisi'nde15 yay�mlanm��t�r. 3 Ocak 1940�ta Akademi�nin salonlar�nda 

gerçekle�tirilen bu sergiyle, Liman Sergileri ve Yeniler Grubu�nun da temeli at�lm�� olur.  

    

 Akademi�nin Yüksek k�sm�na ba�lad���nda, Profesör Leopold Levy Atölyesi�ne 

seçilen Yener, burada ald��� e�itimi sanat ya�am� boyunca kendine örnek alacak ve hep 

sayg�yla anacakt�r. Levy�nin artistik ve �iirsel yönünün a��r bast���n� ve do�aya önem 

veren bir ki�ili�i oldu�unu anlatan Yener, yine ya�l�boya çal��malar�nda Levy�nin 

müdahalesini �öyle aktarmaktad�r:  

��Biz yine 15-20 rengi paletlerimize s�k�nca; Levy, �Olmaz böyle� Bu kadar 
rengin içinden ç�kamazs�n�z� dedi ve bize bir reçete verdi. Çinko beyaz�, toprak 
sar�s�, kiremit k�rm�z�s�, bir nevi karanl�k mavi (deniz mavisinin koyusu), 
emerolt ye�ili ve siyah. Böylece Levy hepimizin paletinde bir renk indirimi 
yapt�.� 16

�Yener ayr�ca, Leopold Levy�nin ö�renciyi atölyenin d���nda ve ya�am�n içinde 
çal��maya nas�l yöneltti�ini �öyle aktarm��t�r: 

��Yaz tatilinde her gün vazifeye gider gibi Bo�az�a gider resim yapard�m� 
18-19 resmim oldu. Okullar aç�ld�ktan sonra bütün bunlar� Leopold Levy�ye 
göstermek istedim. Hepsini atölyede bir duvar�n dibine dizdi. Seyretti, seyretti. 
Cemal Tollu tercüme ediyordu. �Bu arkada�a söyleyin� Bir müddet resim 
yapmas�n� Kahvelere gitsin, kalabal�k yerlerde dola�s�n, r�ht�mlarda yürüsün, 
gemilerin yan�nda gezsin dola�s�n. Hatta arada bir alkol da als�n� Bir han�m 
arkada� da bulsun� Onunla birlikte gezsin� Yani biraz ya�as�n.� dedi. 
Levy�nin bu sözleri benim çok ho�uma gitti. �nsanlarla do�rudan ilgilenmeye 
ba�lad���m devirler ba�lad�. Sanatç�n�n de�i�ik konulara yönelmesini sa�lar bu 
tür gözlemler. � 17

  
 ���te Yeniler grubu, böylece kurulur. Kendi maceras�n� ya�ayan halk�n, 
ressamlar� dinlemeye ve anlamaya mecbur olmamas� fikrinden hareketle 
resim sanat�, Akademi�nin bahçesinden d��ar�ya ta��nacak, halk�n ya�am�na 
götürülecektir. 10 May�s 1941 günü, dokuzu ressam; Nuri �yem, Ha�met Akal, 
Agop Arad, Avni Arba�, Turgut Atalay, Fethi Karaka�, Kemal Sönmezler, 
Selim Turan, Mümtaz Yener, biri grafik sanatç�s� Yusuf Karaçay, biri 

                                                 
�5
� +����*"� 
����� A�	�� �������� 8��������� E����� 6����� &�0���� ������� ��	��� 
������� ������1�

+����*"���-C���

��
������,�����������������������

�2
� 7����� H����� ��1� ����������� ������� ����� ��	��� 
������� ���������� !"#"��� !��� $�� ��%�����&1�

6������������ 
#��#��� :�	�1� ������ ������ H�����������1� +����*"� �CC�1� ��� )5?�2�

>.��#$���:������%���D�����	�6�����+�����0��F@�����*�������������



10 

heykelt�ra� Faruk Morel, biri de foto�raf sanatç�s� �lhan Arakon, on iki adama 
ek olarak eski bir D gruplu olan Abidin Dino, �dinamitleri fitillerler.� Beyo�lu 
Matbuat Müdürlü�ü (Beyo�lu Bas�n Birli�i) binas�nda Liman konulu sergilerini 
açarlar. Sergideki resimler liman görünümleri, liman ya�ant�s�, �stanbul 
liman�yla ilgili de�i�ik sahnelerden olu�ur.  

 Resimler, dönemin modern resim tarifinden uzak, gerçekçi bir anlay���n 
izlerini ta��maktad�r. Serginin aç�l���, makasla kurdele de�il, tavandan sarkan 
bal�kç� a�lar�n�n kasatura ile kesilmesiyle gerçekle�ir. Böylece günün modern 
esteti�i, bir grup �yeni� ressam taraf�ndan ilk darbesini al�r. Burhan Toprak ve 
D grubu üyelerine göre Yeniler hareketi son derece yanl�� hatta hatal�d�r. 
Toplumcu gerçekçi resimleriyle ele�tirilere maruz kalan grup, gerçekçilikten 
yana tercihleriyle politik bir seçim içinde olup olmad�klar� konusunda da siyasi 
�ube taraf�ndan takibe al�n�r. �yem, o günler için, �etraf�m�zda daralan kafesler 
bizi gittikçe daha fazla s�k�yordu ama bir ba�ka türlü co�kuluyduk ve her �eye 
ra�men i� yapma azmi ta��yorduk� der. � 18

  

 Mümtaz Yener�in ya�am boyu yak�n dostu olan Oktay Akbal��n da sanatç�y� ve ünlü 

yap�t� �F�r�n� tablosunu nas�l betimledi�i, kaynaklarda �öyle aktar�lmaktad�r.  

 �Oktay Akbal, Milliyet Sanat Dergisi�ne dostu Agop Arad�� anlatt���, 1980 tarihli 
yaz�s�nda Yeniler�in resimlerinin ona nas�l ilham verdi�ini �öyle anlat�r: 
  
�...Mümtaz Yener�in bir f�r�n resmi vard�, s�ra s�ra bekle�en yoksul insanlar... Önce 
ekmekler bozuldu öyküsünün ilk tohumu san�r�m bu liman sayesinde dü�tü içime, 
öylesine etkileyici bir sanat gösterisiydi.�19

 Bu y�llarda gençli�in mekan� Beyo�lu�dur. 1930�lu 40�l� y�llar, Türk Sanat ve 

Edebiyat Dünyas��n�n verimli ve hararetli bir dönemidir. Tüm tart��malar bu s�ralarda, 

orada yap�lmaktad�r. Avrupa, Almanya�da Hitler�le birlikte yükselen Fa�izm nedeniyle 

gergindir. Avrupa�dan Amerika�ya kaçan bilim ve sanat dünyas�n�n önemli isimleri, 1940�l� 

y�llardan ba�layarak, ABD�yi sanat ve bilim dünyas�n�n lideri durumuna getirecektir. Paris, 

Berlin, Zurich gibi sanat ve edebiyat�n merkezi olan �ehirler, toplumsal patlamalar ve 

direni�ler gerçekle�tirerek ekol üstüne ekol yaratmaktad�r. �stanbul�da da Beyo�lu, 

bat�daki bu yenilikleri tart��an olu�umlara zemin olu�turmu�tur.  
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 Yeni Cumhuriyet�in Avrupai ya�am tarz� �stanbul�da Beyo�lu�nda ��k kafe, pastane, 

sinema ve lokantalar�nda ayn� �ekilde ya�anmakta; Beyo�lu, Paris�in Montmartre��n� 

aratmayacak ortamlara, tart��malara ve üretimlere sahne olmaktad�r. Lebon, Viyana ve 

Markiz Pastaneleri, Majik, Venüs, Melek (tarihi Emek) ve di�er Sinemalar, �stiklal 

Caddesi�nde yap�lan piyasalar, sinema salonlar�nda filmlerden önce izlenen �32 k�s�m 

tekmili birden�20 haber filmleri ve filmlerden sonra gidilen doyumsuz sohbetlerin mekan� 

lokantalar, meyhaneler�  Avni, Nuri, Ferruh, Fethi, Selim, Agop, Ha�met, Turgut gibi çok 

yak�n oldu�u Akademi�deki s�n�f ve dönem arkada�lar�n�n yan� s�ra, Mücap Ofluo�lu, 

Melih Cevdet Anday, Orhan Veli Kan�k, Oktay R�fat, Oktay Akbal, Salah Birsel, Sabahattin 

Kudret Aksal, Hüsamettin Bozok, R�fat Ilgaz, �hsan Devrim, Nejat Melih Devrim, Cahit 

Irgat, Mina Urgan, Sami Ayano�lu, Ercüment Behzat Lav, Ömer Faruk Toprak, Merih 

Sezen, �lhan Selçuk, Çetin Altan, Ya�ar Kemal, Cihat Burak, Süreyya Duru, Mübin Orhon, 

Mengü Ertel ve daha nice sanat, tiyatro, bas�n ve edebiyat dünyas�n�n önemli isimleri 

yak�n arkada��d�r.  Salah Birsel�in �Ah Beyo�lu, Vah Beyo�lu� kitab� ile �Kahveler Kitab�� 

bu günlere ���k tutan belge niteli�indedir.   

  
  
 1.3. Ressam Olarak Ya�am� 

 Ö�rencili�i ve sonras�ndaki y�llar, gerek Türkiye�nin ve gerekse Dünya�n�n çalkant�l� 

dönemleridir. Osmanl� Devleti�nin parçalanmas�, i�gali ve y�k�lmas�; Birinci Dünya Sava��, 

Kurtulu� Sava��, Türkiye Cumhuriyeti�nin kurulu�u, Amerika�da ekonominin çökü�ü ve 

ard�ndan ya�anan toplumsal patlamalar, Rusya�daki Bol�evik Devrimin Avrupa�y� ve 

sanat� etkilemesi, Atatürk Devrimleri, �stanbul�un ça�da� bir Avrupa Kenti olma yolundaki 

geli�imi, Atatürk�ün ölümü ve ard�ndan �kinci Dünya Sava��. Yoksulluk, azla yetinme, 

olanaks�zl�klar, sosyal sorunlar ve siyasi ya�amdaki dalgalanmalar. Tek partili dönemin 

s�k�nt�lar�, �nönü Hükümeti ve ard�ndan çok partili döneme geçi�.  
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 Yetenekli, üretken, ya�ama sevinciyle dolu ki�ili�iyle toplumcu ve ça�da� bat� 

normlar�nda çal��an bir sanatç� olan Mümtaz Yener'in, 1930'lu y�llardan bu yana, ba�

koydu�u resim sanat�nda figürü ustaca yorumlad��� binlerce deseni ve bin civar�nda 

oldu�u san�lan ya�l�boya çal��mas� bulunmaktad�r. �Kendisini yans�tmad���n�� dü�ündü�ü 

ya�l�boya resimlerin üzerine ba�ka resimler çal��m��; sergilemeden önce uzun süre 

dü�ünmü�; resimlerini daha henüz çal��ma esnas�nda çerçevelemi�; sergilerinde de 

resimlerinin herkes taraf�ndan anla��lmas�n� istemi�tir. Hiç satmak istemedi�i resimlerini, 

birçok kez sergileyerek, daha fazla izleyici taraf�ndan görülmesini sa�lam��t�r. Hem 

sanat�nda hem de ki�ili�inde, son derece titiz ve düzenli bir adam olan Mümtaz Yener�in 

�mükemmeliyetçi� tavr�, onun bir �bohem sanatç�� olmas�n� engellemi�; aile ortam� 

düzeninin, sanatç�n�n yarat�c�l���n� ve üretkenli�ini art�ran bir ö�e oldu�unu birçok defa 

belirtmi�tir.   

 Akademi ö�rencili�inden ba�layarak; iki y�l Nazmi Ziya�n�n Desen Atölyesi�nde, iki 

y�l da �brahim Çall��n�n Ya�l�boya Atölyesi�nde yapt��� desenlerin ço�u, kimi imzal� kimi 

imzas�z olarak,  bugün hala aile ar�ivindedir.  

 Ço�u ya�l�boyalar� ise o dönemde �stanbul�da tan�d�klar� ve yak�n arkada�lar� 

taraf�ndan sat�n al�nm��t�r.  Kendi el yaz�s� ile ald��� notlardan ö�rendi�imize göre, �hsan 

ve Nejat Devrim, �lhan Berk ile Cahit Irgat bunlardan baz�lar�d�r. Ayr�ca bugün de 

sanatç�lar aras�nda süren bir gelene�e göre, gerek ö�rencilikte gerekse sanatç� olarak,  

yak�n arkada�lar aras�nda resim hediye etmek gelenektendir. O y�llarda da resimlerinin 

kimlerde oldu�unun notlar�n� alm�� oldu�unu görüyoruz.  

 Dönem arkada�lar� Nuri �yem, Avni Arba�, Selim Turan, Agop Arad, Ha�met Akal, 

Ferruh Ba�a�a, Turgut Atalay ve Kemal Sönmezler ile 1940 y�l�nda kurdu�u  "Yeniler 

Grubu"nun toplumsal gerçekçi çizgisinden ya�am�n�n sonuna de�in hiç ödün vermemi�tir.  

  

 Bu sanatç� toplulu�u ileriki y�llarda 65'i bulan üyesiyle Faruk Morel, �lhan Arakon, 

Yusuf Karaçay, Abidin Dino gibi sanatç�lar�n da kat�l�m�yla Türk Sanat�'nda bir döneme 

damgas�n� vurmu�tur.    

  

 Kronolojik olarak bak�ld���nda, ö�rencilik sonras�nda di�er arkada�lar� gibi evlenen 

(1945), sonra da askerlik görevini (1948-50) yapan Mümtaz Yener�i, asl�nda çok önce, 

belki de 1940�tan ba�layarak, di�er atölye arkada�lar� gibi, bir sanatç� tavr� içinde ve 

üretkenli�inde görmek mümkündür. Akademi�nin Yüksek Bölümü�ne giri� ve Yeniler 
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Grubu�nun olu�umuyla belirlenen tarih 1939-40 y�llar�d�r ki; bu y�llarda arkada�lar�n�n 

ço�u da genç sanatç�lar olarak varl�k göstermektedir. Hepsinin ya�lar� 20-25 aras�d�r. 

Olgunla�malar� Yeniler Grubu Sergileri s�ras�nda gerçekle�ir. Bu genç sanatç�lar, 1950 

y�l�na dek süren bu dönemde, empresyonizm sonras� soyut denemeler, konstrüktivist ve 

kübist yakla��mlar ve geometrik soyutlamalar yaparak ara�t�rmalarda bulunur, ki�iliklerini 

bulmaya çal���rlar. Bu ara�t�rmalar�n sonucunda, belki de gerçek anlamda çizgilerini 

bulmalar�n� görmek için 50�li y�llar�n ortalar�n� beklemek gerekecektir.  Bu ku�aktan, 

denedikleri ve sevdikleri çizgide uzun y�llar çal��maya devam eden sanatç�lar oldu�u gibi, 

yenilikleri deneyen ve çal��ma biçimini de�i�tirenler de olmu�tur. Nuri �yem ve Ferruh 

Ba�a�a, sonraki y�llarda benzer konularda ve üslupta çal��maya devam etmi�ler; Selim 

Turan ve Avni Arba�, Paris ekolü olarak soyut figüratif çal��malara devam etmi�; Mümtaz 

Yener ise, güçlü desen ara�t�rmalar�yla hep figüratif çal��may� tercih etmi�tir. Bu arada 

Sanatç��n�n desenlerinde, soyut çal��malar ve farkl� yorumlar izlense de; bunlar, birer 

karakalem veya eskiz defteri olarak görülmelidir. Kendisi, bunun böyle olmas�n� istemi�, 

uygun gördü�ü desenleri sergilemi�; de�er bulduklar�n� tuvale aktarm��t�r. Bu nedenle, 

günümüze dek belgelenebilen ya�l�boya say�s� di�er sanatç�lara göre az say�da olabilir; 

ancak belki de ça�da�lar�n�n hepsinden daha fazla desen çal��mas� vard�r.  

  

 Yener�in sanat anlay���n�n olu�umunu irdeledi�imiz ileriki bölümlerde de 

de�inece�imiz gibi, toplumsal patlamalar�n ya�and��� ve sanata yans�d��� dönemleri 

izledi�imizde, �kinci Dünya Sava�� s�ras�nda ve sonras�nda kar��m�za ç�kan ça�da�� 

gerçekçi çal��malar� da yans�taca��z. Bu çal��malar, belki de köklerini Courbet�den 

alacak, Squerios�la Rivera�dan etkilenecek, Stalin Dönemi�yle sloganla��p Sembolizm�le 

biçimlenerek yerine oturacakt�r.  

 1950�li y�llar�n sonlar�na gelindi�inde, art�k olgun sanatç�lar vard�r kar��m�zda. 

Üretkenli�i sabit, sanat�yla ya�am�n� döndüren, aile ya�amlar� ön planda olan, yarat�c� bir 

ku�akt�r, Yeniler. Hemen hepsi, iyi birer aile babas� olmu�; ya�amlar�n�n sonuna dek 

büyük a�kla ba�land�klar� e�leriyle ve çocuklar�yla mutlu bir aile tablosu çizmi�lerdir. 

 1940�larda varl�k göstererek belli ba�ar�lara imza atm�� bir grubun üyesi olarak, 

bireysel ç�k��lar�n gözlendi�i 1950�li y�llar ve ard�ndan ki�isel çal��malar�n yo�unla�t��� 

1960�larda, Mümtaz Yener�in tam bir sanatç� portresi çizdi�ini; güncel meselelerle pek 

ilgilenmedi�ini, her ak�am ve her f�rsatta atölyesine çekilerek, büyük bir ciddiyet ve 

disiplinle çal��malar�n� sürdürdü�ünü görüyoruz. 1960�l� y�llara dek e�inin, bu tarihten 

sonra da bu sat�rlar�n yazar�n�n bizzat gözlemledi�i gibi; sanatç�, hiçbir zaman kimsenin 
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girmesine izin vermedi�i, son derece temiz ve düzenli olan atölyesinde, büyük bir çal��ma 

masas�, kütüphanesi ve �övalesinde haz�r duran tuvaliyle, hep yazm��, çizmi� ve 

resmetmi�tir.  

 Yener, ayn� anda 3-4 tuval birden çal���r; biri kurumay� beklerken di�erine geçerdi. 

Bu arada e�i ve k�z�yla bu a�amalar� payla�may� sever; onlara yeni eskiz veya 

kompozisyonlar�ndan aç�klamalar yapar; tuvallerine neyi niçin koydu�unu anlat�rd�. 

Kompozisyonlar�nda hareket çok önemliydi; simetrik veya radyal kompozisyonlar 

yapmaktan kaç�n�r, e�er yapmas� gerekiyorsa, onu da paletiyle çözerdi. Her �eyi çok 

planl�yd�; bir deseni tuvale geçirmeden önce, birçok kez kompozisyonu ara�t�r�r, eskizlerin 

yanlar�na notlar al�rd�. Son a�amada ise ayr� bir renk çal��mas� yapar; desen üzerinde 

hangi renkleri nerelerde kullanaca��n� not eder, armonileri not al�rd�. Bach dinlerken 

Michelange��n resimlerini izler; kendi figürlerini de ayn� incelik ve ustal�kla yo�ururdu. 

Kalabal�k kompozisyonlardaki insan figürlerinde ya da makinelerde, o yo�unlu�un ve 

karma�an�n olu�turdu�u müthi� yerle�tirme yetisi heyecan vericiydi. Kendisi de adeta 

hu�u içinde, co�kuyla anlatarak kompozisyonlar�n� çizerdi. Bu gözlemler, hem ailesi hem 

de yak�nlar� taraf�ndan uzun y�llar boyunca gözlenmi�tir.  

 Makinelere olan sevgisini birçok kez kendisiyle yap�lan röportajlarda dile getiren 

Mümtaz Yener, yap�tlar�nda bu karma��k düzenekleri hem konu hem de görsel zenginlik 

bak�m�ndan ele alarak yorumlam��; ayr�ca emek kavram�yla do�rudan ili�kisi, onun, 

temas�na da sad�k kalmas�n� sa�lam��t�r. Bu bilinçli bir seçimdir. Her sanatç�n�n, anlatmak 

istedi�i konuyu betimlerken, sembolünü seçmesi tümüyle kendisine aittir. Bu özgür irade, 

Mümtaz Yener�i de, konu, üslup ve sembol uyumu konusunda dü�ünerek, sadece 

gördü�ünü yorumlamak ya da gördüklerinden merak� uyanarak yapt��� desenlerin 

ötesinde bir noktaya ta��r. Francis Picabia�n�n Dada döneminde yapt��� makine resimleri 

daha çok Cezeri�den etkilenmi� gibi görünür; Mümtaz Yener ise ne Dada hareketini sever, 

ne de Picabia�n�n resimlerini. O, kalabal�klar� sever; ancak, kompozisyonlar�nda, 

karma�ay� bir anlamda düzenlemek ister. El Cezeri�nin çal��malar�ndan da haberdar 

de�ildir.  

 Kar�ncalar ise, sanatç�n�n belki de kendisiyle21 özde�le�tirdi�i, üretken yarat�klar 

olarak, zincirin son halkas�d�r. Emek temal�, emek ürünü resimler, kar�nca 

                                                 
��
� B������M���#$"1� D'��������(���)��*�����+"����&1��������A�	�����1���7"*����CC��9�����*�1�

��������������



15 

betimlemeleriyle yeni bir metafora ula�m��t�r. Bu mecaz, ilerde sanatç�n�n da birçok kez 

belirtti�i gibi, birbirinden ayr�lamaz hale gelecek; bir yanda resimlerinde insanla makineyi 

yo�ururken, di�er yanda kar�ncay� makinele�tirmeye gidecek denli iç içe geçecektir. Bu 

yarat�klar�n fiziksel esteti�iyle, sembol olarak çe�itli i�lere ko�ulmas�n�n resmedildi�i 

yüzlerce eskiz, desen ve ya�l�boya ortaya ç�kacak; Yener�i ba�ka bir mecaz dünyas�na 

çeken bu çal��malar, kendi çevresinde sanatç�n�n �Kar�nca Mümtaz� olarak 

adland�r�lmas�na neden olacakt�r. 1969 y�l�nda �Kar�ncalar Geliyor� tablosuyla Türkiye 

Ressamlar Cemiyeti�nin Alt�n Bayku� Ödülü�nü al�r.  

 Yener, Maurice Materlinck�in �Kar�ncalar�n Dünyas�� adl� kitab�n� 1960�l� y�llarda 

sat�n ald���nda, zaten kar�ncalar� çizmeye karar vermi� midir, bilemeyiz. Ancak, bir 

referans olarak; o s�ralarda tüm aile Bab-� Ali�de çal��maktad�r ve yerli ya da yabanc� 

yazarlar�n yeni ç�kan kitaplar� izlenmektedir.  Belçikal� bir sembolist �air ve oyun yazar� 

olan Materlinck, ölüm ve ya�am�n anlam� temalar� üzerinde yo�unla�m��; 1930 y�l�nda 

kar�ncalar�n hayat�n� bilimsel olarak irdeledi�i bu kitab� yazm��t�r.  Çeviriyi yay�mlayan 

yay�nevi de yolunun üzerindedir. Burada, belki de bir çift gerektirmeden söz edilebilir; ya 

merakl� oldu�u için bu kitab� alm��t�r, ya ilgisini çekti�i için, ya da her ikisi de. Ancak, 

babas�na bu kitaptan her ak�am on sayfa okuyan ilkokul ö�rencisi k�z� da, ayn� co�kuyla 

kar�ncalar hakk�nda engin bir bilgiye sahip olmu�tur. Mümtaz Yener daha sonraki y�llarda, 

matematiksel çizimler yapan grafik sanatç�s� M.C. Escher�in birkaç kar�nca çizimini 

gördü�ünde, bu çizimlerin ve yakla��m�n kendi yorumlar�ndan tamamen farkl� oldu�unu 

belirtmi� ve ilk kez gördü�ünü söylemi�tir.  

 Dü�ünce yüklü çal��malar�n� vefat�na dek sürdüren Mümtaz Yener, sorunlar� 

irdeleyen kalabal�klar�, makineleri, kar�ncalar� resmetmeyi 70 y�l boyunca sürdürmü�; 

mutsuz ama umutlu diyebilece�imiz bir genel karakter içinde, sanatsal duyarl�l��� ve 

birikimiyle ça��n�n tan��� olmu�, say�s�z esere imza atm��t�r.  
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BÖLÜM II 

 MÜMTAZ YENER��N SANAT ANLAYI�INI 
HAZIRLAYAN ETMENLER 

2.1. Yeniler Grubu Ve Yener 
  

3 Ocak 1940�taki Talebe Sergisi ile Akademi�de yeni bir tart��ma ortam� açarak bu 

sergiyle bir araya gelen ve 1940 y�l� boyunca kurulu� çal��malar�n� gerçekle�tiren Yeniler 

Grubu, 10 May�s 1941�de �Manifesto� niteli�ini ta��yan Liman Sergisi ile Türk Resmi�nde 

Toplumsal Gerçekçi Sanat�n ve sanatç�lar�n varl���n� ortaya koyar.  Mümtaz Yener de bu 

grubun bir üyesi olarak dönem arkada�lar� genç ressamlar ile 1930�larda ba�layan 

dostlu�unu perçinleyerek ortak bir üretim içine girer. Yeniler Grubu 1950�lerin ortas�na dek 

ayn� çizgide varl���n� sürdürecek; daha sonralar� üyeler bireysel aray��lar ve ç�k��lar 

yapma çabalar� içine girecek, Türk Resmi�nin ça�da� örnekler verdi�i bu canl� dönemde 

Mümtaz Yener de 2000li y�llara dek sürecek uzun sanat serüveninde, 1941�de yapmaya 

ba�lad��� çok figürlü toplumsal gerçekçi resimleriyle ayn� heyecan� ta��yan eserlerini, ara 

vermeden ve çizgisini de�i�tirmeden, ancak yeni soluklar ekleyerek sürdürecektir.  

2.1.1. Yeniler Grubu Öncesi 

  
 �Atölye ö�retisi, derslik ö�retilerinden çok farkl�d�r. Atölye ö�retisi sanat�n 
kayna��d�r. Rönesans�tan günümüze ula�an sanat�n evrimi içinde atölyeler 
sanatsal dönemlerinin ortaya ç�k���n� haz�rlayan merkezler olarak gözlemlenir. 
Bir atölyeyi payla�an sanatç� adaylar�, yaln�zca sanat�n vazgeçilemez 
kurallar�n� ö�renmekle kalmazlar; dü�ünsel altyap�y�, kültürel katmanlar�n 
birikimini, ya�ama ve sanata do�ru bakmay� da atölyelerde kavrarlar. Sanat�n 
temelini renklendiren sevgiyi ve co�kuyu düzene sokan, özgür ve at�l�mc� 
görü�ü yüreklendiren, ara�t�rma ve çal��ma disiplini edinilen merkezlerdir 
atölyeler. Payla��mlar�n ortak paydalar�n� sakl� tutarak öznel de�erleri 
yakalamay�, birlikteliklerin vazgeçilmez birikimi içinde kal�p, özgünü yakalamay� 
atölyeler ö�retir.�22
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 �Sanat�n de�erini ortaya koyan bu özelliklerin hemen her atölyede var 
oldu�unu dü�ünmek yan�lt�c�d�r. ��te bu a�amada do�rudan do�ruya e�iticinin 
kimli�i devreye girer. Ö�renimi dar kal�plar�n s�n�rlar�ndan ç�kar�p, yüreklere 
ak�tan formüller yerine bilgiler aktaran ö�reticiler de�erli k�lar atölyeleri.�23

   
 Bu sat�rlar Prof. Dr. K�ymet Giray��n Çall� ve Atölyesi kitab�ndan al�nm��t�r. Bu 

tür ö�reticilerin oldu�u Akademi�nin atölyelerinde yeti�mi�; daha önce yeti�enlerin de 

ö�rencisi olmu� olan Mümtaz Yener, daha önce de de�inildi�i gibi Çall� �brahim Bey�in 

Atölyesi�nde iki y�l ö�renim görmü�tür.  

�lk Ressam Birli�i olan Osmanl� Ressamlar Cemiyeti, daha sonra �i�li Atölyesi 

olarak da bilinen Harbiye Nezareti Resim Atölyesi, Galatasaray Sergileri, Cumhuriyet 

Türkiyesi�nin en önemli etkinlikleri olan Devlet Resim ve Heykel Sergileri, Yurt Gezileri, 

içinde hep �brahim Çall��n�n da bulundu�u olu�umlard�r. Ve ayn� Çall�, Akademi�de, 

1940�ta Yeniler Grubu ad� alt�nda birle�ecek olan gençlerin de ço�unun Atölye Hocas��d�r. 

Bu atölyelerde, birikim kazanan gençler, önce Müstakiller sonra da d Grubu çevresinde 

bulu�urlar. Yeniler�in de sanatsal birikimini ve olu�umunu haz�rlayan y�llard�r bunlar.  

 Osmanl� �mparatorlu�u�nun 19. yüzy�lda sanata bak���, Türkiye Cumhuriyeti�nin 

ilan�ndan sonraki dönemin özellikleri ve özellikle ilk y�llar�ndaki sanat ve kültür 

politikalar�na farkl� görü�lere de yer vererek de�inildi.  Bu konuda Prof. Dr. K�ymet Giray 

ise �öyle yaz�yor;  

�Türkler 18. Yüzy�l ba�lar�ndan itibaren bat�l� bir ya�am tarz�na uyman�n 
gereklili�ini kavrarlar. Bilim, teknik, ekonomi ve askeri alanlarda sürekli 
güçlenen Bat� kar��s�nda yeniden örgütlenme çabalar�na giri�irler. Bu yenilik 
hareketlerinin sonuçlar�ndan biri de özellikle resim sanat�nda bat�ya 
aç�lmad�r.�24  

 �Genel geli�me çizgisinde de görüldü�ü gibi, Avrupa kültürü Osmanl� 
toplumunu her alanda etkisi alt�na al�rken, resim sanat� bat�ya özgü 
niteliklerini sakl� tutarak Türk sanat�na do�rudan kat�l�r.�25
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  �18. yüzy�ldan ba�layarak Osmanl� resminde toplumdaki de�i�ime ko�ut 
olarak bat� etkileri a��rla��r. 19. Yüzy�lda ise ö�retim alan�na da kat�lan Avrupa 
anlay���ndaki resim sanat� gerçekçi boyutlarda varl���n� ortaya koyar. �26

 18. ve 19. Yüzy�lda ilk kez askeri okullarda bat�l� anlamda resim derslerinin 

verilmeye ba�land���n�, daha sonra da Galatasaray Lisesi ve Darü��afaka Lisesi gibi sivil 

okullarda da resim e�itiminin önem kazand���n� belirten Prof. Dr. K�ymet Giray a�a��daki 

saptamalar� yapmakta;  

 �19. Yüzy�l Türk ressamlar� bu okullarda yeti�irler. Günümüzde bir ço�u 
gün �����na kavu�mam��, bir k�sm� üzerinde de tart��malar sürdürülen çok 
say�da asker kökenli sanatç�, 19. Yüzy�ldan ba�layarak 20. Yüzy�l ortalar�na 
de�in resim sanat�na önemli eserler kazand�r�rlar. Resim sanat�m�z�n ilk 
ku�a��n� olu�turan asker ressamlar, ekolle�tikleri özgün bir anlat�m 
çerçevesinde etkinliklerini Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi aç�ld�ktan sonra da, bir 
süre daha sürdürürler. Ortak bir manzara tarz�nda birle�en bu sanatç�lar�n bir 
k�sm� yurt d���na ö�retime de gönderilirler. Bu sanatç�larla ku�aklar� aras�nda 
duyarl�kta ayn� fakat teknikte farkl� a�amalar ortaya ç�kar. 19. yüzy�l 
ressamlar�n�n müzelerimizde yer alan eserleri incelenirse; birkaç örnek 
d���nda, ortak bir manzara türünü benimsedikleri ortaya ç�kar. Do�aya ba�l�, 
sab�rl� bir i�çilikle, usta ç�rak gelene�inin ürünü, toplum be�enisine ve tarihsel 
geli�ime ko�ut do�a görünümleri üretirler.� 27

 �Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi, uzun y�llar Türk resim ve heykel sanat�n� 
besleyen, yönlendiren tek kayna�� olu�turur. Bat�da oldu�u gibi ünlü 
sanatç�lar�n yönetti�i özel atölye ve akademilerin kurulmas� için ko�ullar ve 
zaman yetersizdir. Bat�n�n alt� yüz y�ll�k resim, heykel kültürünün her yönüyle 
yüzy�la s��d�r�lmas�n�n olanaks�zl�klar� Sanayi-i Nefise Mektebinin bu alanda 
tek söz sahibi kurumu olmas�n� sa�lar. Bu ba�lamda, Cumhuriyet�in ilan�ndan 
sonra geçen onbe� y�ll�k süre içinde, Maarif Vekaleti�nin Güzel Sanatlar 
Akademisi�nin e�itim program�n� günün ko�ullar�na uygun bir düzenlemeyle ele 
ald��� görülür. Bu düzenleme, 1924 tarihli Akademi Yönetmeli�i ile belirlenir.�28

   
 �Cumhuriyet dönemi gençlerinin Devlet Güzel Sanatlar Akademisi�nde 
sanat ö�renimlerini henüz sürdürürken, 1930�lu, 40�l� y�llarda bir araya 
gelerek, belirli sanat anlay��lar� etraf�nda grupla�malar� Türk resmine yeni bir 
yön vermi�tir. Sanayi-i Nefise Mektebi�ndeki e�itimlerinin son y�llar�nda Yeni 
Resim Cemiyeti�ne kat�lan Refik Epikman, Cevat Dereli, �eref Akdik, Mahmut 
Cûda, Nurullah Berk, Hale Asaf, Ali Avni Çelebi, Zeki Kocamemi ve Muhittin 
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Sebati 1928 y�l�nda Avrupa�dan döndüklerinde Cumhuriyet döneminin ilk 
sanatç� toplulu�u olan Müstakil Ressamlar ve Heykelt�ra�lar Birli�i�ni 
kurmu�lard�r.�29

�15 Temmuz 1929�da Müstakiller�in haz�rlad�klar� tüzükte kurulu� ilkesi, 
ülkemizde yeni geli�mekte olan sanat�n sa�lam temeller üstünde yükselmesi 
ve sanat için özgür bir ortam yaratmak, olarak aç�klanm��t�r. 

 Ayr�ca halk� ayd�nlatmak amac�yla müzeler açmak, yay�n yapmak, 
konferans vermek ve yabanc� sanatç�lar� sergi açmak için ülkeye davet etmek 
gibi amaçlar� da olan Müstakiller 1929�1948 y�llar� aras�nda ba�ta �stanbul ve 
Ankara olmak üzere çe�itli kentlerde yirmiden fazla sergi düzenlemi�lerdir. 

 1924�te Paris�te Jean Paul Laurens, Münih�te Hans Hofmann��n 
atölyelerinde kübist ve ekspresyonist sanat anlay���nda e�itim gören 
Müstakiller, �zlenimci anlay���n konu, do�a ve renk vurgusunu geri plana 
atarak, resimlerde biçime yönelmi� ve ifadeci bir anlat�m� ön plana 
ç�karm��lard�r. Böylece deseni, nesne ve figürlerin mekan içindeki konum ve 
yap�s�n� vurgulamaya yönelen sanatç�lar a��rl�kl� olarak biçim anlay���ndan 
hareket etmi�lerdir. Güzel sanatlar Akademisi�nde okurken Hikmet Onat ve 
�brahim Çall� gibi 1914 Ku�a�� sanatç�lar�n�n atölyelerinde çal��an Müstakiller, 
kendilerinden önceki ku�a��n sanat anlay��lar�yla çeli�en, içerikten ziyade 
biçime dönük bir anlay��� benimsemi�lerdir. 

 Müstakiller, Cumhuriyet döneminin ula�may� hedefledi�i modernle�me 
ideolojisine ba�l� olarak eserlerinde Cumhuriyet�in kurulu� y�llar�n�, devrimler 
sonucunda de�i�en toplumsal ve kültürel ya�am� ve bazen de geleneksel 
hayat� modern sanat diliyle ele alm��lard�r. Sanatç�lar�n ya�anan toplumsal ve 
kültürel olaylardan farkl� �ekilde etkilenmeleri grup içerisinde tam bir 
bütünle�menin olu�mas�n� engellenmi�tir. 

 Münih�te ald�klar� e�itimle Alman D��avurumculu�u�nun etkilerini 
eserlerinde yans�tan Ali Avni Çelebi (1904�1993) ve Zeki Kocamemi (1900�
1959) resmi sa�lam bir in�a temeline oturtmak suretiyle, resmin konstrüktif bir 
yönde geli�mesine katk�da bulunmu�lard�r.  

  Paris�te 1924�1928 y�llar� aras�nda Paul Albert Laurens�le çal��an Refik 
Epikman (1902�1974) geometrik formlar�, ���k ve renk arac�l���yla 
yumu�atarak ele alm��t�r. Müstakiller aras�nda kübist kurallara ba�l� portre ve 
natürmort çal��malar�ndan sonra, halk sanatlar�na ve özellikle �slam 
sanatlar�na ilgi duyan Nurullah Berk (1906�1982) yerel bir anlat�ma yönelerek 
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Do�ulu bir üslup yaratma yolunu seçmi�, yazma motifleri ve minyatürleri 
eserlerinde geometrik bir yap�da ön plana ç�karm��t�r.�30

 �Çizgiyle renk unsurunu eserlerinde birle�tiren Cevat Dereli, (1900�
1989) köy hayat� görünümlerini gölge-���k oyunlar�yla bir araya getirmi�tir.  

 Eserlerinde Ankara ya�ant�s�na s�kl�kla yer veren E�ref Üren, (1897�
1984) �ehir gerçekli�inden yola ç�karken, Müstakiller�in tek kad�n ressam� 
olan Hale Asaf (1905�1938) portrelerinde ve manzaralar�nda geni� f�rça 
vuru�lar�yla kendine has bir üslup olu�turmu�tur.�31

 1839 Gülhane Hatt-� Hümayunu ile ba�lay�p 1870�li y�llara dek uzanan, devlet 

yönetimi ile ilgili ciddi reformlar�n yap�ld��� Tanzimat Devri, Bat� ile yak�nla�ma 

ere�indedir. Bu dönemde, birtak�m liberal politikalar ve d��a aç�lma projeleri haz�rlan�r.  

Avrupa ülkeleri ile i� birli�i anla�malar� yap�l�r ve Tanzimat Ferman� ile hedeflenen siyasi 

ve idari alanda devleti olu�turan ö�eler aras�nda e�itlik aray��lar� dikkat çeker. Bu 

dönemde sosyal ve kültürel anlamda bat�ya yak�n çabalar görülür.  Bu Modernle�me 

Cumhuriyet Dönemi'nde de devam eder. Birinci Dünya Sava���n�n ard�ndan verilen 

kurtulu� mücadelesi, yeni bir �ulus devlet� bilincini ye�erterek Türk modernle�mesini bir 

ideal haline getirir. Her toplumsal mücadele, her ba��ms�zl�k mücadelesi bir kahraman ve 

ard�ndan da yeni ülküleri olan genç vatanseverler do�urur.  Bu y�llarda da tüm dünyada 

ya�anan bir sava��n ard�ndan, birçok ülke kendi kurtulu� mücadelelerini vermi� ve 

monar�iden kurtulmu�tur.   Yeni Türkiye Cumhuriyet'inin modernle�mesi ve ilerleyen 

Avrupa�ya yak�nl���, ça�da� bilime ve kültüre aç�k yenilikçi yap�s�yla önemli bir ad�md�r. 

Türk Sanat� ise 18. yüzy�l�n ikinci yar�s�ndan ba�layarak asker kökenli ressamlar�n ve 

Osman Hamdi Bey gibi sanatç� devlet adamlar�n�n öncü giri�imleriyle modernle�ir. 

 �1923�te gitti�i Münih�te dönem arkada�lar� Zeki Kocamemi ve Ali Avni 
Çelebi gibi Hans Hofmann atölyesine devam eden, ayn� zamanda �brahim 
Çall��n�n ö�rencisi olan Mahmut Cûda (1904�1987) do�aya ve daha çok 
cans�z nesnelere ba�l�l���yla dikkati çekmi�tir. 
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 1924�1928 y�llar� aras�nda kendi olanaklar�yla Paris�te Julian 
Akademisi�nde Albert Laurens�in yan�nda resim e�itimi alan Muhittin Sebati 
(1901�1959), dönü�ünde uyumlu renkleri �iirsel bir havada vermi�tir. 
Müstakiller yap�tlar�nda yaln�z kübist-konstrüktivist anlay��lar� de�il, 
ekspresyonist, realist, ulusal-yerel de�erleri de bir araya getirmeyi 
ba�arm��lard�r.� 32

 �Türk resim sanat�nda modernle�menin kap�lar�n� açan Müstakiller�i D 
Grubu izlemi�tir. 1933 y�l�n�n Eylül ay�nda �stanbul�da Zeki Faik �zer�in 
Cihangir�deki evinde bir araya gelen Nurullah Berk, Abidin Dino, Zeki Faik 
�zer, Elif Naci, Cemal Tollu ve heykelt�ra� Zühtü Mürido�lu D Grubu�nun 
kurulu�unu gerçekle�tirirler. 

�lk sergilerini 8�18 Ekim 1933 y�l�nda Beyo�lu�ndaki Narmanl� 
Yurdu�nda bulunan Mimoza adl� �apkac� dükkân�nda açan D Grubu, yurt 
içinde artan etkinlikleriyle modern sanat tart��malar�n�n oda��nda yer 
alm��lard�r. Gelenekçi anlay���, izlenimci yakla��m� reddeden grup sanatç�lar� 
resimde içeri�i bir kenara b�rakarak biçimsel olan�n üzerinde durmu�lard�r. 
Kurulu�unda alt� ki�i olan D Grubu on y�l sonra on dört sanatç�yla kalabal�k bir 
sanat toplulu�u haline gelmi�tir. 

  Türk resim sanat�n�n kimli�ini bulma çabalar�n�n yaratt��� tart��malar, 
sanatç�lar�n 1930�lu y�llarda yeni bir bilinçle biçem yaratma aray��lar�na 
yönelmelerine neden olur.  Türk ressamlar�, evrensel sanat�n yan�nda yer 
almak, geli�en sanat hareketlerini tan�y�p ö�renmek, Avrupa ülkelerinin 
sanat�n geli�imine yön veren sanat ve kültür ortam� içinde var olmak amac�n� 
gütmektedirler. Bu ortama girebilmenin çözümü de dünya sanatç�lar�n�n 
dü�ünce sistemlerinin de�i�imine göre elde ettikleri estetik duyarl��a tan�k 
olmak ve bu duyarl��� yap�tlar�na ta��makt�r.    Bu y�llarda, modern sanat 
ak�mlar�n� Türk resim sanat�na ta��ma eyleminin kökeninde de bu dü�ünce 
yatar. Evrensel olmak, evrensel olanaklardan yararlanmak, yurtd���nda sergi 
açmak ve müzelere girebilmek anlam�yla örtü�mektedir. 

 Bugüne kadar ula�an bu dü�ünce yaln�zca Türk ressamlar�n�n de�il bütün 
ülkelerin ressamlar�n�n ortak hedefidir.  Türk ressamlar�, 1923 y�l�nda kurulan 
demokratik rejimin Türkiye�de yaratt��� özgürlük ortam�n� geli�me ve ara�t�r�ya 
aç�k alanlar�nda yürümekte ve kaynaklar�na yeni de�er katmaya özen gösteren 
iki genç ö�enin, genç demokrasinin ve genç resim sanat�n�n kesi�ti�i ortamda 
filizlenen sanat� geli�tirmeye çabalamaktad�rlar. Erek, ça�da� uygarl�klar 
düzeyine ula�an bir kültür ve sanat ortam�n� yaratmakt�r. 

     Cumhuriyet�in �Muas�r medeniyetler seviyesine ula�ma� ere�i Türkiye�nin 
ça�da� ve evrensel bir kimlik kazanmas� anlam�yla örtü�mekteydi. Bu 
ba�lamda, 1930�lu y�llar tüm sanat dallar�nda at�l�mc�, cesur ve ça�da�
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yenilikleri desteklemeye ve en önemlisi yurdun tümüne yay�lmas�n� sa�layacak 
giri�imlerin ba�lamas�na önayak olacakt�r.   1933 y�l�n�n Eylül ay�nda D Grubu 
ad� ile yeni bir sanatç� toplulu�u kuran Nurullah Berk, Cemal Tollu, Abidin Dino, 
Elif Naci, Zühtü Mürido�lu, Zeki Faik �zer bireysel olarak sanatç� kimliklerinin 
tan�nmas� ve ün kazanmalar� için gerekli olan olgunun sanat oldu�unun 
bilinciyle bir araya gelirler. Amaçlar�, Türk resminin ça�da�la�mas� ve evrensel 
bir kimlik kazanmas�d�r. Türk resminde modern sanat�n ba�lat�lmas� olarak 
nitelendirdikleri bu harekette birlikte yol alacaklard�r.�33   

  
  �D Grubu çevresinde birle�en sanatç�lar, sergi olanaklar� k�s�tl� olan 

�stanbul�da öncelikle sergi alanlar� bulup bir arada sergiler açmak 
istemektedirler. Sonra, yeni geli�en ça�da� ak�mlar� Türk resim sanat�na 
kazand�rmak ve öncü olmak dü�üncesini ta��maktad�rlar. Geli�en Türkiye�nin 
öncü sanatç�lar� olmaya ve bir araya gelerek olu�turduklar� güçten 
yaralanmaya çabalamaktad�rlar. 1947 y�l�na kadar birlikte ald�klar� kararlar� 
sergilerle peki�tirerek ve özellikle de bas�n� yanlar�na alarak etkinlikler 
düzenleyen bu sanatç�lar, düzenledikleri sergilerle toplumun ve di�er 
sanatç�lar�n ilgilerini çekmeyi ba�ar�rlar.   Halil Dikmen, Salih Urall�, Bedri 
Rahmi Eyübo�lu, Eren Eyübo�lu, E�ref Üren, D Grubu�nun at�l�mc� anlay���na 
kat�lan sanatç�lar aras�nda yer al�r. 

�lerleyen zaman içinde aç�lan on be� resim sergisi, D Grubu çevresinde 
toplanan ve say�lar� her geçen gün ço�alan ressamlar�n renklenerek büyüyen 
hareketi haline gelir. D Grubu hareketinin öncüsü Nurullah Berk, ressam 
olman�n yan� s�ra geli�tirdi�i Leger esinli ve önemlisi de Lhote�un Kübizm 
kuram�na endeksli sanatsal görü�ünü D Grubu�nun sanat anlay���n�n at�l�m� 
olarak belirlemektedir. Nurullah Berk bu grubun, hem ressam�, hem dü�ün 
adam�, hem beyni, hem de yazar�d�r. Grubun, kurulu� a�amas�ndan 
ba�layarak ambleminin olu�umuna, sergilerinin tan�t�m�na, sanat dünyas� 
içinde yer almas�na ve hatta Avrupa�da tan�t�lmas�na önayak olan Berk, 
bireysel dü�ünsel gücünü, oldu�u gibi bu hareketin var olmas�na ve 
geli�mesine adayacakt�r. Kübizm pe�ine dü�en ve bu anlay��a resimlerini 
uyarlayan D grubu üyelerinin ço�u Fransa�da Andre Lhote, Fernand Leger 
ö�reniminden geçerek yurda dönen gençlerdir.  D Grubu ressamlar� 
yaz�lar�nda Kübizmi savunmalar�na kar��n resimlerinde uygulamaya çok geç 
giri�ebileceklerdir. Nurullah Berk, Cemal Tollu ve Zeki Faik �zer örne�inde 
oldu�u gibi, Kübizm kaynakl� ara�t�rmalar� ancak 1950�li y�llarda tuvallerine 
yans�tmay� ba�arabileceklerdir.  Fernand Leger�nin sentetik Kübizmi temel alan 
ve Andre Lhote�un yap�sal Kübizm ara�t�r�lar�n� öneren ö�retilerini kaynak alan 
ressamlar, Cumhuriyet�in at�l�mc� aray��lar�na bu görü�leri çözüm olarak 
getirmek isterler.� 34
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  �D Grubu�nun isim babas� olan Nurullah Berk ilk yap�tlar�nda Kübizm�in 
etkisinde resimler gerçekle�tirirken sonralar� geometrik biçimlerin 
egemenli�inde yerel ve dekoratif bir üsluba yönelmi�tir. Othon Friesz ve Andre 
Lhote�un atölyelerinde e�itim gören Zeki Faik �zer, (1905�1988), 1930�lu 
y�llarda ç�plak konulu resimlerle figür deformasyonuna dayal� biçim 
çözümlemeleriyle ba�latt��� sanat çal��malar�n� 1950�ler ve devam�nda 
nesneden ba��ms�z çizgi ve rengin hâkim oldu�u soyut çal��malar izlemi�tir. D 
Grubu�na sonradan kat�lan sanatç�lardan biri olan Arif Kaptan (1906�1982) ilk 
çal��malar�nda izlenimci e�ilimlerin a��rl�kta oldu�u manzara resmine 
yönelirken sonralar� soyut ara�t�rmalara ba�lam�� ve bu türe uzun süre ba�l� 
kalm��t�r.�35

  �D Grubu�nun kurucu üyelerinden olan Elif Naci (1898�1987) daha çok ev 
içi görünümlerini (enteryör) ve �stanbul sokaklar�n� ele alm��t�r. D Grubu 
sanatç�lar�ndan Turgut Zaim (1906�1974), Bedri Rahmi Eyübo�lu (1913�1975) 
ve Eren Eyübo�lu (1912�1988) resimlerinde k�rsal kesimi ve folklorik temalar� 
ele alarak Anadolu insan�n�n ya�am özelliklerini yans�tan milli bir anlay��� 
temsil etmi�lerdir. Kent ya�am�n� konu alan eserlerinde kentin tek düze ya�am� 
yerine bayram yerleri, lunaparklar kalabal�k kent kö�eleri gibi görünümleri 
seçen Turgut Zaim yerel unsurlar� eserlerinde s�kl�kla ele alm��t�r. 

 Türkiye�de D Grubu�nun etkinliklerinin sürdü�ü dönemde, mevcut 
yüksek ö�retim kurumlar�nda esasl� reformlar gündeme gelmi�tir. 1936 y�l�nda 
Güzel Sanatlar Akademisi�nde e�itim alan�nda, uygulanmakta olan e�itimin 
günün ko�ullar�na uydurulmas�n� amaçlayan bir tak�m yenilikler yap�lm��t�r. 
Bu reformlar çerçevesinde Güzel Sanatlar Akademisi kadrolar�n�n yabanc� 
hocalarla desteklenmesi karar�yla resim, heykel ve mimarl�k bölümlerinin 
ba��na yabanc� hocalar getirilmi�tir.� 36

  
Cumhuriyet�in ilk 15 y�l�nda Atatürk�ün, 1938-50 aras� da �nönü�nün kültür politikalar� 

incelendi�inde, ortak yenilikçi yap�n�n baz� farkl�l�klar gösterdi�ini izleriz:   

�Resim sergileri açma gelene�i, �nönü döneminde de devam ettirilmi�tir. 
Aç�lan bu sergilerde, dereceye giren ressamlara para ödülleri verilerek 
sanatç�lar aç�s�ndan bir cazibe yarat�lmak istenilmi�tir. Resim çal��malar�n�n 
odak noktas� her iki dönemde de Ankara olmu�tur. Buna örnek olarak, 
ressamlar�n 1940�l� y�llarda Ankara�da çok say�da sergi açmalar�na kar��l�k, 
�stanbul�da ressamlar�n sergi açacak mekân bulamamalar� gösterilebilir.  
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Cumhuriyetin ilk dönemlerinden itibaren, ülkede resim alan�nda kalitenin 
daha da art�r�lmas� amac� ile yut d���na devlet deste�i ile ressamlar 
gönderilmi�tir. Bu alanda s�navlar aç�larak, ba�ar�l� olan 22 ki�i Almanya ve 
Fransa�ya e�itim görmek için gönderilmi�lerdir. Ancak, her iki dönemde de yurt 
d���ndan dönen bu sanatç�lar�n, özgün eserler vermedikleri konusunda 
ele�tiriler söz konusu olmu�tur.�37

  
�Bu ba�lamda Nimet Keser: �Devrim sonras�nda, sanatç�n�n devrimin 

yan�nda olmas� çok önemli bir mesele olarak, hatta bir zorunluluk olarak 
görülmü�tür. Sanatç�, devletle i� birli�i yapmak zorunda olan bir ayd�n olarak 
alg�lanm��t�r� Sanatç�n�n geçmesi gereken bir tek yol görünmektedir; sanat�n 
kamusal fayda amaçl�, e�itim ve propaganda amaçl� kullan�lmas�. Bunu 
yapmayan sanatç�n�n pay�na dü�en ise �bizden� ve �adamdan� say�lmamakt�r.� 
ifadelerini kullanarak, söz konusu dönemlerde, sanatç�lar�n bu dönemlere özgü 
kültürel anlay���n d���nda eser meydana getirmekte s�k�nt� çektiklerini dile 
getirmektedir. Ancak, bu görü�e kar��l�k devletin bu dönemlerde sanata ve 
sanatç�ya kar�� gayet özgür bir ortam yaratt��� görü�ünde olanlar da az say�da 
de�ildir.  Bu konuda Ba�ak Bugay: �Türkiye�de sanat� yönlendirecek burjuva 
yap�lanmas�, ko�ullar� kar��layacak entelektüel alt yap� yoktur. Hatta burjuva 
s�n�f� henüz olu�um a�amas�ndad�r. Bu nedenle, sanat için devletten ba�ka 
destek olacak bir kurum da yoktur� Devletin sanat alan� üzerinde en egemen 
oldu�u y�llarda bile, sanatç�lar�n özerk yap�lar�na zarar verecek uygulamalara 
gidilmemi�tir. Sanatç�lar�n devrim resimlerini yapmalar�n�n beklendi�i, �nk�lâp 
sergileri dönemi, sanatç� ve ayd�nlar�n ele�tirilerine u�rad���nda, devlet bu 
ele�tirileri göz önüne alarak kendi ba�latt��� süreci sona erdirmi�tir.� sözlerini 
sarf ederek, söz konusu dönemlerde devletin sanatç�lar�n özerkli�ine her hangi 
bir k�s�tlama getirmedi�ini, aksine sanatç�lar�n özgürlük aç�s�ndan önünü 
açt���n� dile getirmi�tir. Resim alan�nda bat�l�la�ma, sanatç�lar� korumak ad�na 
kurulan �Müstakil Ressamlar Grubu� ve sanatta Bat� faktörünü temel alan �D 
Grubu�nun, Atatürk döneminde kurulmas� dikkate al�nacak olunur ise, 
Cumhuriyetin ilk dönemlerinde ba�lam��, �nönü döneminde ise hümanist kültür 
politikalar�n�n etkisi ile daha çok alanda uygulama alan� bulmu�tur. Türk resim 
sanat�nda, Atatürk ve �nönü dönemlerinde farkl� anlay��lar hâkim olmu�tur. 
Atatürk döneminde, resimde �Kübizm� ve �Realizm� resim sanat�nda öne ç�kan 
ak�mlar olmu�tur. Ancak, bu ak�mlar geleneksellikten uzakla��ld��� gerekçesi ile 
ba�ta �smail Hakk� Baltac�o�lu olmak üzere birçok ayd�n�n ele�tirilerine maruz 
kalm��t�r. �nönü dönemine gelindi�inde ise, resimde �Kübizm� ve �Realizm� in 
yerini �Klasisizm� (Eski Yunan ve Roma Sanat�ndan, edebiyat�ndan 
kaynaklanan sanat ve edebiyat biçimi) almaya ba�lam��t�r. Keser, �nönü 
dönemi resim anlay���nda etkili olan bu ak�m hakk�nda: �Bu y�llarda, 
Avrupa�daki sanat hareketlerini takip etmekle beraber, �kendimize ait bir 
davan�n kal�b�na uymak� zorunlulu�u vurgulanmaya ba�lanm��t�r�� der. 
�Sanata hayat veren kaynaklarsa Yunan, Roma, Rönesans ve sonraki klasikler 
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olarak gösterilmi�tir. Bu kaynaklardan beslenmeden büyük sanat olaca��n� 
dü�ünmek ise safl�k olarak görülmü� ve sanatta ba�ar�ya ula�man�n klasisizme 
yönelmekle mümkün olabilece�ine inan�lm��t�r.� sözlerini dile getirerek, resim 
alan�nda �nönü döneminde izlenen politikan�n hümanizma ba�l��� alt�nda 
�ekillendi�ini ifade etmi�tir. Hümanist politikalar çerçevesinde, �nönü dönemi 
resim sanat�nda en etkili olan grup, D grubu olarak nitelenen topluluk olmu�tur. 
Atatürk dönemi resim faaliyetlerini, sanatta Bat�l�la�ma çerçevesinde yeterli 
düzeyde bulmayan bu grup, resim sanat� aç�s�ndan Bat��daki yeni geli�meleri 
Türkiye�ye getirmek için öncülük rolünü üstlenmi�tir. Birçok dalda oldu�u gibi, 
resim alan�nda da Atatürk ve �nönü dönemleri aras�nda bir tak�m farkl�l�klar söz 
konusu olmu�tur. Ancak, gerek Avrupa�ya bu alanda yeti�mek üzere ö�renci 
göndermek, gerekse Avrupa�daki ak�mlar� Türkiye�ye transfer etmek aç�s�ndan 
olsun, her iki dönemde de içeri�i farkl� da olsa ayn� yol izlenmi�tir. Bu 
bak�mdan genel olarak, �nönü dönemi resim anlay���, Atatürk dönemi 
anlay���n�n bir devam� niteli�indedir. 1940�l� y�llar�n �artlar�, �nönü dönemi 
edebiyat�na da yön vermesi aç�s�ndan önemlidir.  

Atilla Özk�r�ml�: �II. Dünya Sava���nda tarafs�zl���n seçilmesi, sola aç�k 
dü�ünü�e s�n�rl� da olsa ba�lang�çta ho�görülü davran�lmas�na yol açm��t�r. 
Bunun en belirgin örne�i dergilerde görülür. 1939 sonlar�ndan 1946�ya kadar 
süren bu dönemde, sol dü�ünü�ün temsil edildi�i ve sanat�n toplumsal i�levinin 
savunuldu�u yeni dergiler ç�kar�l�r� Türkiye sava�a girmemi�tir ama sava��n 
etkileri toplumun ya�ay���nda, özellikle ekonomide büyük ölçüde 
hissedilmektedir. Bu nedenle, antifa�ist, sava�a kar�� dü�ünü� edebiyata da 
egemen olur.� ifadelerini kullanarak, �nönü dönemi edebiyat�n�n
�ekillenmesinde, dönemin �artlar�n�n önemli bir rol oynad���n�, dünya 
�artlar�n�n dönem edebiyatç�lar�n�n eserlerine yans�d���n� vurgulamaktad�r.� 38

 2.1.2. Mümtaz Yener�in Toplumsal Gerçekçili�e Yönelmesi ve 

 Yeniler Grubu Sergileri �çinde Önemi 

 Mümtaz Yener�in kendisine toplumsal gerçekçi dü�ünce yap�s� ve onun getirdi�i 

sanatç� üslubu nas�l olu�tu diye soracak olursan�z, cevab� haz�rd�; �Do�u�tan� derdi. Tabii 

ki dünya görü�ünün olu�mas�nda ailesinin, özellikle a�abeyinin önemli bir etken oldu�unu 

da belirtir ve an�lar�n� anlatmaya ba�lard�. Üslup konusu ise, sanatç�da, gerçekten 

�do�u�tan� gelen bir yetenekti. Figüratif çizime son derece yatk�n olan Yener, do�al olarak 

da Akademi�de klasik e�itim al�rken yetene�ini bilgiyle beslemi�, ortaya ç�kan karar 

figüratif ve gerçekçi çal��mas� yönünde olmu�tur. 1940�a kadar portre ve manzara a��rl�kl� 

çal��malar�, 1940-41 y�llar�nda kalabal�klara ve çok figürlü kompozisyonlara yöneli�iyle 
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ba�ka bir boyuta ta��n�r. Sanatç�n�n bu ç�k���, �Yeniler Grubu�nun olu�umu, Leopold 

Levy�nin yönlendirmesi ve arkada�lar� sayesinde anlam kazan�r. Büyük boyutlardaki çok 

figürlü kompozisyonlar�nda gündelik ya�am� yans�tan kalabal�klar� ustaca i�ler ve 

tablolar�n�n her birinde ba�ka bir sorunsal� gündeme getirir; bu da toplumsal gerçekçili�i 

seçerek, çal��ma biçimini, üslubunu belirledi�i y�ld�r. 70X100 cm. boyutlar�nda olan 

�F�r�nda Ekmek Bekleyenler�, �9. Senfoni�, �Paydos�, �Tamirat Fabrikas��, gibi eserlerinde 

�ehir ya�am�n�n, çal��an kesimin sava� dönemi yokluklar� da eklenmi�tir. �9. Senfoni�  

tablosunda aile ve arkada�lar�, kom�ular�, sonra e�i olacak küçük k�z çocu�u da vard�r. 

Tiplemeler de kendi yak�n çevresindendir. Onlarla beslenir ve onlar� resmeder.  

  �1936�1937 reformunda Resim Bölümü�nün ba��na getirilen Leopold 
Levy�nin giri�imleri sonucunda 1940 y�l�nda Güzel Sanatlar Akademisi�nde 
yüksek resim bölümü kurulmu�tur. Nazmi Ziya Güran, �brahim Çall�, Feyhaman 
Duran ve Hikmet Onat gibi hocalar�n atölyelerinde çal��m�� olan, aralar�nda 
Kemal Sönmezler, Nuri �yem, Ferruh Ba�a�a, Turgut Atalay, Selim Turan, 
Agop Arad, Avni Arba�, Mümtaz Yener, Fethi Karaka�, Ha�met Akal��n oldu�u 
genç ressamlar, Leopold Levy�nin atölyesinde bir araya gelme f�rsat�n� 
bulmu�lard�r. Ö�rencilerini kendi üsluplar�n� geli�tirmede özgür b�rakan 
Leopold Levy, onlara yerel kaynaklardan beslenen bir sanat yaratmalar� 
yönünde fikirleriyle destek vermi�, genç ressamlar Leopold Levy�nin 
ressaml���ndan de�il, onun ufuklar�n� açan dü�ünür yönünden etkilenmi�lerdir.� 
39

 Cumhuriyet�in ilan�yla birlikte ba�layan reform hareketleri ve bu dönemde 

Atatürk�ün ve �nönü�nün kültür politikalar�na paralel olu�an sanatsal hareketler,  bu tezde 

farkl� bölümlerde de�i�ik ba�l�klar alt�nda yer almaktad�r. Genel olarak, Mümtaz Yener�in 

sanatsal olu�umunu haz�rlayan etmenlerin ba��nda, �stanbul�da 19. Yüzy�ldan ba�layarak, 

gerek gündelik ya�amda gerekse sanat alan�nda görülen Avrupal�la�man�n getirdi�i 

modernizm ak�m� gelmektedir. Cumhuriyet�in ilan�yla, Avrupa tipi ya�am tarz�n�n 

benimsenmeye ba�lamas� ve geli�en kültürel zenginle�me, özellikle büyük �ehirlerde 

daha fazla insan�n sanatla ilgilenmesine neden olur. Ayd�n ve entelektüel e�ilimler 

sonucu, insanlar evlerinde kütüphane olu�turarak daha fazla okumaya; gramofonlar�nda 

müzik dinlemeye ve evlerde toplanarak �iir okuma geceleri düzenlemeye ba�lar. Mümtaz 

Yener�in evi �stanbul�da, 1930�larda tam böyle bir evdir. Devrin önemli yazar, çizer, �air, 

dü�ünür, müzisyen ve sinemac� isimleri evin konuklar� aras�ndad�r. Yeni Cumhuriyet�in 
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olu�turdu�u ayd�n, laik, entelektüel �stanbullu sanat çevresi, dü�ün dünyas�nda Avrupa ile 

paralelli�i yakalam��; modern ve güncel olurken, Dünya�da tart���lan konular� kendi 

gündemine alm��t�r. Yeni sorgulayan gençlik bir yandan da ülkenin dertlerini dile getirme 

gere�ini tart��maktad�r. Bu bak��, yeni sanatsal olu�umun ana temas�n� olu�turacak; 

özgünü tan�mlay��ta yeni anlat�m yöntemleri aray��lar�n� de beraberinde getirecektir.   

  �Mustafa �ekip Tunç�un Cumhuriyet Gazetesi�nde ��Türk Sanat�n�n 
inceli�inden süzülerek gelen genç istidatlarda, yak�n bir istikbalde dokunacak 
resim kuma��n�n kenar�n� görüyoruz�� sözleri gelecek vadeden bir neslin 
yeti�ti�inin habercisi olmu�tur. 

Talebe Sergisi�ne kat�lan ve daha sonralar� Yeniler Grubu�nu kuracak 
olan genç ressamlar, Güzel Sanatlar Akademisi�nde Ahmet Hamdi Tanp�nar��n 
da ö�rencileri olmu�lard�r. Ahmet Hamdi Tanp�nar��n üzerlerindeki etkisini Nuri 
�yem �u sözlerle aç�klam��t�r:  

�Ahmet Hamdi Tanp�nar Bat��ya nas�l bir gözle bakmam�z, sonra kendi 
resmimizi nas�l yaratmam�z gerekti�i konusu üzerinde dü�ünmemizi sa�layan 
az rastlan�r bir sanat adam�, dü�ünce adam� ve hocayd�. 1938 sonbahar�nda 
Akademi salonlar�nda açt���m�z ö�renci sergisi anlaml� bir faaliyet olmu�tu. 
Leopold Levy bunun, dünyadaki en ünlü akademiler için bile çok ba�ar�l� bir 
ö�renci sergisi say�laca��n� herkese söylüyordu. Bizden on ya� kadar büyük ve 
hepsiyle her zaman çok iyi geçindi�imiz iddia edilemeyecek Akademinin yeni 
asistanlar� da çe�itli ele�tiriler getirseler bile, özde bu serginin ileri bir hamle 
oldu�unu fark ve kabul etmi�lerdi. Bizim kendi yarg�m�za gelince, yurt d��� 
tecrübe edinememi� ama müthi� bir kitap, dergi, reprodüksiyonlu albüm 
izleyicisi, okuyucusu olarak Sanayi-i Nefise döneminden kalma eski kitapl��a, 
tüm dünya bas�n�, günümüzde hayal bile edilemeyecek bir bollukla eri�irdi ve 
Levy�nin ufuk aç�c�, dü�ünü� yönünden çok yararlanm�� tutkulu genç 
ö�rencileri olarak, çok mükemmeliyetçi ve yapt���n� çok zor be�enir bir 
yap�dayd�k. �lk kez, kelimeler dökmeksizin, keyifli bak��lar, el ovu�turmalar ve 
anlaml� ba� sallamalarla yapt���m�zdan ortakla�a memnuniyetimizi ortaya 
koyuyorduk. Yank�lar� akademi koridorlar�nda kalan bu ilk ç�k�� sergisinden 
sonra Kemal (Sönmezler) buna benzer bir sergiyi �ehirde yaparak, geni�
kamuoyuna aç�lmay� �srarla önermeye ba�lad�. 

Ya�ad�klar� dönemin toplumsal ko�ullar�n� eserlerinde ele almay� amaç 
edinen gençler, sanatla toplumu bütünle�tirme dü�üncesinde birle�mi�lerdir. 

�Avrupa sanat�n�n etkisinden uzak bir �ekilde, öznel ve toplumsal 
kaynaklardan yola ç�karak kurduklar� Yeniler Grubu�nun temel ald��� görü�ü 
Nuri �yem: 

�Biz bu y�llarda Çall� Ku�a��n�n do�a sevgisini temel alan görü�ü 
benimsemi�tik. Ancak insan sevgisini bu a�amada yakalad�k. Bundan sonra da 
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hep insan sevgisini temel alan resimlere imza att�k. Bu seçimimizle de Çall� 
Ku�a��ndan ayr�ld�k.� sözleriyle dile getirmi�tir. 

Akademi ortam�ndan ç�karak, soka�a aç�lan Yeniler Grubu�nun 
üyelerinden olan Ferruh Ba�a�a, gurubun yöneli�lerini ve Yeniler Grubu ad�n�n 
belirleni�ini �u sözlerle aktarm��t�r: 

�Toplumcu bir çal��ma tarz�n� benimseyen Yenilerin amac�: Akademi�den 
Karaköy�deki Atatürk Köprüsü�ne kadar yer alan sahil boyunca gündelik i�
ya�am�ndan kesitleri tuvallere aktarmakt�. Bunlar içinde bal�kç�lar, i�çiler, 
ayakkab� boyac�lar� vb. gibi yöredeki meslek erbab� yer alacakt�. Nihai amaç 
ise toplumla resim sanat�n� kayna�t�rma çabas�yd�. Bu o dönem için �yeni� bir 
çaba olarak de�erlendirildi�i için hareket �Yeniler Grubu� ad�n� alm��t�.�40

�Yukar�da belirtilen sürece ek olarak 1930�lu y�llar�n sonlar�nda D Grubu 
üyelerinin Güzel Sanatlar Akademisi�ndeki kadrolara al�nmas�yla Akademi�deki 
e�itimin i�leyi�i de�i�mi�tir. 1914 Ku�a�� sanatç�lar�n�n Güzel Sanatlar 
Akademisi�nden uzakla�t�r�larak D Grubu�nun kadrolara al�nmas�, �modernist� 
e�ilimlerin Akademi�de ön plana ç�kmas�na neden olmu�tur. Bu süreçte, 
Yeniler Grubu�nun ortaya ç�k���, bir bak�ma D Grubu sanatç�lar�n�n Akademi�de 
sa�lamaya çal��t�klar� kontrol politikas�na bir tepki niteli�i olu�turmu�tur. 
Yeniler Grubu�nu kurduklar� s�rada ya�lar� yirmi ile yirmi be� aras�nda de�i�en 
ve bu nedenle ��Gençler�� olarak da an�lan Türk resminin en genç ku�a��, ilk 
kez belirli bir görü� birli�iyle toplumsal gerçekçi anlay�� etraf�nda 
birle�mi�lerdir. 

1940�lar Türkiye�sinde ya�anan toplumsal ve ekonomik süreçlerin 
zorlad��� insan ya�amlar�na yak�n bir pencereden bakmay� amaç edinen 
sanatç�lar, Bat� öykünmecili�i yerine, daha ku�kulu ve irdeleyici bir görü�le 
insan unsuru üzerinde yo�unla�t�rm��lard�r. Yeniler Grubu�nun s�radan 
insanlar� resmin merkezine yerle�tirme istekleri, toplumda de�i�en sosyal 
ko�ullarla ba�lant�l� bir �ekilde geli�mi�tir. Çal��an, üreten, emekçi insanlar�n 
ya�am kesitlerini eserlerinde yans�tan sanatç�lar, olan gerçe�i tuvallerine 
yans�tarak ele ald�klar� kesimle de ileti�im kurmaya çal��m��lard�r. Akademik 
sanat alan�nda peyzaj, natürmort ve portre temas�n�n a��rl�kl� olarak devam 
etti�i 1940�l� y�llarda Yeniler Grubu sanatç�lar�, �ehrin limanlar�n�, bal�kç�lar�n� 
ve çal��an kad�nlar�n� ele alm�� ve memleketin durumunu resimlerinde 
yans�tmay� tercih etmi�lerdir. 1940�l� y�llarda �kinci Dünya Sava���n�n etkilerinin 
yans�mas� olarak Türkiye�de ba� gösteren ekonomik krizle birlikte ortaya ç�kan 
yoksulla�madan etkilenen halk kesimi, toplum üzerine odaklanan Yeniler 
Grubu�nun sanat anlay���nda merkezi bir konuma yerle�mi�tir. Bu ba�lamda, 
sanat�n görevini, topluma anlayabilece�i mesajlar� iletmek ve estetik de�erleri 
göstermek olarak belirleyen Yeniler Grubu, daha çok figüratif bir anlay��la 
halkla iç içe olan resimler üretmi�lerdir. 
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1940��n Ocak ay�nda Güzel Sanatlar Akademisi�nde aç�lan Talebe 
Sergisi�nden sonra kurulu�u gerçekle�en Yeniler Grubu�nun toplumsal gerçekçi 
bir anlay�� etraf�ndan birle�melerini Nuri �yem �u sözlerle aç�klam��t�r: 

�Ya�ça büyük, atölye k�demlisi ve politik yazarl�k sab�kal�s� Kemal 
(Sönmezler) �öyle bir dü�ünce geli�tirmeye ba�l�yor: Yahu, bu bizden 
öncekilerin do�a, a�aç, ölüdo�a �stanbul görüntüleri, birazc�k da yar� kübist 
stilize edilmeyle i�lediklerini kenara koyal�m. Bak Nam�k �smail�ler �stiklal 
Sava�� resimleri yapm��lar. Yani çevreden toplum ve insani tav�r görüntüleri 
zaten denenmi� bir ara. �imdi toplumsal çeli�kilerin resmedilme zaman�. �u 
�stanbul �ehri aç�k bir laboratuvar gibi bir �ey. Buradan kesitler almay� 
deneyelim. Bu fikir etraf�nda bulu�acaklarla bir hareket olu�tural�m.� 41

�Yeniler Grubu�nun ilk sergisi olan Liman Sergisi�nin haz�rl�k sürecini 
Selim Turan ise �öyle aktarm��t�r: 

��stanbul bir liman �ehri. Bu nedenle biz limandan ba�lamay� dü�ündük. 
Nuri �yem, Kemal sönmezler önce gelip beni buldular. Sonra Avni Arba��a 
söyledik. Mümtaz Yener, Agop Arad, Fethi Karaka�, Abidin Dino, Turgut Atalay 
da kat�ld�lar. Önceleri Küllük�te bulu�uyorduk. Daha sonra Abidin, Tünel 
civar�nda bir atölye tutmu�tu, orada toplanmaya ba�lad�k. Önce Haliç�e gidildi, 
sonra Bal�kpazar�, kahvelerdeki insanlar, bal�kç� portreleri, kay�klar, Galata 
Kulesi ve peyzajlar sergimizde yer ald�. Ba�lang�çta Kemal, halk�n resme 
ilgisini art�rmak için �öyle bir �ey dü�ünmü�tü. �stanbul�un çe�itli semtlerini 
s�ras�yla resimleyelim ve ba�ta o semtin sakinlerini davet etmek üzere, 
mahallinde sergiler açal�m. Çünkü o dönemde sergiler Akademi�de aç�l�yor, iki, 
üç yüz ki�iden fazla insan göremiyordu. Amac�m�z resmi halka sevdirmek ve 
yayg�nla�t�rmakt�.� 

  
��te bu süreç sonucunda Yeniler Grubu�nun ilk Liman Sergisi 10 May�s 

1941 Cumartesi günü Beyo�lu�nda Bas�n Birli�i salonunda kap�ya gerilen bir 
bal�k a��n�n (�gerçek bir bal�kç� olan Ferman Reis taraf�ndan�. Y.n.) 
kesilmesiyle aç�lm��t�r. 

  
Toplumsal ya�amdaki zorlu�un öne ç�kt��� resimlerden biri olan Mümtaz 

Yener�in �F�r�n� adl� tablosu 1940�l� y�llar�n �artlar�na de�inmi�tir. Ekme�in 
karne ile da��t�ld��� 1940�l� y�llarda f�r�nlar�n önünde olu�an insan kuyruklar�n� 
resmine ta��yan sanatç�, toplumsal bir gerçekli�e dikkati çekmi�tir.� 42
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Yeniler�in bu ilk Liman Sergisi�nde Kemal Sönmezler, Ha�met Akal, Agop Arad, 

Turgut Atalay, Nuri �yem, Selim Turan, Avni Arba�, Abidin Dino, Mümtaz Yener, Nejat 

Melih, Faruk Morel, Yusuf Karaçay, �lhan Arakon ve Jak �hmalyan yer alm��t�r. Bu sergide 

1940 ve 1941 y�llar�nda çal��t��� resimlerini sergileyen Mümtaz Yener�in, eserlerinin say�s� 

ve her yap�ttaki figürlerin çoklu�una bak�lacak olursa, çok üretken bir dönem geçirdi�i 

görülür.  ��Tamirat Fabrikas���, ��Ajans Haberleri��, �F�r�nda Ekmek Bekleyenler�, �9. 

Senfoni�, �Delik Delen Adam�, ve �Sar� Mu�ambal� Bal�kç��� adl� portresi, bunlardan 

baz�lar�d�r.   

Leopold Levy�nin �Ekol �stanbul� olarak isimlendirmek istemesine kar��n, 1941 

y�l�nda ��Liman �ehri �stanbul�� ad�yla aç�lan Yeniler Grubu�nun ilk sergisinin aç�l���nda 

dönemin s�k�yönetim komutan� Ali R�za Artunkal ile Vali Yard�mc�s� Ahmet K�n�k��n yan� 

s�ra, �stanbul�un önemli sanat ve kültür isimleri bulunmu�tur. Daha sonraki günlerde Milli 

E�itim Bakan� Hasan Ali Yücel ve �stanbul Belediye Ba�kan� Lütfü K�rdar sergiyi gezer. 

Rus Ba�konsolosu da Liman sergisine gelerek bir resim sat�n al�r.  

 O y�llarda Haliç çevresi Eski �stanbul�dur; merkezdir. Neredeyse Grup üyelerinin 

tamam� zaten Haliç çevresinde oturmaktad�r. Yabanc� olmad�klar� çevrelerdir, 

resmettikleri. En güzel gün bat�m� Tepeba���ndan Haliç�e do�ru izlenir. Turgut Atalay, 

daha sonra Tepeba�� �ehir Tiyatrosu�nun dekoratörü olacakt�r. Nuri, Mümtaz, Abidin 

Kas�mpa�a�da; Kemal Sönmezler Eyüp�te; Turgut Laleli�de; Avni Asmal� Mescit�te; Fuat 

Beyo�lu�nda M�s�r Apartman��nda; Hüseyin Anka önce Oda kule�nin oldu�u yerdeki 

Kar�lman Pasaj��nda, evlenince de Kas�mpa�a Kulaks�z�da; Ferruh ise e�i Nermin Ba�a�a 

ile Harbiye�de oturmaktad�r.  

 Mümtaz Yener�in çok sevdi�i ve s�k görü�tü�ü Mahmut Cûda ise Beyo�lu�nda 

Kas�mpa�a�ya inen Sururi Yoku�u�nda oturmaktad�r. Selim önce Üsküdar�dad�r; �ahika ile 

evlendikten sonra da Bak�rköy�de �ahika�n�n aile kö�küne ta��n�rlar. Bahçedeki 

mü�temilat� da �adi Çal�k heykel atölyesi olarak kullanmaktad�r. Müfide Cumal� ile evli 

de�ildir, henüz.  

 Grup üyelerinin ç�k�� noktalar� ayr� olmakla birlikte, ki�ilikleri do�rultusunda 

farkl�l�klar gösteren yap�tlar ortaya konur bu dönemde. Mümtaz Yener�in sa�lam desen 

yetene�i, gerçekçi çal��t��� kalabal�klara e�ilmesine neden olur.  
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 Mümtaz Yener, �Aileden gelen makine, motor, fabrika merak�m dolay�s�yla dok 

tersanelerini benim incelemem son derece makuldü. Makinelerin g�c�rt�l� dinamizmini 

gözlerken, paydos saatinde fabrika kap�s�nda biriken hüzünlü insan y���nlar�n�n 

olu�turdu�u potansiyele, yirmi iki ya��n co�kusu içinde duyars�z kalamazd�m.�� diyerek, 

burada, çal��an kesimi, eme�i, makineyi, i�çiyi ve köylüyü, tuvallerine yans�tmaya, dünya 

görü�ünün de paralelinde bir tav�rla devam edece�ine dair ipuçlar� vermektedir. 1941 

tarihli �F�r�nda Ekmek Bekleyenler� tablosu ve di�erleri, daha henüz ö�renciyken o 

y�llarda sanatç� ki�ili�inin olu�tu�unun ve ileriki y�llarda da benzer konularda 

çal��aca��n�n habercisidir. Çocukluk y�llar�n� anlat�rken de�inilen; babas�yla Askeri 

Matbaa�ya, a�abeyi ile tersanelere ve tesviye atölyelerine gitmesi, Yener�in çal��an kesim 

ile ili�kilerini ya�am boyu s�cak tutacakt�r.   

 �Liman Sergisi�nde yer alan eserlerde sanatç�lar, gemilerdeki, 
vinçlerdeki, bal�kç� teknelerindeki, k�y� meyhanelerindeki hüzünlü insanlar� 
gerçekçi bir biçimde yans�tm��lard�r.  Yeniler Grubu�nun �stanbul �ehrinin 
limanlar�n� ve günlük ya�am�n� ele al�rken, insan faktörünü resmin merkezine 
yerle�tirmelerinde, benimsedikleri toplumsalc� anlay���n gücü etkili olmu�tur. 

 1941 y�l�nda Cumhuriyet Gazetesi�ndeki yaz�s�yla Nurullah Berk, Liman 
Sergisi vesilesiyle grup hakk�nda �u sözleri dile getirmi�tir: 

 �Gençlerin açt��� liman sergisinde görünen en bariz hususiyet, bunlar�n 
a��r ba�l�, klasik bir sanat terbiyesi alm�� olmalar� ve elde ettikleri teknik 
imkanlarla oynamayarak bilakis bunlar� büyük bir mü�külpesentlikle kullanm��
olmalar�d�r.  

 D�� alemin s�k� bir kontrolü neticesinde vücut bulan genç ressamlar�n 
eserleri bu hususiyetlerinden dolay�, daimi bir tekamüle yol alm��
bulunmaktad�r. �stikrarl� bir çal��ma tarz�na kavu�mu� olan bugünkü sanat 
gençli�i her halde yak�n bir atide memnun edici semereler verecektir. Avni 
Arba�, Turgut Atalay, Selim Turan, Nuri �yem, Ferruh Ba�a�a ve burada 
saymak mümkün olmayan di�er gençleri yar�n�n ümitleri olarak kabul 
edebiliriz.��43

 �Yeniler Grubu�nun kurucular�ndan Kemal Sönmezler ��En Son Dakika�� 
gazetesi muhabiri Kadri Baykal�a (Kayabal)44 bilinçli bir yakla��mla, 
düzenledikleri sergi hakk�nda �unlar� söylemi�tir: 
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  ��çtimai gerilemenin ifadesi olan (izm)ler silsilesinden tamamen 
s�yr�ld�k. Bir grup halinde çal��maya karar verdi�imiz zaman fikir birli�imiz �u 
idi: tabiat�n haricinde hiçbir �ey tasavvur edilmedi�i gibi, cemiyetin haricinde 
de sanatkar tasavvur etmek bir rüyadan ibarettir. Bu zamana kadar aç�lan 
sergilerde ne bir mevzu birli�i vard�, ne de fikir birli�i. Bizim bu �ekilde 
hareketimiz öyle zannediyorum ki Türkiye�de ilk ileri hareket say�labilecek bir 
mahiyettedir. 

  
 Ortaya koyduklar� eserlerle Türk resminde farkl� bir yerde durduklar�na 
inanan genç sanatç�lardan biri olan Mümtaz Yener ��Bence sade renk ve 
güzel çizgi ile resim sanat� yap�lamaz. Bizim gayemiz, güzel renk ve çizgi ile 
cemiyet hayat�n� canland�rmakt�r. Bunun için hep beraber limana gittik; liman 
i�çileri aras�nda uzun müddet kald�k. Maksad�m�z, onlar�n yaln�z yüzlerine 
bakmak ve çal��ma tarzlar�n� görmek de�ildi. Onlar�n psikolojisini de tetkik 
ettik.��diyerek grubun sergiledi�i tavr� ve amaçlar�n� dile getirmi�tir. Yönetici 
çevreden ve halk kesiminden gelen ilgiyle dikkatleri üzerine çeken Yeniler 
Grubu�na, genç ku�ak yazarlar�n�n verdi�i çayl� bir toplant�da konu�ma yapan 
Hüsamettin Bozok, yazarlarla ressamlar�n kayna�mas�n�n gerekti�ine 
inanarak �u sözleri dile getirmi�tir: 

�Liman sergisiyle genç ressam arkada�lar�m�z plastik sanatlar tarihimizde 
yepyeni bir hamlenin amili olmu�lard�r. Onlar�n bu fedakarl�klar�, sanatkar�n 
fildi�i kule�yi art�k tamamen terk etmesini ve Türk halk�n�n içine kar��mas�n� 
istemek arzusundan do�mu�tur. Bu vazifenin lay�k�yle yap�labilmesi için de 
ressam�n �airden, romanc�n�n musiki�inastan, tetkikçinin heykelt�ra�tan ayr� 
olamad���n� idrak etmi� bulunmak laz�md�r.�45

  

 Yeniler Grubu�nun ikinci sergisi �Yeniler� ad�yla 23 May�s 1942�de Beyo�lu Bas�n 

Birli�i salonunda aç�l�r. ��Kad�n�� temas�n�n a��rl�kl� olarak i�lendi�i sergide Kemal 

Sönmezler, Nuri �yem, Nejat Melih, Hüseyin Anka, Refia Erden, Avni Arba�, Faruk Morel, 

Ha�met Akal, Turgut Atalay, Fethi Karaka�, Anni Atanasova ve Mümtaz Yener yer 

alm��t�r. Mümtaz Yener�in ��F�r�n�� (1941), ��Paydos�� (1941-42) adl� eserlerinin yer ald��� bu 

sergide resim ve heykel olmak üzere yüz otuz parça eser sergilenmi�tir. 

  
 Hilmi Ziya Ülken, Resim ve Cemiyet 46 adl� eserinde çal��malar�na yer verdi�i 

Yeniler Grubu�nu savunarak grubun ikinci sergisini �u sözlerle anlatm��t�r: 
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 �Her �eyden evvel bu hamlenin ciddili�ini alk��lamal�y�z. Henüz onlardan 
kendi nevilerinde mükemmel eser beklemek zaman�ndan uza��z. Fakat en 
büyük de�erleri, sahtelikten, tasannudan ve ekol hastal���ndan kurtulmak için 
yapt�klar� cihettedir. Selim�in, Turgut�un, Nuri �yem�in, Kemal�in, Avni�nin, 
Fethi�nin, Mümtaz Yener�in, Ha�met�in, Anni�nin denemeleri vaidlerle doludur. 
Resimleri karanl�k dekor içinde az ���kl� olmas�na ra�men, onlar bize ayd�nl�k 
bir ufuk gösteriyorlar.� 

  
 Yeniler Grubu 3�20 Temmuz 1943 tarihleri aras�nda Eminönü Halkevi�nde üçüncü 

sergisini açar. Sergiye, Orhan Omay, Hüseyin Anka, Hilmi Ziya Ülken, Faruk Morel, Nejat 

Melih Devrim, Hüseyin Bili�ik, Mukaddes Erol, Ha�met Akal, Agop Arad, Turgut Atalay, 

Mümtaz Yener ve Ferda Ba�man kat�l�r. Yeniler Grubu�nun üçüncü sergisinde Mümtaz 

Yener�in ��F�r�n�� ve Ha�met Akal��n içki �i�esinin yer ald��� ��Natürmort�� adl� tablolar� Güzel 

Sanatlar Akademisi müdürü Burhan Toprak taraf�ndan salondan ç�kart�lmak istenmi�tir. 

Polislerin devreye girmesiyle birlikte sergiden ç�kart�lan �F�r�n� tablosu, Yener�in di�er tüm 

resimlerini toplayarak sergiden ayr�lmas�na neden olmu�tur. Bu eserler aras�nda 

�9.Senfoni�, �Tamirat Fabrikas�� ve �Paydos� gibi önemli eserler de bulunmaktad�r. Güzel 

Sanatlar Akademisi�nin müdürü Burhan Toprak��n Yeniler Grubu sergisindeki bu 

müdahale, grubun benimsedi�i toplumsal gerçekçi sanat anlay���na kar�� al�nan bir tav�r 

olarak de�erlendirilir.  

�lk sergilerinden itibaren Güzel Sanatlar Akademisi�nden Leopold Levy ve Ahmet 

Hamdi Tanp�nar�dan destek alan grup üyeleri, zamanla Akademi�nin kendilerine kar�� 

izledi�i politikalarla kar��la�m��lar; Akademi kadrolar�nda yer alamam��lard�r.  

 Ahmet Hamdi Tanp�nar, 27 Mart 1946 tarihinde Tasvir gazetesinde yay�nlanan 

�Gençlerin Resim Sergisi ve Sanat Meselelerimiz� ba�l�kl� yaz�s�nda, Güzel Sanatlar 

Akademisi�nin gençlere yönelik tavr�n� ele�tirir. Yeniler Grubu üyelerinin Avrupa�ya burslu 

olarak ö�renime gönderilmemelerinin haks�zl�k oldu�unu belirten Ahmet Hamdi Tanp�nar, 

Akademi kadrolar�nda görev yapan D Grubu üyelerinin, kendilerine tan�nan bu �ans� 

Yeniler için de kullanmalar� gerekti�ini vurgulam�� ve yurtd��� deneyiminin bir sanatç� için 

önemini �öyle dile getirir: 

  

 �Bugün Nuri ad�yla tan�d���m�z yarat�l�� mucizesini iki defa Deraine ile 
konu�turun, üç ay Matisse ve Bonnard�la kals�n, Louvre ve Ufizzi müzesini 
gezsin, doya doya Cezanne��, Rembrandt�� görsün, 15. asr�n �talya�s� 
dedi�imiz o mücevher ya�muruna alt� ay tutulsun, sel halinde ayd�nl�k 
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iliklerine kadar i�lesin, elbette ki, Nuri�nin peyzajlar� o sükût musikisi bize bu 
temalardan bir fecri �imali gibi zengin, �a��rt�c� ve sadece tabiatüstü infilak 
halinde dönecektir. Bu hepsi için Ferruh, Fuat, Mümtaz için de böyledir.�� 47

 Yeniler Grubu�nun 20 Aral�k 1947 Cumartesi günü Frans�z Konsoloslu�u�nda aç�lan 

be�inci sergisinde, Agop Arad, Ferruh Ba�a�a, Fethi Karaka�, Ha�met Akal, Mümtaz 

Yener, Turgut Atalay ve Nuri �yem yer alm��t�r. Sergide Mümtaz Yener�in sekiz tablosu 

vard�r; ��K�na Gecesi�� - ilk kez sergilenir, ��Kuartet��, dört ��Portre�� ve iki ��Peyzaj��.  Bu 

sergide toplam yetmi�ten fazla eser sergilenmi�tir. 

  

  Ak�am Gazetesi�nde sergiyi de�erlendiren �evket Rado: 
  
 �1947 y�l�n�n mü�terek sergileri içinde mevzuu ve hassasiyet, k�saca 
�ahsiyet bak�m�ndan en mütenevvi sergi budur san�r�m. Ekol, grup, sanat 
anlay���nda yak�nl�k, muayyen üstatlara ve cereyanlara sadakat gibi endi�eler 
gütmeden bir araya gelen bu gençler tam bir hürriyet içinde kendilerini 
seyirciye takdim etmi�lerdir.�� sözleriyle serginin sanat ortam�nda yaratt��� 
heyecan� dile getirmi�tir.� 48

  
 Be�inci serginin ard�ndan 1948 y�l�ndan itibaren Yeniler Grubu Frans�z 

Konsoloslu�u salonlar�nda y�lda iki sergi gerçekle�tirmi�lerdir. 1948 y�l�n�n ilk sergisi 3 

Ocak�ta aç�lm��t�r. Agop Arad, Ferruh Ba�a�a, Fethi Karaka�, Mümtaz Yener, Nuri �yem 

ve Turgut Atalay��n yer ald��� sergide gravürler ve desenler hariç elli üç parça eser 

sergilenmi�tir. Mümtaz Yener, bu sergiye  ��K�na Gecesi�� adl� eseri ile kat�l�r.  

 Yeniler Grubu üyeleri ile ça�da� �iir ak�m� Garip aras�ndaki paralellik dikkat 

çekicidir. Benzer sorunlar üzerinde dü�ünüp, benzer konular� yorumlamaktad�rlar.  

 Garip ak�m�n�n kurucular� olan Orhan Veli Kan�k, Oktay R�fat Horozcu ve Melih 

Cevdet Anday Sürrealizm ak�m�ndan etkilenirler. Garip ak�m� da ayn� Yeniler Grubu gibi, 

sava� ko�ullar� nedeniyle, toplumsal bunal�m�n art�� gösterdi�i bir dönemde ortaya 

ç�km��t�r. Al���lmad�k, de�i�ik anlam�na gelen �Garip� sözcü�ünü, kurduklar� ak�m�n ad� 

olarak benimseyen Garipçiler, �iirde vezin ve kafiyeye kar�� ç�karak halk�n kulland��� dilin, 

�iirde en etkili dil oldu�unu savunmu�lard�r.  
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 Sanat toplum içindir, anlay���n� benimseyen Garip ak�m�, kendinden önceki birçok 

edebi birikime tepki olarak, özellikle Varl�k Dergisi�nde çok say�da eser yay�mlam��lard�r. 

�iirlerinde genellikle toplumsal olaylara de�inen Garip ak�m� temsilcileri, farkl� üsluplar� ile 

dönem edebiyat�nda önemli bir yer edinmi�lerdir. Bat�l�la�ma sürecinin h�z kazand��� bir 

dönemde ortaya ç�kan Garip ak�m�, bu süreç içerisinde Bat�l� edebiyatç�lar�n etkisi alt�nda 

kalm�� ve eserlerinde yeniliklere aç�k olmak gereklili�ini vurgulam��t�r. Orhan Veli, Garip 

adl� �iir kitab�n�n önsözünde, sürrealist olarak adland�r�lmamalar� gerekti�ini belirterek, 

yaln�zca ��airane�li�e kar�� geldiklerini ifade etmektedir. Garip ak�m� �airleriyle yak�n 

arkada�l�klar kuran Mümtaz Yener de, resim sanat�nda usta sanatç� olma yolunda 

ilerlerken, henüz sürrealist ya da toplumsal gerçekçi olarak adland�r�lmadan, bu yolda 

resimler yaparak, resimde �airaneli�e kar�� ç�km�� olmal�d�r. Bu yan�yla son derece 

avant-garde bir duru�la, resim sanat�nda köklü bir anlay�� de�i�ikli�ine vurgu yaparak,  

duvarlar� mutlaka �güzeli� resmeden tablolar�n süslemesinin gerekmedi�ine dikkat 

çekmi�tir.  

 Bir sergi aç�l��� s�ras�nda, �Paydos� resmindeki insanlar�n, kap�s�nda �Tamirat 

Fabrikas�� yazan fabrikadan niçin böylesine peri�an ç�kt�klar�n� sorarak, �Tamirat 

Fabrikas��ndan muhtac-� tamir insanlar ç�k�yor� diyen bir üst düzey kamu görevlisine, 

Mümtaz Yener, �Efendim, e�er yaralar�m�z� göstermezsek, onlar� nas�l tedavi edebiliriz?� 

diye cevap verir. Bu dönem kal�plara kar�� ç�k�lmaktad�r; sanatç�n�n Garipçilerle de fikir 

birli�i vard�r. Resimde ��airaneli�e� kar�� ç�k���n yan� s�ra, sonraki sergiler için 

yaz�lanlardan derlenen saptamalara ek olarak, Mümtaz Yener sanat ya�am�n�n ileriki 

dönemlerinde de sürrealist dü�ünebilen bir toplumsal gerçekçi olur.  

   
 Mümtaz Yener 1943 y�l�nda Akademi�nin Yüksek Bölümü�nü bitirir. Ancak �kinci 

Dünya Sava�� olanca h�z�yla sürmektedir. Türkiye sava�a girmemi� olmakla birlikte 

yokluklar içindedir. Halk i�sizlik ve yoksullukla mücadele etmektedir. 1945�te �adan 

Arabul ile evlenir. Hemen hemen tüm arkada�lar� da evlenmi�tir. Aile ön plandad�r. Di�er 

grup arkada�lar� Avni Arba�, Selim Turan ve Ha�met Akal Paris�e giderler. Nuri �yem, 

Ferruh Ba�a�a ve Mümtaz Yener, ko�ullar� gere�i �stanbul�da kalmay� ye�lerler.  

�Sanat, gerçeklik, s�n�fsall�k, sevgi ve emek gibi insani konulardan, yani ya�amdan 

soyutlanamaz.�  der, Mümtaz Yener.  Gündelik ya�amdan gözlemledi�i anlar� resmeder, 

hep. Sürekli çizer; insanlar�, kalabal�klar�, �ehir ya�am�nda ezilenleri, ko�turmacay�, i�çiyi, 
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emekçiyi, kuyrukta bekleyen kad�nlar�, çocuklar�, ya�l�lar�� Yeniler Grubu'nun toplumsal 

konular� i�leyen sergileri 1950'lere dek sürer; sanatç� bu dönem yap�tlar�nda, 

çocuklu�undan beri gözlemledi�i ve çizdi�i tersaneleri, fabrikalar�, torna-tesviye 

atölyelerini, bal�kç�lar�, Haliç'i ve tabii halk� ve i�çileri resmeder. Yine bu y�llarda yapt��� �9. 

Senfoni� (1940) adl� eserinin alt�nda Schiller�in �Ey milyonlar kucakla��n, bu öpü� bütün 

dünyan�n olsun!� yaz�l�d�r. Bu deyi�i, bir plaket olarak yapt�rt�r ve 70X100 cm. olan resmin 

alt�na yerle�tirir. Gerçek bir klasik bat� müzi�i hayran� olan sanatç�, tüm eserlerini müzik 

dinleyerek gerçekle�tirmi�; bir tablosunu en az 2-3 y�lda bitirmi�; kendisini yans�tmad���n� 

dü�ündü�ü resimlerin üzerine yenilerini yapm��t�r. Ünlü bestecilerden Bach, Mozart ve 

Beethoven�in portrelerini de birçok kez çal��m��t�r.  

  

 Mümtaz Yener, Yeniler Grubu sergileri sürerken, 1948�e dek sürekli olarak 

Akademi�ye giderek orada resim atölyesinde çal��maya devam eder. Bu üretken 

dönemde, etkili olan ak�mlar� dener. Kendi an�lar�ndan biliyoruz ki bu y�llarda Nuri �yem 

ba�ta olmak üzere di�er okul arkada�lar�yla birlikte �zmir�e giderek Fuar�da da 

çal��m��lard�r. Dekorlar, standlar ve resimler, o dönemde, yeni mezun genç ressamlar 

taraf�ndan yap�l�r. Yine bu y�llarda sanatç�, Almanya�da Hans Hoffman atölyesinde e�itim 

gören Zeki Kocamemi ve Ali Avni Çelebi ile Fernand Leger ve Andre Lhote atölyesinde 

e�itim görerek Akademiye gelen hocalar�n etkisiyle ve hem dönemin modas� hem de 

ki�ilik aray��� çal��malar�n�n bir uzant�s� olarak, geometrik soyutlamalar yapar ve Kübizm�i 

etüd eder. �Yan�k Ömer� , �Kuvartet� ya da �Dört Kemanc�� bu çal��malar�n aras�nda 

say�labilir. 1947�de bitirip sergiledi�i �K�na Gecesi� ise bu dönem ürünlerin içindedir ve 

kübist etkinin yan� s�ra yine kalabal�klar�n da i�lendi�i bir yap�tt�r.  

   

 1 Ekim 1950 tarihinde Frans�z Konsoloslu�u�nda ��Yeniler Resim ve Foto�raf 

Sergisi��, yüz yirmi üç adet eserin sergilendi�i onbirinci sergidir; Dimitri Monoyudis, Ferruh 

Ba�a�a, Ha�met Akal, Mümtaz Yener, Nuri �yem, Pindaros Platonidis ve Rag�p Gökcan 

resimleriyle kat�l�rken Limasollu Naci foto�raflar�yla i�tirak etmi�tir. Askerden yeni dönen 

Mümtaz Yener�in ��Kuartet ya da Dört Kemanc��� ve ��Yan�k Ömer�� eserleri bu sergide yer 

alm��t�r.  

   2.2. 1940-1960 Y�llar� Aras�nda Türkiye�de Geli�meler Ve  

   Sanata Yans�malar� 
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  Türk resminde toplumsal konulara de�inen baz� resimlerin önceki y�llarda 

yap�lmas�na kar��n, ilk olarak bir ak�m çerçevesinde ciddi ve yo�un olarak i�lenmesi 

1940�l� y�llara rastlar. Bu a�amada da yeni bir sanatç� grubu, Yeniler Grubu kurulur.  

 Akademik e�itimini alarak kendi sanatsal çizgilerini arayan genç ressamlar, ulusal 

söylemler geli�tirmek konusundaki hassasiyetlerinin yan� s�ra bat�daki geli�meleri de 

yak�ndan izlerler.  

 1940�l� y�llarda Türk Edebiyat�nda ba�layan toplumsal gerçekçi e�ilimler k�sa 

zamanda resim sanat�nda da etkisini gösterir. Türk resminde ulusal anlay���n önem 

kazanmas�, bu dönemde yerel, toplumsal konular�n ön plana ç�kmas�n� sa�lar.  

 �Yakla��k 1940'l� y�llar�n ortalar�na de�in y�lda bir kez düzenlenen Devlet 
Resim ve Heykel Sergileri, en önemli sanatsal etkinlikti; arada bir grup sergileri, çok 
ender olarak da ki�isel sergiler düzenleniyordu. 1950'lerde ba�layan sanatsal 
çe�itlenme, artan ki�isel sergiler, gündemi belirleyen "soyut / non-figüratif" 
tart��malar�, sanatç�lara ilk kez gelenekle bir ba�ka biçimde hesapla�ma, geçmi�
kültürleri gözden geçirme, yeni bir gözle de�erlendirme olana�� vermi�tir. Türk sanat 
ortam� ve sanatç�lar� görünürde, dünya ile ayn� anda 'soyut sanat' ortam�na 
eklemlenirken bir yandan da ayr�ml� bir sanatsal katmanla�ma içinde 'benze�mez' 
olan� görünür k�l�yordu. Örne�in Avrupal� sanatç�lar, teknolojik uygarl���n üstünlü�ü 
dü�üncesine kar��, yarat�c� gücün özgürle�tiricili�ini ve utkusunu önemserken ya da 
Amerikal� sanatç�lar geçmi�sizli�in, s�n�rs�z co�rafyas�nda yön belirlemeden 
dilediklerince devinirken Türk sanatç�lar� ithal ettikleri sanatsal kal�plar� Türk hat, 
nak�� vb. soyut süsleme motifleri ve elemanlar� ile kar��la�t�rarak kendi varl�klar�n� 
ve kimliklerini çözümlemeye çal��m��lard�r. Di�er yanda Amerikal� sanatç� kendini, 
topraklar�nda fiziksel olarak herhangi bir kültür ba�kentine rastlamadan, sanatsal 
katmanla�man�n s�n�rlay�c�l���ndan ar�nm�� bir ortamda ifade ederken Avrupal� 
sanatç�lar bir s�f�r noktas�nda yeniden var olmay� deniyorlard�. Bu dönemde Türk 
sanatç�s�n�n duru�u ise Akademi'ye kar��n sanat yapma, Akademik bir dil olarak 
gördü�ü Kübizm'e kar�� ç�kma, ça�da� sanat içinde var olma, dünya sanat� tarihine 
eklemlenme olarak özetlenebilir. 1950-1960 y�llar� aras�nda net olarak görülen ise, 
Kemalist Modernizm projelerinin sonland��� yeni bir sanatsal sürecin ba�lad���d�r.�49  

 Bu dönemde toplumsal ve siyasal ya�amdaki de�i�imler, sanatta da ya�anacak; 

dura�anla�an bir yap� göze çarpacakt�r. Ya�am yeniden umutlar�n� ask�ya al�r; sanatç�lar, 

sanatlar�yla ya�amlar�n� kazanamayacaklar� kayg�s�ndan yola ç�karak, ya satabilecekleri 
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türden resimler yapmaya ba�layacak ya da ilgili ba�ka i�lerle u�ra�arak sanatlar�n� özgür 

k�lmaya çal��acaklard�r.  

 1940-1960 y�llar� aras� Türk Resmi�nde ad� konulsun ya da konulmas�n, dünyadaki 

sanatsal geli�imlerin de etkisiyle bir �Toplumsal Gerçekçi � ak�m ilk ürünlerini verecek; 

Ressam Mümtaz Yener ise 1940 öncesi olu�an dünya görü�üne paralel olarak 

ö�rencili�inde ba�layan figüratif, gerçekçi ve toplumsal yap�tlar�n� 70 y�ll�k kariyeri 

boyunca sadakatle üretecektir.  

 Prof. Dr. K�ymet Giray Türk Resim Sanat��nda Toplumsal Gerçekçilik konusunda 

ise �unlar� yaz�yor:  

 �Türk resim sanat�nda toplumsal gerçekçilik, 1960�l� y�llarda yeni bir e�ilim 
olarak ortaya ç�kt�. Özellikle k�rsal kesim insan�n�n ya�am�n�, öncelikle de 
dram�n� konu al�yordu. Daha önce Cevat Dereli, �eref Akdik gibi ressamlar�n 
eserlerinde ba� bozumu, meyve toplayanlar, okuma yazma seferberli�i, gibi 
konular i�lenmi�, CHP�nin �Yurdu Gezen Türk Ressamlar�� yo�un bir biçimde 
yerelli�e aç�lm��lard�. 1960�l� y�llar�n toplumsal gerçekçili�i ise, yeni bir dü�ünce 
tarz�n�n ürünü olmak iddias�ndayd�.  

 Daha önce de belirtildi�i gibi, Frans�z Resmi�nde, toplumsal gerçekçi 
dü�ünceyi savundu�unu aç�kça belirterek, bu anlay��ta resimler üreten ilk 
sanatç� Gustave Courbet olmu�tur. Paris�in yoksul semtlerinde ya�am sava�� 
veren i�çileri, kötü adamlar�, avukatlar� ve politikac�lar� kara bir mizah 
anlay���yla ele�tiren resim-karikatürleriyle Honore Daumier de ona kat�lacak; 
edebiyat alan�nda ve tiyatroda da gerçekçilik anlay��� yayg�nl�k kazanacakt�r. 
Amerikan sanat�nda 1930�lu y�llarda geli�en toplumsal gerçekçilik, �Amerikan - 
Ya�am Resmi� ad� alt�nda ün yapacakt�r. 

 1950�li y�llar Türkiye�de kentle�me olgusunun h�zland��� y�llard�r. 
Tar�mdan sanayiye dengesiz geçi�, göç, kentlerin çevresinde düzensiz ve 
sa�l�ks�z yerle�im (gecekondular), denetlenemeyen, çözümlenemeyen ve h�zla 
büyüyen sorunlar, 1960�l� y�llarda bütün sanat dallar�na kaynak olu�turacak 
yeni veriler ve gerçeklerdir. Türkiye�de 1960 askeri müdahalesinin hemen 
ard�ndan, toplumsal gerçekçili�e duyulan ilginin artmas� rastlant� sonucu 
de�ildir. Edebiyattan sinemaya, tiyatrodan �iire bütün sanat dallar�nda bu 
ak�m�n örneklerinin ço�ald��� bir dönem ya�and�. Bu dönemde resim sanat�nda 
da birçok sanatç� toplum gerçeklerini yorumlayan resimler üretmeye özen 
gösterdi. Bunlar�n bir k�sm�, kli�ele�en ve ancak slogan de�eri ta��yan 
eserlerdi. Ha�met Akal ve Ne�et Günal, bu alanda özgün bir anlat�ma ula�may� 
ba�ard�lar. 1960-80 y�llar� aras�nda yeni figüratif ara�t�rmalar ço�alm��t�r. Bu 
yönde çal��an sanatç�lar aras�nda Avrupa�n�n ekspresyonist ak�mlar�na 
mensup sanatç�lar�ndan etkiler kazanm�� olanlar vard�r. Oscar Kokoshka�dan 
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etkilenen Orhan Peker bunlardan biridir. Fakat do�ruca Orhan Peker, Yüksel 
Arslan, Cihat Burak gibi sanatç�lar�n, ondan daha etkili katk�lar�yla, gençlerin 
yeni figür e�ilimlerine yön verenler aras�nda oldu�u ifade edilebilir.�50

 �Üslup geli�mesi içinde geni� mekân tasar�mlar� içine küçük figürler 
s��d�rarak ilginç, çekici kompozisyonlar meydana getiren Nedim Günsür�ün de 
kendilerine naif etkinlik yollar� arayan sanatç�lar� yönlendirici oldu�u ifade 
edilebilir. Türk resminin figüratif alanda yeniden güçlenmesine çal��an 
sanatç�lar, dünya resminde ilgi çekici bir yeri olan �ngiliz ressam Bacon��n 
etkileriyle de hesapla�maya girmi�lerdir. Bu hesapla�ma olgusu ku�kusuz 
Bacon�la s�n�rl� de�ildir, çünkü Türk ressamlar, geni� bir etki yelpazesi 
kar��s�nda özümseyen, etkileri yeni bir Türk sanat sentezi haline dönü�türen 
do�al haklar�n� s�namaktad�rlar. Sentez kavram� Türkiye�nin sosyo-ekonomik 
ve kültürel planda geleneksel problematikleri yönünden oldukça karma��kt�r. 
Fakat ça�da� uygarl�k düzeyine geçilen süreç içinde bu kavram�n yeni bir 
ayd�nl��a kavu�aca��ndan da ku�ku duyulamaz. 

 Ne�et Günal��n yan� s�ra Akademi ö�retim kadrosu içinde ön planda yeri 
olan di�er yeni sanatç� hocalar (D Grubu�ndan hocalar� izleyenler) figüratif 
yenilenme e�ilimleri yönünde, her biri kendilerine özgü etkinlikler içine 
girmi�lerdir. Bu sanatç�lar aras�nda, büyük, geni� ve serbest figür 
kompozisyonlar�n� goblen hal� tekni�inde dokuyarak baz� mekân çevrelerine 
özgün bir katk�da bulunan Özdemir Altan, (1931) resimlerinde endüstriyel 
metalik par�lt�lar� görsel bir çarp�c�l�k içinde ba�ar�yla gerçekle�tirmi� bir 
sanatç�d�r. Özdemir Altan��n resminde bu metalik figür kompozisyonlar� 
yönünde ula�t��� müzikal fantezi, Dinçer Erimez (1932)� in natürmort, enteryör 
ve figüratif grup kompozisyonlar�nda farkl� bir görsel fantezi halinde kar��m�za 
ç�kar. Özdemir Altan lekeci (ta�ist) espride soyut resim a�amalar�ndan geçti�i 
halde, Dinçer Erimez�in figüratif e�ilimlerinden caymad��� ve zaman zaman, 
geleneksel dekoratif kompozisyonlardan yararland��� da görülür. Akademinin D 
Grubu üyeleri ve di�erlerini izleyen yeni atölye hocas� ku�a��, gelenek 
sorununa eskilerden daha duyarl� bir biçimde yakla�abilmi�lerdir. �u hoca 
grubu içinde yer alan Devrim Erbil (1937), eski minyatür peyzajlar�ndan 
yararlanmak ve giderek kompozisyonlar�nda ritmik hareket sorununu çözmek 
yolunda çaba harcam��t�r. Stilize, ku�bak��� peyzaj çözümlemeleri yolunda bu 
sanatç�ya gravür alan�nda etkinli�i olan Gündüz Gölönü (1937) de kat�labilir.  
  
 Dengelerin bozulmas� k�rsal kesim insan�n sorunlar�na yeni boyutlar 
katacakt�r. Bu geli�im1960'l� y�llarda bütün sanat dallar�na kaynak olu�turacak 
veriler verecektir. Türkiye'de 1960 ihtilalinin hemen ard�ndan, toplumsal 
gerçekçili�e duyulan ilginin artmas�n� bir rastlant� olarak de�erlendirmek çok 
yan�lt�c� olur. Sosyal demokrat dü�üncenin kavramsal olarak geli�ti�i bu 
dönemin dü�ünsel ortam�, tüm sanat dallar�n� besleyecektir. Edebiyattan 
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sinemaya, tiyatrodan �iire ve müzi�e, bütün sanat dallar�nda bu ak�m�n 
örneklerinin ço�ald��� bir dönem ya�an�r. Bu dönem içinde, resim sanat�nda da 
birçok sanatç� toplum gerçeklerini yorumlayan resimler üretmeye özen 
gösterecektir. Bunlar�n bir k�sm�, kli�ele�en ve salt slogan olarak de�er ta��yan 
fakat plastik niteliklere sahip olmayan yap�tlar olacakt�r. Toplumsal 
gerçekçili�in farkl� bir söylem kazanmas� 1970'li y�llarda gerçekle�ecek ve bu 
dönemin ö�renci olaylar�, tutuklanmalar ve sorgular resim sanat�n�n üretimi 
içinde yer almaya ba�layacakt�r. �Toplumun sorunlar�na aç�lan yorumlar�yla 
Ha�met Akal, Ne�et Günal, Duran Karaca, Ne�e Erdok, Fevzi Karakoç, Kadir 
Ata, Ayd�n Ayan, Balaban, Ramiz Ayd�n ile Cihat Özegemen, Alaattin Aksoy, 
Seyyit Bozdo�an, �brahim Çiftçio�lu bunlar�n d���nda kalacak ve bu alanda 
özgün bir anlat�ma ula�acakt�r. 1970'ler dü�ünce katmanlar�nda yeni 
olu�umlar�n ortaya ç�kt��� dönemdir. Çünkü, materyalist geli�imler gösteren 
dünya üzerinde bu y�llar, yeniden insan ve onun özgür dü�üncelerini gündeme 
getirecek aray��lara aç�l�r. Descartç� dü�ünceler yerini varolu�çu görü�lere 
b�rakmaktad�r. Kant ak�l ve s�n�rlar� ile ilgili görü�lerine "kutsal� da katarak 
çözüm bulmaya yönelir. Sanat�n, akl�n ve dü�üncenin katmanlar� üzerine 
e�ili�inin bu y�llara rastlamas� rastlant�n�n ötesinde bir anlam ta��r. Dü�sellik, 
bilinçalt�n�n durdurulamayan vars�ll���, dü�üncenin ve akl�n özüne ula�ma 
çabalar� estetik bir duyarl�kla yakalanmaya çal���l�r. Hatta dü�üncenin alt�n�n 
ötesine, maddenin özüne uzanan ussal bir serüvene, gerçekçi bir yakla��mla 
aç�lmay� amaç edinir kimi sanatç�lar. Her ne kadar usun ve maddenin özüne 
inen yal�n gerçeklere ula�ma ere�i �çinde olurlarsa olsunlar sonuçta dü�selli�e 
aç�lan ���klar�n yan�lsamalar� sarar tuvalleri. Utku Varl�k, Mehmet Güleryüz, 
Komet, Burhan Uygur, Alaattin Aksoy bu anlat�m�n çevresinde dü�ünsel olarak 
bir bütüncüllük göstermelerine kar��n ayr�ml� konular�, ayr�ml� anlat�m biçemleri 
ve yorumlar� ile dikkati çekerler. Bu e�ilimin ortaya ç�kard��� gizemli �iirsellik ve 
çarp�c� soyut yorumlar daha sonra bu sanatç�lar�n izleklerini süren ressamlara 
kadar ula�acakt�r. Genç sanatç�lar aras�ndan Mahir Güven ve Do�an Paksoy, 
Komet esinlerini anlat�mlar�na yükleyerek dü�sel figürsel resimlemelere 
giri�ecektir. Ergin �nan'�n kaligrafik ö�eler ve simgelerle gerilimli bir dü�selli�i 
yakalayan portreleri özgün yorumlar olarak kat�l�r sanat�m�za. � 51

 2.2.1. Toplumsal Gerçekçilik ve Toplumcu Gerçekçilik 

 Bu bölümde, öncelikle Toplumsal Gerçekçilik (Sosyal Realizm) ile Toplumcu 

Gerçekçilik (Sosyalist Realizm) aras�ndaki farklara ve benzerliklere de�inilmektedir. Bu 

gündelik ya�am� konu edinen hareketlerin, 1960�l� y�llardan önceki temellerini ara�t�rarak, 

dünyadaki ve Türkiye�deki örneklerinden söz edip; Mümtaz Yener�in sanat�ndaki 

toplumsal gerçekçilik  anlay���na ve kaynaklar�na de�inece�iz.  
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 Toplumsal Gerçekçilik (Sosyal Realizm) sanatta herhangi bir siyasal olu�um ya da 

ideolojiye ba�l� olmadan, sanatç�n�n sosyal sorunlar� gerçekçi anlay��la yorumlamas�d�r. 

Toplumsal konular�n yorumunu genel toplumsall�k anlay��� içinde ele al�r. Toplumsal 

gerçekçilik, gerçekçilik (realizm) ak�m�ndan boy vermi�tir. Bu ak�m� bu adla tan�mlayan 

Gustave Courbet�dir. Fransa�da ortaya ç�kan ve  �görünen dünyan�n incelenmesini 

önemseyen� gerçekçilik ak�m�, çal��an kesimi, emek dünyas�n�, �ayr�cal�ks�z� insanlar�n 

gündelik ya�am�n�n zorlu sorunlar�n� gerçekçi bir yakla��mla sanata yans�t�r. 

 Toplumcu Gerçekçilik(Sosyalist Realizm) ise gerçekçili�in Marksist yorumuyla 

geli�tirilmi� bir sanat kuram�d�r. 1930'larda ortaya ç�km��, ana ilkeleri 1934'te toplanan 

Sovyet Yazarlar Birli�i'nin kongresinde saptanm��t�r. Jdanov'un aç�l�� konu�mas�n� 

yapt��� kongrede Maksim Gorki, Buharin, Karl Radek gibi kuramc� ve yazarlar toplumcu 

gerçekçili�in üzerinde durmu�lard�r. Toplumcu gerçekçilere göre sanat, insan�, ürünü 

oldu�u toplumsal ko�ullar içinde ele almal�, s�n�f çat��mas�n�, toplum gerçeklerini devrimci 

bir do�rultuda yans�tmal�d�r. Burada �sloganc�� anlat�m sözkonusudur; bunun için de 

devrimci, olumlu tipler yarat�lmal�d�r. Marksizmin yorumuna ba�l� olarak birçok noktada 

Marksist estetikçiler aras�nda da görü� ayr�l�klar� görülmektedir. Toplumcu Gerçekçilik, 

ikinci sanayi devrimi ile ba�layan süreç içerisinde 1920'lerde tohumlar� at�lm��, ikinci 

dünya sava�� ile iyice �ekillenmi�, �great depression� ile birlikte Amerika'ya s�çram�� bir 

sanatsal ak�md�r. 

 Sanat�n toplumsal yönünün vurgulanmas�, tarihi gerçekleri ele almas� gibi konularda 

gerçekçilik ak�m�ndan ayr�l�r. Konular�n� toplumun güncel ya�am�ndan seçen sanatç�lar, 

ele ald�klar� konuyu toplumsal bir sorun olarak eserlerinin temas�na dönü�türürler. 

Resmin toplumun sorunlar�ndan izole olamayaca�� savunusuyla eserlerinde o soruna 

ili�kin duygu ve dü�üncelerini plastik sanatlar�n diliyle topluma iletirler. Resimlerindeki 

toplumsal mesajlar�, resmi yakla��m yerine toplumun ya�am ve sorunlar�n�n yan�nda 

duru�lar�, ele�tirel yakla��mlar�, daha önce belirtildi�i üzere sosyalist gerçekçilikle 

kar��t�r�labilir. 

 Bu ba�lamda, toplumsal gerçekçili�in ABD'deki 1929 ekonomik bunal�m�n� izleyen 

döneme denk geldi�ini belirtmek gerekir. (Daha önceki y�llarda �Eight� hareketi ile 

1898�de ba�layan, sonralar� da �Ashcan� Ekolü ile devam eden süreçte, bu grubun üyeleri 

1900�lerin ba��nda toplumsal gerçekçi örnekler vermi�lerdir. Otuzlarda ve k�rklarda ABD 

hükümetleri sanat� kendi siyasal programlar�n� halka kabul ettirmek, tepeden inme bir 

ulusal kültür kimli�ini in�a etmek için kullan�rlar. Ayn� y�llarda Türkiye de benzer bir 
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etkinlik içerisindedir: �köycülük� ve �halkç�l�k� ak�mlar� birbirleriyle ortakl�k içerisinde sanat 

ve edebiyat�n dokusuna i�leme sürecini ya�ar. 

  
 �Toplumcu gerçekçilik ise, ilk kez 1934 y�l�nda Sovyetler Birli�i'nde Stalin 
taraf�ndan kurumsalla�t�r�lm��, sonraki y�llarda dünyan�n çe�itli ülkelerindeki 
komünist partiler de bu kurumsalla�t�rmaya katk�da bulunmu�tur. Toplumcu 
gerçekçilik, proletaryan�n s�n�f mücadelesinin sosyalist ilerlemeye katk�s�n� 
sa�lamay� amaçlayan sanat eserlerinin özelliklerini belirlemeyi ve bu ilkelere 
uygun sanat eserlerini desteklemeyi amaçlam��t�r. Türkiye'deki "köy roman�" 
ak�m�n� Sovyet kökenli bu anlay�� ba�lam�nda ele almak gerekirse de köy 
romanlar�n� sadece toplumcu gerçekçi ölçütlere göre de�erlendirmek elbette 
yetersiz kalacakt�r.�52

 Toplumsal Gerçekçili�in Kökenleri�ne Server Tanilli Uygarl�k Tarihi 
kitab�nda �öyle de�inmi�tir; 

 �18. yüzy�l�n sonlar�na do�ru Avrupa�da ya�anan siyasal, toplumsal ve 
ekonomik geli�meler 19. yüzy�l Avrupa�s�n�n �ekillenmesinde etkili olmu�tur. 
18. yüzy�lda Fransa�da soylular ve ruhban s�n�f�n�n siyasal alandaki ayr�cal�kl� 
konumu, iktisadi planda zengin ve giderek egemen bir s�n�f durumuna gelen 
burjuva s�n�f�n� rahats�z etmekteydi. Burjuva ve proletaryan�n baz� kesimlere 
tan�nan bu ayr�cal�klar� ortadan kald�rmak amac�yla giri�ti�i mücadele ba�ar�ya 
ula�m�� ve 1789 Frans�z Devrimi�yle Fransa�da Cumhuriyet ilan edilmi�tir. 
Ancak bütün Avrupa monar�ilerinin Fransa�ya kar�� birle�meleri ve Frans�z 
Devrimi liderlerinden Maximilien de Robespierre�in dü�ü�ü ile devrimin getirdi�i 
demokratik olu�um kaybolmu� ve yeniden 1789�un bireyci ve liberal 
program�na dönülmü�tür. 

 18. yüzy�l�n ortalar�nda �ngiltere�de ya�anan Endüstri Devrimi Avrupa�da 
dengelerin de�i�mesine neden olmu�tur. 1760�1840 tarihlerinde tar�ma ve 
zanaatlara dayal� bir ekonomiden sanayinin ve makine üretiminin egemen 
oldu�u bir ekonomiye geçi� süreci �ngiltere�nin dünya çap�nda egemen bir rol 
üstlenmesini sa�lam��t�r. Endüstri Devrimi toplumu derinden etkileyecek 
de�i�imlere de yol açm��t�r. Devrimle buharl� makinelerin, demir yollar�n�n 
geli�mesi, fabrikalar�n kurulmas�, çal��an ve üreten i�çi s�n�f�n�n da olu�umunu 
beraberinde getirmi�tir.  

 Ayr�ca devrimle birlikte gittikçe güçlenen burjuva s�n�f� her ülkede 
zenginle�en s�n�f�n temsilcisi haline gelirken ya�ama ve çal��ma ko�ullar� 
a��rla�an i�çi s�n�f� ve köylüler toplumun en kalabal�k s�n�f�n� olu�turmu�lard�r. 
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�ngiltere�de ekonomik alanda görülen de�i�im süreci, 1871 y�l�nda hâkim 
olan �mparatorlu�un ba�ar�l� yönetimi Alman ekonomisine yans�m��, Almanya 
1870�lerin ba��ndan itibaren h�zla bir endüstrile�me sürecine girmi�tir.� 53

  
 �Bat� Avrupa�da Endüstri Devrimi�nin yaratt��� ortamda h�zla büyüyen ve 
geli�en iktisadi ve sosyal hareketlilik, bir yandan da toplumda olu�an kar��t bir 
tabloyu ortaya ç�kartm��t�r. Kötü ko�ullar alt�nda dü�ük ücretlerle çal��t�r�lan 
i�çiler ve bu pazardan büyük pay alan burjuva 19. ve 20. Yüzy�l toplumunda 
s�kl�kla kar�� kar��ya gelmi�lerdir. Bu sürecin devam�nda 19. yüzy�l�n 
ortalar�nda Endüstri Devrimi�nin do�urdu�u siyasal, toplumsal ve iktisadi düzeni 
ara�t�ran iki dü�ünür, Karl Marx (1818�1883) ve Friedrich Engels (1820�1895) 
yeni bir dünya görü�ü olarak belirledikleri Marksizm�in temellerini bu dönemde 
atm��lard�r.� 54

 �Marksizm�e göre, toplumsal yap�, altyap� ya da siyasal ve hukuksal 
kurumlar ayn� kalmayarak toplum düzenindeki geli�melere göre de�i�ime 
u�rarlar. Toplum düzenindeki geli�melerin kayna�� s�n�f çeki�meleri, bir ba�ka 
deyi�le üretim araçlar�na sahip olan s�n�flarla sahip olmayan s�n�flar aras�ndaki 
çat��mad�r. 19. yüzy�lda meydana gelen bu çat��malar bu süreçte etkin rol 
oynayan burjuvazi ile proleter kesim aras�nda ya�anm��t�r. 

 Marksizm�e göre sosyalist bir düzenin kurulu�u, proletarya�n�n 
burjuvazinin iktidar�na son vermesiyle gerçekle�ecektir. Bütüncül bir toplum 
anlay���n� savunan Marksizm�in Rusya�ya giri�i 1917 Ekim Devrimi�yle 
gerçekle�mi�tir. Vladimir �lyiç Lenin (1870�1924) önderli�inde Ekim Devrimi�yle 
Rusya�daki burjuva ve toprak sahiplerinin iktidar� devrilmi�, Bol�evik Parti 
yönetiminde, i�çi-köylü gücüne dayanan bir devlet biçimine geçilmi�tir. 

 Ekonomik ve toplumsal alanda ya�anan geli�meler, s�n�flar aras�nda 
belirginle�en uçurum, çe�itli dü�ünce ak�mlar�n�n gündeme gelmesiyle 
tart��maya aç�lm��, bu durum da özellikle 19. ve 20. yüzy�lda etkilerini 
hissettirmi�tir. 19. yüzy�lda bilimde, teknolojide ve sanayideki geli�meler 
toplumda bir ilerleme umudunu yaratt��� gibi pozitivizm ruhunun do�mas�n� da 
sa�lam��t�r. 1830�1842 y�llar� aras�nda Frans�z dü�ünürü Auguste Comte�un 
(1798�1857) geli�tirdi�i pozitivist felsefe, deneye ve denemeye dayanan 
bilimsel bilginin önemini aç��a ç�karm��t�r. Bu süreç do�rultusunda 19. yüzy�l�n 
ortalar�na de�in egemen olan d�� dünyadan kaçarak, duygulara ve hayal 
güçlerine s���nan Romantizm dönemi art�k gerçe�i sapt�ran, yan�lt�c�, 
gerçeklerin görülmesine engel te�kil eden bir görü� olarak görülmü�tür. 
1840�tan itibaren objektif gerçekli�e dayanan, konular�n� toplumsal s�n�flar ve 
temalardan alan gerçekçilik ak�m�yla somut gerçeklere dayanan bir dünyaya 
yönelinmi�tir.  
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 Romantik anlay���n duygusall���n� bir kenara b�rakarak, günlük ya�amdan 
seçilmi� sade sahneler ve s�radan insanlar�n hayatlar�yla ilgilenen gerçekçi 
anlay��taki yap�tlar, 19. yüzy�l gerçekli�inin nesnel yakla��m�n� yans�tm��lard�r. 
Gustave Courbet�nin ��demokratik sanat�� olarak tan�mlad��� gerçekçilik, 
toplumun belli bir bölümünü de�il, toplumun ço�unlu�unu olu�turan i�çiler ve 
köylüler gibi emekçi s�n�f�n� ele alan, gerekti�i yerde toplumsal adaletsizli�i ve 
e�itsizli�i yans�tan bir sanat anlay���n� ifade etmi�tir.� 55

 Bu ba�lamda bu iki ak�m�n paralelli�i göz önünde tutulmal�d�r. Ancak, belki de en 

büyük fark olan �sloganla�ma�, toplumcu gerçekçilikte (sosyalist realizm) estetik kayg�dan 

uzakla��larak ortaya ç�kmakta; amaç ise �sanatsal olarak ortaya koyma� yerine �didaktik 

bir özelli�e bürünerek �yönlendirici� olmaktad�r. 

   
 2.2.2. 1960�lar ve Sonras�nda Toplumsal Gerçekçi Aray��lar 

 1960�l� y�llarda ya�anan Vietnam Sava�� ve yank�lar�, ard�ndan 1968�de ya�anan 
büyük toplumsal patlamalar, gerçekçi çal��malar�nda toplumsal olaylar� i�leyen bir 
sanatç�y� do�al olarak etkiler. 1940�tan ba�layarak kalabal�klar�, geni� halk kitlelerini, 
gündelik ya�am�, çal��an insanlar�, �ark� söyleyenleri resmeden Mümtaz Yener, bu 
çal��malar�na ara vermeden devam eder; bir yandan da yeni aray��lar�n� sürdürür.  
Tuvallerinde makineleri de daha s�k görmeye ba�lar�z bu y�llarda. Makine ve kar�nca 
eskizlerinin ve desenlerinin tarihleri çok daha eski olmakla birlikte, ya�l�boya 
çal��malar�nda 1960-68 aras� makineler, 68�den ba�layarak da kar�ncalar görülür. �lk 
makine deseni 1940 tarihlidir; bu desende torna tezgâh�nda bir mengene dikkat 
çekmektedir. Y�llar içinde giderek daha karma��k bir yap�da yo�unla�an bu çal��malar, 
di�lilerin estetik bir yap� olarak ortaya ç�kmas�yla, insanla makinenin, hatta makineyle 
kar�ncan�n s�cak ili�kisine do�ru götürür sanatç�y�. Kar�ncalar da önce desenlerde tekil, 
sonra ço�ul, ya�l�boyalarda ise giderek kalabal�kla�an, renklenen, hareketlenen 
yap�dad�r. Bunlar birer sembol, anlat�m� güçlendiren birer mecaz olmalar�na kar��n, 
giderek kompozisyonlar�n�n temel ö�esi olmaya ba�lar. Bu metaforlar, zaman içinde, 
sanatç�n�n deyimiyle, birbirinden ayr�lmaz parçalara dönü�ür.  

 Sanat�n siyasalla�mas�, eme�in direk anlat�m�yla ifade edildi�inde sorun 
olabildi�inden, sanatç�lar�n toplumlar�n� ve dü�üncelerini yans�tma çabalar� metaforlara 
(mecaz) yönelmelerine neden olmu�tur. Mümtaz Yener de emek ile üretti�i eserlerinde 
emek anlat�m�n�, yaratt��� makine ve kar�nca figürleriyle betimlemi�tir. Bu çok özgün 
�Ütopik Sembolizm�, sanatç�n�n hemen tüm resimlerinde izi sürülebilecek bir sayg�n�n; 
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eme�e sayg�n�n ürünü olmu�tur. Figüratif çal��malar�nda, gerçekçi çal��ma biçimiyle 
toplumsal konular� i�leyerek özgün bir dil olu�turmu�tur. Kimi zaman groteske varan 
tiplemeler, muzip ki�ili�inin öne ç�kmas�yla, kimi zaman neredeyse karikatürize etti�i 
figürler olarak kar��m�za ç�kar. Kalabal���n içinde tipler tek tek ayr� bir birey, ayr� bir 
duygudur. Yüzlerindeki ifadeler içlerinde bulunduklar� durumun vehametini ortaya 
ç�karacak denli etkileyicidir.  Yer yer figüratif soyutlamalara giderek anlatmak istedi�i 
konuya göre gözleri, elleri, gövdeleri ve di�er nesneleri, perspektifi hiçe sayarak, abart�l� 
çal���r. Kad�nlar frapan ve pervas�zd�r. Her figür ayr� bir ki�iliktir; hepsi ba�ka bir havadan 
çalmakta, kendi iç dünyalar�n� yans�tan özellikler sergilemektedir. Makineleri i�ledi�i 
çal��malar�ndaysa, insan�n makineye egemen olmas� gerekti�ini vurgular. Ancak, herkes 
bunu gerçekle�tiremeyecek, bu nedenle i�siz ve yoksul kalacakt�r. �ronik bir biçimde, 
teknolojinin simgesi makineler, insanî olan ya�amsal ö�eleri ele geçirmi�lerdir. Varl��� 
makineye ba��ml� olan i�çi kesimi, makinelerin daha çok i�i yapmalar� durumunda kar�� 
kar��ya gelmi�lerdir. Bu bir dostluk mudur? Yoksa rekabet mi? A�k içinde makinesiyle 
yo�rulan i�çi, i�inin makine taraf�ndan yap�lmas�yla art�k ona dü�man m� olacakt�r yoksa 
makinele�ecek midir? Kar�ncalar ise çal��kanl���n, payla��m�n ve eme�in sembolüdür. Bir 
aradad�rlar. Bir arada olduklar� için güçlüdürler. Çark� da döndürürler, eyleme de geçerler. 
Yürürler. Hareketin ve devinimin simgeleridir. Ayr�nt�c� üslubuyla unutulmaz bir ütopik 
sembolizm olu�turdu�u kompozisyonlar�nda Mümtaz Yener toplumsall��� böylesine bir 
mecazla yo�urmaktad�r.  

 1940�ta �stanbul�da Devlet Güzel Sanatlar Akademisi�nde Leopold Levy 
önderli�inde bulu�an bir grup genç sanatç�n�n insan� ve gündelik ya�am� tart��arak 
Yeniler Grubu�nu olu�turmas� ve çal��an kesimi konu edinen resimleriyle 10 May�s 
1941�de ilk sergileri olan Liman Sergisi ile ortaya ç�kmalar�, Türk Resmi�nde ilk önemli 
toplumsal gerçekçi harekettir. Bu çal��mada ayr�nt�l� olarak yer yer anlat�lan bu hareket on 
y�l� a�k�n bir süre aktif olmu�, grup üyeleri birlikte ya da bireysel olarak benzer kayg�larla 
çal��malar�n� sürdürmü�lerdir. Bu gruptan yaln�zca Mümtaz Yener ve Nuri �yem ya�amlar� 
boyunca �toplumsal gerçekçi� ressamlar olarak sanatlar�n� icra etmi�lerdir. Ancak, 60l� 
y�llara dek bu adla an�lmazlar; bu da kendilerini bu isimle anmam�� olmalar�ndan 
kaynaklanm�� olmal�d�r. Ayr�ca Türkiye�de o dönemde sanat ele�tirmenli�i de bir kavram 
olarak yerle�ik de�ildir.  

 �Türk resim sanat�, tarihinin hiçbir döneminde bu kadar hareketli bir 
dönem ya�amazken, yirmi y�ll�k bu süreçte, geleneksel ve modern çat��mas� 
bir arada var olma çabas� içerisine girmi�tir.  

 1940'larda devletin deste�i sanat üzerinde bütünüyle hissedilirken, 
1950'ler sonras�nda devletin sanat ve sanatç�dan deste�ini tamamen çekmesi 
sonucu, yaln�z kalan sanatç�, aray�� içine girerek kendi üslubunu yaratm��t�r. 
Bundan dolay� 1940-1960 aras� y�llar birkaç sanat ak�m�n�n ayn� anda Türk 
resim sanat�nda görüldü�ü bir dönemdir.�56
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�Türk Resim Tarihi 1960´l� y�llarda önemli bir sanat ak�m�n�n etkisine 
girecektir. Dünya üzerinde 1968 hareketinin ba�lam�nda geli�en toplumsal 
gerçekçilik, ayn� y�llarda resim sanat�m�z� da etkisi alt�na alacakt�r. Özellikle 
1960 ile 1980 y�llar� aras�nda geçen yirmi y�la yak�n zaman dilimi içinde, ilk on 
y�l� çok etkin, ikinci on y�l� örneklerin kendi içinde geli�ip çe�itlemesi olarak 
belirlenen toplumsal gerçekçi sanat yayg�n ve güçlü ürünler verecektir.  

Ancak 1960�lar�n Toplumsal Gerçekçili�i, yeni bir dü�ünce yap�s�n�n 
ürünü olarak ortaya ç�kar. Bu evrede ele al�nan Gerçekçilik, Fransa�da 19. 
yüzy�lda ortaya ç�kan Gerçekçili�in etkilerini ta��yacakt�r. 1960�l� y�llar 
Türkiye�de çarp�k kentle�menin h�zla yay�ld��� dönemdir.  Kentlerin çevresinde 
uydu kentler yerine gecekondular�n düzensiz yerle�imi kentin dokusunu 
bozmaya ba�lar. Köy nüfusunun kente akmas�, kentlerde ve köylerde yeni 
sorunlar�n ortaya ç�kmas�na neden olur. Parçalanan aileler, kent nüfusuna 
kat�lan ö�renim ve e�itim görmemi� insan say�s�n�n art���, buna ba�l� olarak 
vas�fs�z, i� arayan insanlar�n say�lar� her gün art�� gösterir.  

Tar�m ülkesi olan Türkiye�nin sanayile�meye ba�lamas�n�n sonucudur 
bu de�i�im. Fakat sanayile�mede izlenen yava� geli�ime kar��n kentlerin ve 
köylerin yap�sal dönü�ümünü bozan düzensiz kentle�me h�z kazan�r. 
Toplumsal düzenin bozulmas� k�rsal kesim insan�n�n sorunlar�na yeni boyutlar 
katacakt�r. Türk resminde Toplumsal Gerçekçili�e yönelen, Güzel Sanatlar 
Akademisi�nde Ne�et Günal, Cihat Aral, Ne�e Erdok ve Ne�et Günal 
atölyesinden mezun olan ressamlar, Toplumsal Gerçekçi sanat anlay���na 
yönelirler.� 57

  Bu sanatç�lardan farkl� bir biçimde Mümtaz Yener, 1940�l� y�llardan ba�layarak, 

Yeniler Grubu s�ras�nda ve sonras�nda, dü�ünsel boyutu a��r basan bir toplumsall�k ve 

özgün bir gerçekçilik ortaya koyar. Akademi y�llar�, Yeniler Grubu süreci ve sonras�ndaki 

çizgisini devam ettiren Yener, 1960�larda ve izleyen y�llarda kulland��� Makine ve Kar�nca 

metaforlar� ile, yap�tlar�n� zaman zaman sürreal ve hatta metafizik kulvarlara ta��r. 

Sanatç�n�n kalabal�k figürlü resimlerinde, toplumsal ya�am�n bir parças� olarak insan ve 

onun içinde yer ald��� toplumsal çevre, birbirini bütünleyen temalar olarak yer al�r. Mümtaz 

Yener�in sanat�nda insan, toplum gerçe�ini olu�turan dinamik bir elemand�r. Yap�c� ve 

yarat�c� güç, insan gerçe�inden kaynaklan�r. Do�ay� kendi yarar�na kullanan ve ya�am� 

yönlendiren de insand�r. Ayn� zamanda makineyi kullanan ve ona hükmetmek zorunda 

olan da insand�r. Dolay�s�yla sanat�n iletece�i bütün toplumsal mesajlar, insan gerçe�i 

üzerine kurulu olmal�d�r.  
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BÖLÜM III 

MÜMTAZ YENER��N SANATI  

VE RES�MLER�NDEK� KONULAR 

 Mümtaz Yener, 1948 y�l�nda askerlik görevi için Erzurum�a gider. 3 y�l 

boyunca izinlerinde trenle yolculuk ederek �stanbul ve Erzurum aras�n� gözlemler. 

Komutan� anlay��l� bir subayd�r ve o�lu ile de arkada� olur; askerli�i süresince ona 

bir oda verirler ve orada atölyesini kurarak resim yapar. Erzurum�da at�yla civar 

köyleri gezer, mezarl�klar� dola��r, peyzaja ç�kar. Anadolu insan�n� çok sever. 

�stanbullu ve aristokrat/burjuva kültürüne sahip bir sanatç�yken, hem sava� y�llar�n�n 

ard�ndan ya�anan yoksunlu�una tan�k olacak, hem de Anadolu insan�n� ve 

ya�am�n� daha iyi tan�yacakt�r. Bu tarihten sonra resimlerine köylüler ve köy ya�am� 

betimlemeleri girer. Üslubunda da de�i�iklikler olur; kendi deyimiyle sanat� �neo-

klasik� bir yola girecektir.  

 Aile koleksiyonunda, o dönemde yapt��� resimlerden, onbe� civar�nda imzal� 

ve 1950 tarihli karton üzerine pastel ve kara kalem desen çal��malar� bulunmaktad�r. 

Bu resimlerde, sanatç�n�n de�i�ik aray��lar� dikkat çeker. Tek renk armonisi 

biçiminde geli�im gösteren bu dönem çal��malar�, ye�il/k�rm�z� kontrast�n� hemen 

tüm resimlerinde çokça kullanan bir ressam olmas� bak�m�ndan, kayda de�erdir. 

Kübik, soyut figüratif, geometrik kompozisyonlar, spiral içinde eriyen, ço�alan, 

yükselen kalabal�klar ve yörenin insanlar�, bu çal��malar aras�ndad�r. Do�uya ilk 

gidi�idir, ancak sonraki y�llarda bir kaç arkada��yla birlikte motosikletleriyle 

Anadolu�yu bir çok kez gezecekler ve bu gezilerin sonucunda resimlerindeki 

tiplemeler de�i�ecektir. �stanbul�un yoksul kesimini resmederken, 1948�den 

ba�layarak Anadolu�nun yoksun insanlar� da desenlerinde ve tuvallerinde yer al�r.   

 Askerden döndükten sonra resim çal��malar�n�n yan� s�ra 1951-59 y�llar� 

aras�nda afi�, grafik, karikatür ve sinema sanat� alanlar�nda da ürün vermi�, yak�n 

arkada�lar� yönetmen �lhan Arakon ve karde�i Ayd�n Arakon�la birlikte çal��arak, 

sanat yönetmenli�i, senaryo yazarl��� yapm��, "Papatya" (Ergenekon Film, 1956) ve 

"Binnaz" (Atlas Film, 1959) adl� iki de film yönetmi�tir. Sami Ayano�lu�nun ba�rolünü 

oynad��� ��stanbul�un Fethi� filmi de dahil olmak üzere birçok filmin dekorlar�n� 
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yapm��t�r. Kurtulu� semtindeki Küçük Atlas Sinemas��n�n dekor ve akustik planlar�n� 

çizmi�, uygulamada da ba��nda olmu�tur. Bu sat�rlar�n yazar� da sonraki y�llarda 

birçok kez o sinemaya ailesiyle birlikte gitmi� ve film izlemi�tir. Yine bu y�llarda 

birçok resim yapm�� ve satm��, yar��malarda ödül alm��; 1953�te �stanbul 

Belediyesi'nin "Fetih Y�l Dönümü" Resim Yar��mas�'nda "Rumeli Hisar�" adl� yap�t� 

ile birincilik ödülü alm��t�r. 

�kinci Dünya Sava���n�n bitiminden sonraki y�llarda Rusya�daki Stalin 

Dönemi�nin etkileri Türkiye�de de hissedilmeye ba�lan�r. Sanatta da daha etkili, daha 

sloganc� anlat�mlara rastlan�r. Meksika�da ya�anan toplumsal hareketler; 1920li 

y�llardan ba�layarak 1950�ye dek süren dönemde üretken ve etkin olan Diego 

Rivera, Orozco ve Squerios�un toplumsal gerçekçi duvar resimleriyle tablolar� 

�stanbul�da da sanatç�lar taraf�ndan izlenmektedir. Ayr�ca, Latin Amerika�da ya�anan 

Pancho Villa, Che ve Kastro rüzgarlar�, Türkiye�de de esmektedir.  

 Çin�de ya�anan Mao�nun reformlar� ise dünyada birçok sosyal ve ekonomik 

konunun yeniden ele al�nmas�na ve de�erlendirilmesine neden olacakt�r. 1960�l� 

y�llarda Türkiye de bu toplumsal hareketlerin içinde bulur kendini. Sanatta, 

edebiyatta yeni bir toplumsal gerçekçi dalga ya�an�r; yeni ürünler ortaya ç�kar. Tüm 

dünyada etkileri derinden hissedilen Vietnam Sava�� ve �68 ku�a��� hareketleri de 

bu y�llar� �ekillendirecek, sanatta da politik söylemleri olan çal��malar artacakt�r. Bu 

toplumsal hareketleri 70�li y�llarda Avrupa Sosyalizmi izler. Türkiye de bu 

geli�melerden etkilenir. Bu ba�lamda, dü�ünen ve üreten bir sanatç�n�n, �stanbul�da 

1930�lu y�llarda ald��� e�itim, hocalar� ve aile yap�s� dikkate al�nd���nda, ya�ad��� ve 

üretti�i dönemin toplumsal hareketlerine kay�ts�z kalamayaca�� ku�kusuzdur. Dünya 

gündeminin Türkiye aç�s�ndan da önem ta��d��� Cumhuriyet�in ilk 15 y�l�nda Atatürk 

ve sonras�nda 1950�ye dek olan dönemde �nönü�nün tek partili rejimi döneminde 

uygulanan �Kültür ve Sanat Politikalar��,  Cumhuriyet�in �Bat�l� olma�, �ça�da�la�ma� 

ve en önemlisi yap�lan devrim ve reformlar�n �genel�e yay�lmas�n� sa�lama kayg�lar� 

ta��r. Bu tart���lmazken, �devlet�in, onaylamad��� ba�ka toplumsal hareketleri kontrol 

etmek ad�na, daha o y�llarda yeni bir bask�c� döneme girdi�i, bu �kontrollü� sistemin 

1950�de çok partili yönetime geçi�, Menderes ve sonraki yönetimlerce de artarak 

devam etti�i söylenebilir. Halk�n sorunlar�n� yans�tman�n bir görev oldu�unu 

dü�ünen toplumsal gerçekçi sanatç� her dönemde zorluklarla kar��la��r; çünkü her 

�yönetim� yapt��� güzel �eylerin desteklenmesini ve ön planda gösterilmesini ister. 

Gündelik ya�am, i�çinin ya da köylünün haklar� ve sorunlar�, yönetici kesimlerce 
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genel olarak ya yoktur ya çözülmektedir ya da önemsizdir. Genel olarak büyük 

oranda halledilmi�tir. Toplumsal gerçekçilik herhangi bir partiyi, yönetimi ya da bir 

olu�umu desteklemez; yaln�zca sorunlar�, çözülebilmesi için gün �����na ç�karmay� 

hedefler. Ac�lar�, s�k�nt�lar�, deh�eti, çaresizli�i göstermeye çal���r; bunlar�n nas�l 

ortadan kald�r�labilece�ini sorgular. Bu arada direk anlat�m, tercih edilen bir durum 

de�ildir; sanatç� bu sertli�i, yorumlar�yla ve mecazlarla zenginle�tirir.  

  
 3.1. ��çiler, Makineler  

 Mümtaz Yener, i�çileri ve çal��an kesimi erken ya�larda resmetmeye ba�lar. Önceki 

bölümlerde belirtildi�i üzere, kendi aç�klamalar�nda da izlendi�i gibi, çal��malar� insan 

odakl�d�r; emek odakl�d�r. Çevresindeki i�çileri çizer önce; sonralar� emek, ana temas� 

olur. Eme�i ça�r��t�ran her �eyi; çal��an insanlar�, i�çileri, kalabal�klar�, köylüleri,  

makineleri ve kar�ncalar� i�ler kompozisyonlar�nda. Kronolojik olarak incelendi�inde; 1940 

tarihli i�çi deseninde de (Resim 1) makine kulland��� görülmektedir. Bu çal��may� Leopold 

Levy Atölyesi�nde Yüksek Bölüm ö�rencisiyken gravür yapmak üzere çizmi�tir. 

 Bu bölümde ��çi desenleri ve kar���k teknikli resimleri ile �stanbul�daki gündelik 

ya�am�n kahramanlar�n�, çal��an kesimi aktard��� kalabal�klar� i�ledi�i ya�l�boyalar�n� 

inceleyece�iz. Önemli resimlerinin katalog çal��malar� da bu bölümde yer almaktad�r.  Her 

Bölüm�ün resimleri, kendi içinde numaraland�r�lm��t�r.  
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 3.1.1. ��çiler, Makineler - Desenler 

Mümtaz Yener için birbirinden ayr�lmaz olan ��çi ve Makine desenleri, sanat ya�am� 

boyunca sürdürdü�ü konular aras�nda yer al�r. Bunlar�n bir k�sm�n� hamallar, kürek 

çekenler olu�tursa da, büyük ço�unlu�unun makineyle u�ra�an i�çiler olmas�, Yener�in 

henüz ortaokul ö�rencisiyken yaz tatillerinde a�abeyinin torna-tesviye atölyesinde 

çal��m�� olmas�ndand�r. Ayr�ca ö�rencilik y�llar�nda ve Yeniler Grubu Liman Sergileri 

haz�rl�klar� s�ras�nda olu�an toplumsal gerçekçi tavr� nedeniyle, çal��an ve özellikle de 

makineyle u�ra�an kesime e�ilmesi, makineleri ve teknolojiyi seven bir ki�ili�e sahip 

olmas�na ba�lanmal�d�r. Zaman içinde makineleri, anlatmak istedi�i as�l kutsal konu olan 

�emek� için mecazi bir estetik ö�e olarak kullanm��; makineleri resmetme konusundaki 

ustal�k da hep dikkat çekici olmu�tur.  

Sanatç�n�n ki�isel ar�ivindeki en eski tarihli ve imzal� desen bu i�çi desenidir. Burada 

i�çinin mutsuzlu�u ve makineyle özde�le�mesi dikkat çekmektedir. Bu torna tesviye 

tezgah�nda i�çi adeta makineyle, mengeneyle ve di�lilerle adeta bütünle�mi� gibidir. 

Kronolojik olarak daha önceye tarihlendi�ini bilebildi�imiz baz� desenler imzas�z ve 

tarihsiz oldu�u için burada kullan�lmam��t�r.   

Resim 3.1.1.1  ���çi�   Ka��t üzerine Füzen   1940
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Resim 3.1.1.2    ���çi� 1950 Resim 3.1.1.3  ���çi�  1951 

Resim 3.1.1.4 ���çi�  1963 Resim 3.1.1. 5  �Hamal�  1951
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Resim 3.1.1.6  ���çi� Ç. Mürekkebi 1963 Resim 3.1.1.7  ���çiler� Çini Mürekkebi 1967

Resim 3.1.1.1 ���çi�  Çini Mürekkebi 1970 Resim 3.1.1.2   ���çi�  Ç. Mürekkebi 1970



53 

Resim 3.1.1. 11 �Matbaa ��çileri� 1960�lar

  

Resim 3.1.1. 10 ���çi� 1960�lar

Resim 3.1.1. 12  Desen 1950�ler Resim 3.1.1. 13 �Haddehane� Desen 1970
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          Resim 3.1.1.3  �Güç� Pastel, kuruboya ve Çini Mürekkebi 1965 

 Sonraki y�llarda �Bocurgat� adl� bir seri çal��mas�nda daha düzenli ve 

organize bir biçimde i�lenen kompozisyonlar�n�n haz�rl�k niteli�indeki bu desende, 

sanatç� yine bir güç sava��n�, bir emek mücadelesini yans�tmaktad�r. 

Çal��malar�nda 1948-65 y�llar� aras�nda böylesi bir figüratif soyutlama dikkat 

çeker. Ne var ki, bunlar desenler ve kar���k teknikle yap�lm�� ka��t ve karton 

üzerine çal��malar olup, tuvale geçirilmemi�tir.  
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Resim 3.1.1.5  �Makine ve ��çiler�  

Ç. Mürekkebi 1960�lar

Resim 3.1.1.7 ���çiler� K. Teknik  1960�lar

Resim 3.1.1.4  �Teselli� K. Teknik 1963 Resim 3.1.1.6 �Destek� K. Teknik  1970 
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Resim 3.1.1.8  �Ba�lanma� 1970�ler

Resim 3.1.1.10  �Acemi� Ç. Mürekkebi 1970�ler Resim 3.1.1.11  �Bocurgat� Eskiz 1970�ler

Resim 3.1.1.9  �Üç Arkada�� 1963 

�stanbul Bab-� Ali�de (Ca�alo�lu) Cemal Nadir 
Sokak�ta 1950-1960 y�llar�nda Matbaa ��çileri olan bu 
üç arkada��n isimleri �sa, Musa ve Muhammed idi.  
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Resim 3.1.1.23   ���çi� Ç. Mürekkebi 1978 

Bu çal��mas�nda daha ilüstratif bir saptama göze 
çarpmaktad�r. Say�s�z aray��lar� içeren i�çi desenleri ve 
kompozisyonlar�n�n her biri ayr� bir dil ile ayn� temay� 
anlatmaktad�r.  

Resim 3.1.1.12  �Kay�kta Makine�  

Ç. Mürekkebi 1975 

Buradaki ayr�nt�c� biçem, dantel gibi i�lenen makinelerin 
güzelli�inde kaybolmu� bir i�çinin dram�n� gizleyemez. 

          

Resim 3.1.1.24 �Kürek Mahkumlar��  

Ç. Mürekkebi 1975 

Resim 3.1.1.13  ���çi�   
Ç. Mürekkebi 1977 

Bu desende sanatç�n�n bir çok 
çal��mas�nda  özellikle ve inad�na 
vurgulad��� abart�l� eller dikkat 
çekmektedir.  
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Resim 3.1.1.14  �Dayan��ma� Ç. Mürekkebi 1960 Resim 3.1.1.15 �Deh�et� Ç. Mürekkebi 1977 

  

��çi desenleri Mümtaz Yener�in uzun y�llar boyu özgür biçimde aray��lar ve 

denemeler yapt��� çal��malard�r. Binlerce füzen, çini mürekkebi, dolmakalem, pastel ve 

kar���k teknikle çal��t��� desenlerini ve kompozisyonlar�n�, kâ��t ve karton üzerine 

çizmi�tir. Bu farkl� yorumlar, sanatç�n�n ki�ili�inde, kompozisyon ve üslup çe�itlemeleridir. 

Her üslubun alt�ndan ustal�kla kalkaca��n�n da kan�t�d�r. Bu deneme ve aray��lar, Yener�in 

her defas�nda kendini a�mas�d�r.  

 Her gün sabah kalkar kalkmaz atölyesine girerek çal��maya ba�layan, kahvalt�s�n� 

bile orada yapan sanatç�, ö�leye kadar düzenli biçimde ya�l�boya çal���r; mevsim 

uygunsa, ö�leden sonra Kalam���a çay bahçesine gider, orada da desen çizmeye devam 

eder, ak�amüstü evine dönerek e�inin i�ten gelmesini beklerdi.  Yemekten sonra da geç 

vakitlere kadar atölyesinde tuvalleri üzerinde çal��an Yener, her gün düzenli olarak 

sanat�na zaman ay�r�r, desenlerini ve kompozisyonlar�n� sürekli çizer, ancak, ya�l�boya 

resimlerinde daha hassas davranarak bir resmi 2-3 bazen 4 y�l gibi uzun sürelerde bitirirdi. 

Bu resmin �pi�me� süresi, sanatç�n�n kompozisyon, renk, doku, armoni kayg�lar�n� e�iyle 

ve k�z�yla payla�arak geçirdi�i dönemlerdir.  
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Resim 3.1.1.29  Desen  1960�lar Resim 3.1.1.30   Desen 1970�ler

Resim 3.1.1.31 Desen 1970�ler Resim 3.1.1.32 Desen 1960�lar 
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Resim 3.1.1.33  �Terzi� 1960�lar Resim 3.1.1.34 �Kar���m� 1970�ler

Resim 3.1.1.35 Desen 1960 Resim 3.1.1.36 Desen 1963
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Resim 3.1.1.37 Desen 1950�ler 
Resim 3.1.1.38 Desen 1980

Resim 3.1.1.39 Desen 1950�ler
Resim 3.1.1.40 1950�ler

Resim 3.1.1.41 Desen 1960
Resim 3.1.1.42  Desen 1960�lar
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Resim 3.1.1.45  �Makinelerle A�k� 1970�ler Resim 3.1.1.46  Desen 1970�ler

Resim 3.1.1.43 Desen  1960�lar Resim 3.1.1.44  �New York�  Desen  2000 
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Resim 3.1.1.47  Desen  1970�ler Resim 3.1.1.48 �Dönme Dolap� 1970�ler

  
 3.1.2. ��çiler, Makineler � Ya�l�boyalar ve Kar���k Teknikli Çal��malar 

  

      Resim 3.1.2.1   ��� Kazas��   Kar���k Teknik   1964
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Resim 3.1.2.2 �Emekçiler� K. Teknik   

20X30 cm. 1960�lar 

Resim 3.1.2.3 �Kompozisyon� K. 

Teknik 20X35 cm. 1960�lar

    

Resim 3.1.2.5  ��ölen� K. Teknik 1970�ler Resim 3.1.2.4   �Bocurgat� K. Teknik 1970�ler 
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  Resim 3.1.2.6 ���çi� ya da �Ömer Hayyam� TUY 40X60 cm 1992

Eserin Ad�: ���çi�  ya da  �Ömer Hayyam� 
Eserin Tekni�i: T. Ü. Y. 
Eserin Yap�ld��� Y�l: 1992 
Eserin boyutlar�: 40x60 cm.  
Eserin Bulundu�u Yer: Özel Koleksiyon 

  

 ESER�N ANAL�Z�

 Mümtaz Yener bütün desenlerinde özgürce aray��lar ve denemeler yapm�� olmakla 

birlikte, ya�l�boya çal��malar�nda daha disiplinli ve kuralc�d�r. Adeta �görücüye ç�kar� her 

tuvalinde.  Bu anlay���n, sanatç�y� s�n�rlad��� söylenebilir. ���çi� ya da �Ömer Hayyam� adl� 

bu tabloda da bir anlamda �mükemmeliyetçi� bu yakla��m dikkat çekmektedir. �stiflenmi�

makineler, i�çinin giysisindeki k�vr�mlar�n i�leni�i, renk armonisindeki özen, kompozisyon 

kayg�s�, perspektif ve desendeki kusursuzluk, bir yandan sanatç�n�n ki�ili�ini yans�t�rken 

sanatsal aç�dan da özgürlü�ünü k�s�tlar.  
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Resim 3.1.2.7 �Bozulmu� Makineler� Tuval Üzerine Ya�l�boya  44X60 cm. 1978  

Eserin Ad�: �Bozulmu� Makineler� 
Eserin Tekni�i: T. Ü. Y. 
Eserin Yap�ld��� Y�l: 1978 
Eserin boyutlar�: 44x60 cm.  
Eserin Bulundu�u Yer: Göksun Yener Koleksiyonu 

ESER�N ANAL�Z�

Bu çal��mas�nda Mümtaz Yener�in, bir di�li y���n�n�n içinde çaresizlik içinde feryat 

eden ve belki de yok olan bir i�çiyi resmetti�i görülmektedir. Bu di�liler bozulmu�

makinelerin parçalar�d�r; i�çi ise buna sevinemez. Rakibini mi yoksa yard�mc�s�n� m� 

yitirmi�tir. Kullan�lan renkler ba�lam�nda; bir hüzün, ac� ve çaresizlik alg�lanmakta; 

ayaklardaki ayr�nt�c� çal��man�n ellerde görülmemesi, ellerin adeta gökyüzüyle birle�ti�i 

izlenimini vermektedir.  
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       Resim 3.1.2.8  �Okuyan Makineciler� Tuval Üzerine Ya�l�boya 45X55 cm.  1978 

Resim 3.1.2.9 �Okuyan Makineciler� 

Desen 1977

  

 �Okuyan Makineciler� Mümtaz Yener�in birçok eskiz ve deseninin özeti say�labilecek 

bir ya�l�boya tuval resmidir. Görsel Sanatç�lar Derne�i 1979 Y�l� Ba�ar� Ödülü�nü 

kazanm��t�r. E�itimli i�çinin makineye hâkim olabilece�ini,  ya da onu daha iyi 

kullanabilece�ini vurgulamak istercesine, Yener burada bir makinenin modeli üzerinde 

konu�an, okuyan, dü�ünen ve sorgulayan i�çiler resmetmi�tir. Arkada �stanbul manzaras� 

izlenmektedir. �Makineye egemen olmak�  ancak onu e�iterek mümkün olur, diyen Yener, 

bu eserinde insan ile makinenin dost olmas� gerekti�ini vurgulamaktad�r. Bu ili�kinin yap�c� 

olmas� ve insanl���n yarar�na olabilmesi için makineyi hem �programlamak� hem de 

onunla birlikte ilerlemek gerekir. ��çinin, endüstrile�me sonucu makineye, i�ini elinden 

ald��� için k�zmadan, onu e�iterek, onunla el ele çal��mas� gerekti�i, vurgulanmaktad�r.  

Resim 3.1.2.10  Mümtaz Yener GSD Ödülü 

ile   1979  �Okuyan Makineciler�



68 

  
  

 Resim 3.1.2.11   �Bando Makine 1� TÜY  44X62cm. 1982  

Eserin Ad�: �Bando Makine 1� 
Eserin Tekni�i: T. Ü. Y. 

 Eserin Yap�ld��� Y�l: 1982 
Eserin boyutlar�: 44x62 cm.  
Eserin Bulundu�u Yer: Özel Koleksiyon 

ESER�N ANAL�Z�

Eserde sanatç�n�n yine �insan�n makineye egemen olmas�, makineyi yönetmesi� 

gerekti�i fikrinden yola ç�kan sanatç�, makinelerden olu�an Bando�nun bir orkestra �efi, bir 

insan taraf�ndan yönetildi�ini kurgulam��t�r. Bu eserin yap�ld��� y�llarda sanatç�n�n 

ya�ad��� ülkede ve ortamda bilgisayarlar�n henüz kullan�lmaya ba�lanmad���n� bir kez 

daha hat�rlayal�m. Ancak teknolojiye çok yatk�n bir sanatç� olarak yeni bulu�lar� yak�ndan 

izledi�ini belirtelim.  
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   Resim 3.1.2.12  �Bando Makine 2� TÜY 44X62cm 1982 

Eserin Ad�: �Bando Makine 2� 
Eserin Tekni�i: T. Ü. Y. 
Eserin Yap�ld��� Y�l: 1982 
Eserin boyutlar�: 44x62 cm.  
Eserin Bulundu�u Yer: Göksun Yener Koleksiyonu 

ESER�N ANAL�Z�

Bu resim, sanatç�n�n bir önceki sayfada verilen �Bando Makine 1� adl� tablosunun 

devam� niteli�indedir.  Bu eserde, 1�i yapt�ktan sonra �efsiz bir bando dü�leyen Yener, 

makinelerin yönetilmeye ihtiyac� olmad��� bir ütopya resmetmektedir.  
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 Resim 3.1.2.13  �Robot ��çi� ya da �Transmisyon Hatt�� TÜY 70x100 cm. 2002 

Resim 3.1.2.14  Mümtaz Yener torunu Derin Umar Yener ile 

atölyesinde.  Bu resim 2003  y!l!nda çekilmi�tir. Arka planda yukar!da 

görülen �Robot ��çi� tablosu görülmektedir. 
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 Resim 3.1.2.15   �Bach�   TÜY  30X40 cm. 1990  

Eserin Ad�: �Bach� 
Eserin Tekni�i: T. Ü. Y. 

 Eserin Yap�ld��� Y�l: 1990 
Eserin boyutlar�: 30x40 cm.  
Eserin Bulundu�u Yer: Göksun Yener Koleksiyonu 

ESER�N ANAL�Z�

 Bu eserde Mümtaz Yener, çok sevdi�i ve sürekli olarak dinledi�i büyük klasik müzik 

bestecisi Johann Sebastian Bach�� resmetmi�tir. Makinelerden olu�an bir robot olarak 

resmetti�i müzisyenin klavyedeki üstün performans�n� ön plana ç�karmak amac�yla elleri 

abart�l� ölçülerde kullanm��, yüzü ise bir yunan heykelinin insan güzelli�ini ortaya koyan 

mükemmel çizgileriyle yorumlayarak bir Aziz mertebesine yükseltti�i kahraman�n� 

tanr�salla�t�rm��t�r.    
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Resim 3.1.2.16  �Dü�ünen Robot� TÜY 60X80 cm. 2001 

 Eserin Ad�: �Dü�ünen Robot� 
 Eserin Tekni�i: TÜY 
 Eserin Yap�ld��� Y�l: 2001 
 Eserin Boyutlar�: 60x80 cm. 
 Eserin Bulundu�u Yer: Göksun Yener Koleksiyonu 
  

 ESER�N ANAL�Z�

 Mümtaz Yener bu eserinde �makinelerin de dü�ünebilece�i� fikrinden yola ç�karak, 

yine insanla�an makineyi ya da makinele�en insan� resmetmi�tir. Bugün insano�lunun 

geli�en teknolojiyle insan beynine yak�n süratte ve nitelikte i�lem yapan süper 

bilgisayarlar� üretti�i dü�ünülürse, sanatç�n�n burada bir �Dü�ünen Makine� olabilece�ini 

vurgulad��� görülmektedir. Ayr�ca 2001 y�l�nda 80 ya��n� a�m�� oldu�unu da hat�rlayarak, 

sanatç�n�n bellek ve dü�ünce üzerine, ünlü Frans�z Heykeltra� Auguste Rodin�e bir 

gönderme yapm�� oldu�unu söylemek yanl�� olmaz.  
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Resim 3.1.2.17  �A��k Makine� TÜY 30X40 cm.  1994 

Eserin Ad�: �A��k Makine�  
Eserin Tekni�i: T. Ü. Y. 
Eserin Yap�ld��� Y�l: 1994 
Eserin boyutlar�: 30X40 cm.  
Eserin Bulundu�u Yer: Göksun Yener Koleksiyonu 

 ESER�N ANAL�Z�

 Sanatç� bu eserinde Bir �stanbul Manzaras��na kar�� saz da çalabilen bir robot 

resmetmektedir. Makineler, insan�n yapt��� her i�i yapabiliyorsa, bunu da yapabilir, 

demektedir. Dü�ünebilmekle birlikte acaba duygular� da var m�d�r? Türk toplumundaki Saz 

�airi ya da Ozan ve A��k kavramlar�ndan beslenen bu eser, yerel ve ulusal resim ve 

ulusal ressam sorular�na cevabi mahiyettedir. Kompozisyonu tamamlayan zemindeki 

eliptik form buran�n bir fabrika ya da tersane oldu�unu hat�rlatmaktad�r. Camii silueti 

Sultan Ahmet Camiininkine benzemekte; konumun Haydarpa�a ya da Harem-Salacak 

aras� oldu�unu dü�ündürmektedir. Ayr�ca Robot�un yani �A��k Makine�nin ba��ndaki hilal 

ve y�ld�z da Türk Bayra���na gönderme yaparak yerellik ya da ulusall�k saptamas� 

yapmaktad�r.  
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  Resim 3.1.2.18   �Sen de Gel�  Duralit Üzerine Ya�l�boya 70x100 cm. 1985 

Eserin Ad�: �Sen de Gel� 
Eserin Tekni�i: T. Ü. Y. 

 Eserin Yap�ld��� Y�l: 1985 
Eserin boyutlar�: 70x100 cm.  
Eserin Bulundu�u Yer: Özel Koleksiyon 

 ESER�N ANAL�Z�

Bu ütopik eserinde Mümtaz Yener, Mevlana�n�n birle�tirici ça�r�s�n� tekrarlayarak 

�Sen de Gel� diyor ve bilge ki�inin yol göstericili�inde bir davette bulunuyor. �� yeni 

kompozisyonunda an�tsal mekanlar ve an�tsal makineler çevresinde toplanm�� kalabal�k 

figürlerde toplumun ça�da� ve ileriye dönük kesimiyle tutucu ve ç�karc� çevreleri ustal�kl� 

bir istif düzeni ve yetkinlikle simgelemi�� s�n�f çeli�kilerini vurgulayan ölçülü bir ele�tiri, 

güçlü bir desen ve form yetene�i, ilüstrasyona kaçmayan bir pentür anlay���yla ortaya 

ç�k�yor�� 58   
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 Resim 3.1.2.19  �Mevleviler� TÜY 70X100 cm. 1998 

Eserin Ad�: �Mevleviler� 
Eserin Tekni�i: T. Ü. Y. 

  Eserin Yap�ld��� Y�l: 1998 
Eserin boyutlar�: 70x100 cm.  
Eserin Bulundu�u Yer: Göksun Yener Koleksiyonu 
  
ESER�N ANAL�Z�
  

 Mümtaz Yener �Mevleviler� adl� bu tablosunu 80 ya��ndayken bitirmi�tir. Ya�l�l�k 

dönemi ürünü olmas�na kar��n, zinde ve hareketli bir kompozisyonun varl��� dikkat 

çekmektedir. Felsefeye merakl� bir sanatç� olmas� nedeniyle, mitolojinin ve kutsal 

kitaplar�n yan� s�ra birçok ö�retilerle birlikte Buda, Konfüçyüs ve Mevlana hakk�nda da 

engin bir bilgiye sahipti. Bu resimde, kendi metaforu olan �insanlar� makinele�tirme� 

kavram�ndan yola ç�karak, �dervi�lerin� sonsuz dönü�lerini, bir di�liler dizgesi ba�lam�nda 

ele alm��t�r. Adeta makinele�en bir ritim ve sonsuzlukta dönen dervi�lerin ak�l almaz 

devinimleri, onlar�n bir makineymi�çesine dönü�leriyle betimlenmektedir. Her bir dervi�in 

yüz ifadesinin de�i�ikli�i, ellerinin ve kalplerinin insan organlar� olarak kald��� dikkat 

çekmektedir. Gerçekçi çal��malar�nda genel olarak impasto kullanmayan; tuvalleri birkaç 

kez astarlad�ktan sonra gözenekleri kapatmak için z�mpara kullanan sanatç�n�n birçok 

tablosu ince f�rçalar ile çal���lm��t�r. Bu resimde de belirgin bir doku ve karakteristik bir 

f�rça darbesi (tu�e) gözlenmez.  
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 Resim 3.1.2.20  �Kar���m�  TÜY  45X60 cm. 1978 

Eserin Ad�: �Kar���m� 
Eserin Tekni�i: T. Ü. Y. 

 Eserin Yap�ld��� Y�l: 1978 
Eserin boyutlar�: 45x60 cm.  
Eserin Bulundu�u Yer: Özel Koleksiyon 

 ESER�N ANAL�Z�

�nsan ve Makine ili�kisinin belki de en üst noktas�; makinele�en insan. Belki de 

insanla�an makine� Burada bir ortakl�k, bir �kar���m� ve bir dostluk söz konusu. Sevgi 

dolu bir kayna�ma, r�za dolu bir birliktelik. Dingin bak��l� bir i�çinin i�birli�ine raz� olmu� bir 

robotla beraberli�inin resmidir.  
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Eserin Ad�: �Makinelerin �öleni� 
Eserin Tekni�i: T. Ü. Y. 

 Eserin Yap�ld��� Y�l: 1978 
Eserin boyutlar�: 50x60 cm.  
Eserin Bulundu�u Yer: Özel Koleksiyon 

 ESER�N ANAL�Z�

 ��Makineye sahip olman�n verdi�i mutlulu�u, makine ile bütünle�en insan�n co�kulu 

k�vanc�n� duyuran �Makinecilerin �öleni� resmiyle kendine özgü ça�da� bir toplumculuk ve 

gerçekçilik yöneli�inde y�llard�r yenilmez bir inanç ve titizlikle sürdürdü�ü teknik yetkinli�i 

dü�ünsel, anlat�mc� ve yorumlay�c� bir görsel boyutla bütünle�tiriyor.� 59  Yakla��k dört 

y�lda tamamlad��� bu eserini gerçekle�tirirken, Mümtaz Yener�in her bir i�çinin ve 

makinenin duru�unu hesaplad���n�, resme hareket veren kollar�n ve di�lilerin yönlerini not 

alarak, resmin dinamizmini sa�lad���n� biliyoruz.   
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 Resim 3.1.2.21      �Makinelerin �öleni�  TÜY 50x60 cm. 1978 
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 Resim 3.1.2.22   �Kad�n ve Makine�  TÜY 62x48 cm. 1979 

Eserin Ad�: �Kad�n ve Makine� 
Eserin Tekni�i: T. Ü. Y. 
Eserin Yap�ld��� Y�l: 1979 
Eserin boyutlar�: 62x48 cm.  
Eserin Bulundu�u Yer: Özel Koleksiyon 

ESER�N ANAL�Z�

Kad�nla ilgili ve kad�n için birçok eskiz ve desen yapm�� olan Mümtaz Yener, Kad�n�� hep 

eme�in bir elementi olarak betimlemi�, gerek kentli gerekse köylü kad�n� emekle birlikte 

yorumlad��� çal��malarda i�lemi�tir. Bu eserde de adeta kutsal ba�lamda bir Kurtulu�

Sava�� figürü ya da bir Meryem Ana olarak kar��m�za ç�kan Kad�n figürü, makineye de 

sahiptir. Ona iyi bakmaktad�r. Sevdi�i, i�ine yarayan, kucaklad��� bir varl�k olarak makine 

ile kad�n, arkada�t�r. 
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  Resim 3.1.2.23  �Eminönü Alan�� TÜY 70x100 cm.  1976

  Resim 3.1.2.24      �Eminönü Alan�� Detay
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 A�a��da, bir fizikçinin, Mümtaz Yener�in özellikle makine resimleri hakk�nda 

aç�klay�c� de�erler ta��yan yaz�s�n� bulacaks�n�z. Hiçbir yerde yay�nlanmayan bu yaz�y� 

Say�n Hocam�z Prof. Dr. Osman Demircan60 bu tez için kaleme alm��t�r.   

 �MÜMTAZ YENER��N RES�MLER�� 

 �-Bir Fizikçinin Yorumu-� 
  
 �Mümtaz Yener�in resimleri daha ilk bak��ta bir fen bilimci yakla��m�yla 
tasarland�klar�n� ve ayn� yakla��mla yap�ld�klar�n� göstermektedir. 
Resimlerdeki dinamizm, toplu hareketler, gerçekçi ölçüler ve do�ru 
perspektif, özelde de resimlerde çal��kanl�k, toplum hareketleri ve üretimi 
ifade etmek için kar�ncalar�n, i�çilerin, makinelerin, çarklar�n, di�lilerin, 
kald�raç türü birçok aletin kullan�lm�� olmas� sanayile�me, kalk�nma ve bat�l� 
anlamda makinelerin gücünden de yararlanarak ve üreterek geli�meyi ne 
kadar önemsedi�ini ve özümsedi�ini göstermektedir. �nsan bedeninin bir 
makine gibi çal��t���n� anlatmaya çal��mas� bir fen bilimci görü�üdür ve bu 
görü� fizikte güç, kuvvet, enerji ve kald�raçlar gibi mekanik fizik konular�n�, iyi 
bilmeyi gerektirir.  Makinelerin ve farkl� özellikte di�lilerin insan bedenine, 
bedenin bugün bilinen simetrisini de koruyarak yerle�tirilmesi Mümtaz 
Yener�in tüm bu fizik konular�n� iyi anlad���n�, benimsedi�ini ve önemsedi�ini 
göstermektedir. �nsan bedeninin makinele�tirilebilece�i görü�ü üretim ve 
sanayile�me ba�lant�lar� yan�nda mekanik61, robotik62 ve mekatronik63 gibi 
bilim alanlar�yla da ilintilidir. Duyu organlar� yerine geçecek hassas 
detektörlerin mekanikle birle�tirilerek makine gibi çal��abilecek robotlar�n 
yap�labilece�i görü�ü de Mümtaz Yener�in resimlerinde hakimdir. Bir ressam 
yukar�da s�ralanan fen bilimleri alanlar�nda yeterli bilgiye sahip de�ilse, bu 
bilgileri de yeteri kadar özümseyememi�tir ve benimseyememi�se de bu 
konular� do�ru i�leyen resimler yapamaz. Mümtaz Yener�in bu nedenlerle 
resimlerinde mekanik, robotik, mekatronik gibi fen bilimleri alanlar�n� 
özümsemi� ve benimsemi� bir fen bilimci yakla��m� sergiledi�i 
görülmektedir. � 

  

 Bu sat�rlarda da belirtildi�i gibi Mümtaz Yener, bir bilim adam� tavr�yla ara�t�ran, 

okuyan ve ö�renen bir ki�ili�e sahiptir. Mekanik, Robotik ve Mekatronik konular�nda geni�

bilgi sahibidir. Onlar� resmetmeye ba�lad��� 1930�lu y�llarda henüz ressam de�ildir ama 

makineleri tan�maya ve sevmeye ba�lam��t�r. 1940l� y�llarda bir ressam olarak temas�n� 
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destekleyici biçimde kompozisyonlar�n�n bir ö�esi olarak kulland��� makineler, 70li y�llarda 

ya�l� boya eserlerinde geni� yer tutmaya ba�lar ve 2000li y�llara dek sürer. 

3.2. Çok Figürlü Kompozisyonlar� 

 Mümtaz Yener�in 1941�den ba�layan ve �toplumsal gerçekçi� konular� i�leyen, 

devrin güncel sorunlar�n� kalabal�k figüratif kompozisyonlarla anlatt��� büyük boy 

ya�l�boya tuvallere bu bölümde bir seçki yap�larak k�saca de�inilmektedir. Makineleri 

yo�un olarak çal��t��� di�er çok figürlü kompozisyonlar, bir önceki bölümde, ��çi ve Makine 

Resimleri Bölümü�nde incelenmektedir. Sanatç�n�n bu dönemi 80�li y�llar�n sonuna dek 

aral�ks�z sürer. Daha önceki bölümlerde ayr�nt�l� anlat�ld��� gibi, bu döneme ait elimizde 

orijinal resim az say�da bulunmaktad�r. Yap�ld��� y�llarda sat�lm�� olanlar�n orijinallerine 

ula�amad���m�z gibi, renkli görselleri de ne yaz�k yoktur. Büyük bir �ans eseri, Mümtaz 

Yener, iyi bir ar�ivci olarak bu resimlerin görsellerini, gazete ve dergilerde ç�kan haber ve 

ele�tirileri, ayr�ca ad� geçen ya da söz konusu oldu�u her türlü yay�n organ�n� orijinalleri ve 

fotokopileri ile birlikte biriktirmi�tir. Bunlar bugün elimizdedir. Büyük oranda sanatç�n�n 

kendi ar�ivinden kulland���m�z örnekler, bu birinci el çal��man�n do�rulu�unu ve 

güvenilirli�ini ortaya koymaktad�r. Kendi sanat ya�am�na ve ayn� zamanda bir döneme de 

���k tutacak bu çal��ma, Mümtaz Yener�in 1941�de toplumsal gerçekçi çizgiye ula�t���n� ve 

bu anlay��ta resimler üretmeye ba�lad���n� göstermektedir. Bu eserlerin yetkin örnekler 

olmas� ve Türk Resim Sanat� Tarihi�nde Toplumsal Gerçekçi Resmin 1960�lardan çok 

önce 1940�larda yap�lmaya ba�land���n� ortaya koymas� bak�m�ndan önemli bir olgudur. 

Mümtaz Yener�in ayn� dü�ünceyi payla�t��� atölye arkada�lar�yla 1940�ta olu�turdu�u ve 

1941�de ilk sergisi �Liman�� gerçekle�tiren Yeniler Grubu, bu çal��mada ayr�nt�l� olarak 

incelenmi�tir. Mümtaz Yener bu grubun üyesi olan arkada�lar� aras�nda da figüratif 

kalabal�klar� böylesine ustal�kla ve çok say�da üretti�i için takdirle kar��land��� e�inin 

aktard�klar�ndan bilebildi�imiz bir enformasyondur ve siyah beyaz da olsa o y�llara 

tarihlenen görsellerle de kan�tlanmaktad�r. Özellikle 1940 ila 1948 y�llar� aras� Mümtaz, 

Nuri, Ferruh ve Avni çok yak�n arkada�t�rlar; kom�udurlar, e�leri ve anneleri görü�ür. 

Selim, Turgut, Fethi, Kemal de öyle, ailecek görü�ürler. Birbirlerini severler, desteklerler, 

birlikte hareket ederler. Avni ve Selim Paris�e giderler ama birbirlerinden kopmazlar.  
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 Resim 3.2.1  �F�r�n� ya da �F�r�nda Ekmek Bekleyenler�  TÜY 50X65 cm. 1941 

 Toplama kamplar�ndaki insan manzaralar�n� and�ran figürlerin yer ald��� Mümtaz 

Yener�in bu tablosu, �Tamirat Fabrikas�� ve �Ajans Haberleri� tablolar�ndan sonra (belki de 

ayn� zamanda) yapt��� 1943�te Yeniler Grubu�nun Frans�z Konsoloslu�u�ndaki üçüncü 

sergisinde (23 May�s 1942�deki 2. Sergi�de daha önce sergilenmi� olmas�na kar��n ve 

sergi Akademi Salonlar��nda olmad��� halde)  Akademi Müdürü Burhan Toprak taraf�ndan 

polis zoruyla kald�r�lm��; bunun üzerine sanatç� di�er resimlerini de alarak salondan 

ayr�lm��t�r. (Bu resimlerin aras�nda �9. Senfoni�, �Ajans Haberleri�, �Tamirat Fabrikas��, 

�Paydos� gibi büyük kalabal�klar� ve güncel sorunlar� i�ledi�i tablolar da vard�r.) Elimizde 

maalesef renkli bir foto�raf�n�n olmad��� bu eser, 1941 y�l�nda Mümtaz Yener�in teknik ve 

dü�ünce bak�m�ndan nerede oldu�unu göstermektedir.  Bu eserini yapt��� y�l, Akademi�nin 

Yüksek Bölümü�nü bitiren ve henüz 23 ya��nda olan Sanatç��n�n, toplumsal gerçekçi bir 

üslupla çal��m�� oldu�u görülmektedir. 1941 y�l� bu anlamda bir �milat� kabul edilebilir. 

�fadeci özgün anlat�m, abart�l� ancak sloganc� de�ildir. �kinci Dünya Sava���n�n etkileriyle 

s�k�nt�l� y�llar geçiren Türkiye�de açl�k ve yokluk ba� göstermi�tir; Ekmek �Karne�yledir. 

Foto�raflanamayan anlar resmedilerek belgesel nitelik kazanmaktad�r.  
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Resim 3.2.2  �K�na Gecesi 2�  TÜY  Sanatç!n!n daha sonraki y!llarda yapt!�! bir eseri. 

Hakk!nda, Özel Koleksiyon�da oldu�u için, bilgi yoktur. 

Resim 3.2.3 �K�na Gecesi�     Tuval Üzerine Ya�l�boya     30x40 cm.     1947      

Özel Koleksiyon

 Bu çok özel resim, 1947�de �stanbul�da Yener çiftinin arkada�lar�n�n dü�ününden 

bir sahneyi yans�tmaktad�r. Bu nedenle belgesel niteli�i de vard�r. Sanatç� bu resimde, 

bir deneme gerçekle�tirmekle birlikte, �Yan�k Ömer� ve Kuvartet� tablolar�yla 

kar��la�t�r�ld���nda daha az kübizmin etkisindedir. Modigliani�yi ça�r��t�ran uzun boyunlar 

dikkat çekmektedir.  Bu dönemine ait elimizde renkli görseli olan ve kalabal�klar� i�leyen 

tek resimdir. 2012�de Ankara�da bir Müzayede�de el de�i�tirmi� oldu�u bilgisi vard�r.   
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Resim 3.2.4 ��lan Tahtas�� TÜY 50X66 cm. 1977

Eserin Ad�: ��lan Tahtas��  
Eserin Tekni�i: T. Ü. Y. 
Eserin Yap�ld��� Y�l: 1977 
Eserin boyutlar�: 50X66 cm.  
Eserin Bulundu�u Yer: Göksun Yener Koleksiyonu 

ESER�N ANAL�Z�

 Yine �stanbul�dan insan manzaralar��  �� arayanlar; bir ilandan medet umanlar. 

De�i�ik tipte, de�i�ik kökenden, toplumun çe�itli katmanlar�ndan insanlar; köy kökenliler, 

i�çiler, �ehir insanlar�� �landa beklediklerini bulamad�klar�n� anlad���m�z yüzleri as�k, 

suskun ve mutsuz insanlar. Figürde ustal�k göze çarparken, konunun önemi gere�i,  

gözler ve eller yine abart�l� çal���lm��t�r. Renk ve kompozisyon, sanatç�n�n özgün 

perspektif yorumuyla bütünle�mektedir. 1941�den, bu resmin yap�ld��� y�l olan 1977 

aras�ndaki 36 y�l (ve sonras�nda vefat�na dek geçen süre de 30 y�l) boyunca say�s�z eser 

veren Mümtaz Yener�in Toplumsal Gerçekçi çizgisinden hiç ödün vermedi�i görülmektedir. 

Abart�l� ancak sloganc� olmayan plastik anlat�m göze çarpar.  
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Resim 3.2.5  Mümtaz Yener ve � �lan Tahtas��  Duralit üzerine ya�l� boya  51X67 cm. 1977 

  

 Yeniler Grubu Sergilerinden ba�layarak benzer konularda ba�ka resimler de yapan 

sanatç�, belki de bir dönemin kaç�n�lmazlar�ndan olan �lan Tahtas� gerçe�ine parmak 

bas�yor. �leti�im ça�� öncesi insanlar her türlü duyuruyu ilan tahtalar� arac�l���yla 

ö�renirlerdi. �� arayanlar, s�nav kazananlar, randevu saatleri, mahkeme duru�ma günleri, 

tapu kay�tlar�, vb. 

  

 Sanatç�n�n renk ve kompozisyon anlay���n�n belirgin olarak görüldü�ü bu resimde 

figür ve perspektif ustal��� dikkat çekmektedir. Kendine özgü abart�l� duygu betimlemeleri 

yüzlerde okunmaktad�r. Kalabal�klar�,  yani insan�, yine insani bir durum, bir ortam 

yaratarak kompoze eden Yener, toplumsal bir sorunu, ilerde belgesel özelli�i de 

olabilecek bir zaman kesiti içinde vermektedir.  

�stanbul Beyo�lu�nda Galatasaray Yap� Kredi Kaz�m Ta�kent Sanat Galerisi�nde 

gerçekle�en 2006 Ocak ay�ndaki Retrospektif Sergisi�nin Aç�l�� Kokteyli�nde Mümtaz 

Yener ��lan Tahtas�� adl� resminin önünde görülmektedir. Bu s�ralarda 88 ya��nda olan 

sanatç�, bu foto�rafla, ne yaz�k, sosyal ya�amdaki son görüntülerinden birini vermektedir.  
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Resim 3.2.6  �Kara Delik� TÜY 70X100 cm. 1980 

Eserin Ad�: �Kara Delik�  
Eserin Tekni�i: T. Ü. Y. 
Eserin Yap�ld��� Y�l: 1980 
Eserin boyutlar�: 70X100 cm.  
Eserin Bulundu�u Yer: Göksun Yener Koleksiyonu 

 ESER�N ANAL�Z�

 Sanatç� bu eserinde yine toplumun de�i�ik katmanlar�n� i�lemekte; kafa yap�lar�, 

dü�ünceleri, e�itimleri do�rultusunda, insanlar�n giyimlerini, tav�rlar�n� abart�l� anlat�m�yla 

ortaya koymaktad�r. Bu anlat�m biçimi, Meksika duvar resimlerinde ve Amerikan sosyal 

realizminin temsilcilerinden John Sloan�da kar��m�za ç�kmaktad�r. Mümtaz Yener bu tür 

çok figürlü çal��malar�nda yüz ifadelerini tek tek karakteristik ö�eleri aç��a ç�karacak 

�ekilde etüd etmi� ve i�lemi�tir. Gökten gelen kutsanm�� ���k, insanl��a sunulan ya�am�n 

kutsall���n�; yerdeki topu �kara� bir deli�e sokmaya çal��an insanlar�n da �lüzumsuz i�lerle 

u�ra�malar�n�� vurgulamaktad�r.  
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Resim 3.2.7  �Oyunu Bana Ver� TÜY 50X65 cm. 1977

Eserin Ad�: �Oyunu Bana Ver� 
Eserin Tekni�i: T. Ü. Y. 
Eserin Yap�ld��� Y�l: 1977 
Eserin boyutlar�: 50X65 cm.  
Eserin Bulundu�u Yer: Göksun Yener Koleksiyonu 

 ESER�N ANAL�Z�

 Yine bir Seçim Dönemi; bu dönemde köy insan�n� ziyaret eden politikac�lar� 

Köylünün akl�n� çelmeye, ondan oy istemeye gelmi� parlamenterler� Köy insan� �a�k�n; 

Köy insan� huzursuz ve karars�z. Bir yanda köylünün kerpiç evi, ka�n� arabas�. Di�er 

yanda köylünün oy�una muhtaç adaylar�n arabalar�, k�yafetleri, yüz ifadelerindeki 

samimiyetsizlik. Politik bir hiciv. Çeli�kileri yans�tan, döneminin adaletsizliklerini ve 

çeli�kilerini anlatmaya çal��an sanatç�n�n abart�l� anlat�m� özellikle gözlerde belirgin.  
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Resim 3.2.8  �Sultanahmet Meydan�� TÜY 70X100 cm. 1987  Özel Koleksiyon

Eserin Ad�: �Sultanahmet Meydan�� 
Eserin Tekni�i: T. Ü. Y. 
Eserin Yap�ld��� Y�l: 1987 
Eserin boyutlar�: 70x100 cm.  
Eserin Bulundu�u Yer: Özel Koleksiyon 

ESER�N ANAL�Z�

  

 Toplumun her kesimini görebilece�iniz bir �ehir meydan�; �stanbul�da Sultanahmet 

Meydan�. Çeli�kiler, farkl�l�klar� Toplumun her katman�ndan, her gelir ve e�itim 

düzeyinden, de�i�ik mesleklerden, i�çiden i�sizden, köylüden kentliden, her türlü insan�n 

bir arada bulundu�u bir meydan. Kimi konu�uyor, kimi dinliyor, kimi çal�yor kimi söylüyor� 

Bu ba� yap�t, ki 4 y�lda bitirmi�tir, say�s�z etüd ve çal��ma sonucu tuvale aktar�lm��; her bir 

tipleme için ayr� ayr� u�ra��lm��t�r. Kompozisyonun yetkinli�i göze çarpar. Kalabal�klar� 

yerle�tirmedeki ustal���, perspektif, figürler ve detaylar dikkat çekmektedir. Bu figür ve 

renk cümbü�ünde, hikâyesi olan herkesin bunu bir ba�kas�na aktard���, yapt�klar�n� 

birileriyle payla�t��� görülmektedir.  Usta i�i gerçekçi bir kompozisyon olmas�n�n yan� s�ra, 

bu resim bir ileti�imi ve bir sosyalli�i anlatmaktad�r. Sanatç�n�n ya�am süresince 

gözlemledi�i, �stanbul halk�n� olu�turan toplumun de�i�ik katmanlar� (1925-85 y�llar� aras�) 

burada birlikte ve uyum ve payla��m içinde resmedilmekte; ayn� zamanda bu katmanlar�n 

bir özeti yans�t�lmaktad�r.
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Resim 3.2.9  ��maret�  Özel Koleksiyon  TÜY  ? 1977

Resim 3.2.10   ��maret�  ? 1976 

1940�l� y�llarda benzer bir kompozisyon çal��t���n� bildi�imiz Yener�in elimizde görseli 

olmayan ve o y�llarda sat�lm�� olan bir eseriyle ayn� ad� ta��yan bu yap�t� 35 y�l sonra hem 

desen hem de ya�l�boya olarak tekrar çal��m�� oldu�unu görüyoruz. 70�li y�llardaki 

tu�elerini izledi�imiz bu eserlerde Yener, Türkiye�de art�k açl���n, yoksullu�un ve �A�evi� 

kavram�n�n ortadan kalkm�� olmas�n� dileyerek, geçmi�e dönük bir hat�rlatma yapm��t�r. 

Ancak bu tür sahneler hala Türkiye�de var m�d�r, bilinmez.  
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Resim 3.2.11    �Aya Bakanlar�  (Marufle) Duralit ÜY  25X35 cm.  1980�ler

Eserin Ad�: �Aya Bakanlar� 
Eserin Tekni�i: D. Ü. Y. 
Eserin Yap�ld��� Y�l: 1980�ler 
Eserin boyutlar�: 25x35 cm.  
Eserin Bulundu�u Yer: Göksun Yener Koleksiyonu 

ESER�N ANAL�Z�

 Sanatç�, bu eserini bitirmemi� olmakla birlikte, imza atm��t�r. Bu bir onayd�r; böyle 

b�rakmaya karar vermi�tir. Kendi deyimiyle �Lezzet�ini bozmak istemedi�i için bu haliyle 

kalmas�n� tercih etmi�tir. Bir resmin �bitmi�� olabilmesi için, Yener�e göre �görücü�ye 

ç�kmaya haz�r olmas� gerekir. Haz�rl�k a�amalar�nda birçok evreden geçen resimler, son 

halini al�ncaya dek �ekilden �ekle girerler ve sonunda ancak onay görürse imzalanarak 

sergilenebilirler� 
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Eserin Ad�: Kompozisyon 
Eserin Tekni�i: Karton üzerine kar���k teknik 
Eserin Yap�ld��� Y�l: 1965 
Eserin boyutlar�: 20x30 cm.  
Eserin Bulundu�u Yer: Göksun Yener Koleksiyonu 

ESER�N ANAL�Z�

Bu eserde, ac�l� ve üzgün olarak tasvir edilen erkek, kad�n ve çocuklardan olu�an bir 

kalabal�k görülmektedir. Geridekiler hüzün içinde sar�l�rken, öndekilerin direnmeye, 

seslerini ç�karmaya çal��t�klar� gözlenmektedir. Bu yorgun protesto, soldaki ���k sarmal�na 

umutsuz bir ula�ma çabas� içindekilerin feryad�n� anlatmaktad�r. Bu kalabal���n ayn� 

zamanda yine insanlardan olu�an bir kafes içinde olduklar� fark edilmektedir. 

Resim  3.2.12 �Kompozisyon� K. Teknik  20X30 cm. 1965
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 3.3. Köy Resimleri 

  
Mümtaz Yener, �stanbullu bir sanatç�d�r. 1950�de askere gidinceye dek �stanbul 

halk�n� gözlemler ve resmeder. Bu tarihten sonra ise ilk kez Anadolu�yu görecek ve köy 

ya�am�na tan�k olacakt�r.  

     

 3.3.1. Köy Resimleri - Desenler 

  

 Askerlik görevi nedeniyle gitti�i Erzurum�dan ilk desenleri, köy ya�am�yla ilgili ilk 

gözlemlerini yans�t�r. Bu resimde, sonsuz bir bo�luk içinde iki köylü kad�n� figüründen 

genç olan�, yabanc�ya, çekinerek de olsa kaçamak bir bak��la bakmaktad�r. Genç köylü 

kad�n�na ve onun gelece�ine belki de bir �umutla� bak���n yorumudur, bu desen. Ya�l� 

olan�n ilgisizli�ine kar��n genç olan yenili�e aç�kt�r. Çevrenin tamamen bo� ve �ss�z 

olmas�, Anadolu�nun ve insanlar�n�n o y�llardaki uçsuz bucaks�z yaln�zl���n�n resmidir. 

Köy ya�am�na tan�kl�k eden bu resimlerinde Yener, köylüleri, kad�nlar�, günlük ya�am�n 

içinde tekli, ikili, kalabal�k, tarlada çal���rken, farkl� kompozisyonlarda ele alm��t�r. 

Resim 16Resim 3.3.1.1   ��ki Köylü Kad�n��  Füzen  1948
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Resim 3.3.1.2 Ads�z Ç. Mürekkebi 1940�lar

Resim 3.3.1.3 Ads�z Ç. Mürekkebi 1940�lar
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Resim 3.3.1.4 Ads�z Ç. Mürekkebi 1940�lar

Resim 3.3.1.5  Ads�z Ç. Mürekkebi 1940�lar
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     Resim 3.3.1.7   �Aç Susuz�  Ç. Mürekkebi  1974

Resim 3.3.1.6 Ads�z Ç. Mürekkebi 1940�lar
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Resim 3.3.1.8  �Üç Arkada��  
Ç. Mürekkebi   

1960�lar 

Resim 3.3.1.9  �Üç Arkada�� Ç. Mürekkebi  

1960�lar 

�Yener�in bir çok kez çal��t��� �üç arkada�� 

desenlerinden üçü. �Görmedim, duymad�m, 

bilmiyorum� veya belki de çaresizli�in 

payla��m�.  Dayan��ma.��

Resim 3.3.1.10  �Üç Arkada��  Ç. Mürekkebi  1967  Resim 3.3.1.11 ��mece� Füzen 1970�ler 
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Resim 3.3.1.12  �Tarlada� Ç. Mürekkebi 1970�ler Resim 3.3.1.13 �A��k� Ç. Mürekkebi 1960  

        

  

Resim 3.3.1.14  ��badet� 1950�ler
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 Resim 3.3.1.15  �Tarlada Çal��anlar� Ç. Mürekkebi 1960�lar 

                 

  

Resim 3.3.1.16  �Aile� Ç. Mürekkebi 

 1960�lar

Resim 3.3.1.17  �Sudan Gelenler� Ç. Mürekkebi 
1960�lar 
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Resim 3.3.1.18 �Hareket� Çini Mürekkebi 

1950�ler

Resim 3.3.1.19  �Olu�um� Çini Mürekkebi  

1950�ler

Bu iki desen, Yener�in bu y�llarda toprakla bütünle�en bir kalabal���n hareketini, 

yerden f��k�ran birle�ik bir gücü, eylemi veya bir ba�kald�r�y� betimledi�i çal��malardand�r. 

Giysilerinden k�rsal kesim insanlar�, köylüler ve tar�m i�çileri oldu�unu anlad���m�z bu 

kalabal�klar bir amaca do�ru hareket etmektedirler. Bir di�er benzer kompozisyon Resim 

71�de verilmi�tir. Toprak Reformu�nun yap�lamad��� Türkiye�de, köylünün de haklar�n� 

almak zorunda oldu�unu, sanatç� birçok defa belirterek, yap�tlar�nda i�lemi�tir. Bu 

ba�kald�r�, Mümtaz Yener�in 1940�tan ba�layarak (F�r�n, Paydos, Tamirat Fabrikas�, 9. 

Senfoni gibi) �stanbul�daki çal��an kesimi yans�tan kalabal�klar� i�ledi�i resimlerin 

ard�ndan, 1948-50 y�llar�nda Anadolu insan�yla tan��mas�ndan sonra gerçekle�tirdi�i k�rsal 

kesimi anlatan yap�tlar�d�r. Dolay�s�yla, gerek �ehir ve gerekse köy ya�am�n�n gündelik 

manzaralar�yla 1940�ta ba�layan, kalabal�klar�n �olu�umlar� ve hareketleri� ile yaratt��� 

serüven, sanatç�n�n 2000�li y�llara dek kompozisyonlar�n�n ana temas� olur.  
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3.3.2. Köy Resimleri-Ya�l�boyalar ve Kar���k Teknikli Çal��malar 

Resim 3.3.2.1  �Sarmal Soyutlamalar� K. 

Teknik  1960

Resim 3.3.2.2  �Ads�z� K. Teknik  1960

 Bu çal��malarda yüzlerdeki duygu bedenlere aktar�lmakta; gözlerdeki deh�et, 

sarmall�k ve sar�p sarmalanmak, yoksul k�rsal kesim insan�n�n �eli kolu ba�l� olmas�n��, 

çaresizli�ini anlatmaktad�r.  

   Resim 3.3.2.3  �Ads�z� K. Teknik  1960 
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Resim 3.3.2.4  �Köylü Kad�nlar� K. Teknik  

1967

Resim 3.3.2.5 �Köylü Kad�nlar� K. Teknik  

1960�lar

Bu desenlerde de yine k!rsal kesim kad!n!n sar!p sarmalanmas! ile elinin kolunun ba�l! olmas! ve çaresizli�i 
anlat!lmaktad!r. Gözlerdeki deh�et dolu ifadeler abart!l! olarak çal!�!lm!�t!r.  

Resim 3.3.2.7  �Köylüler� K. Teknik 1960 
Resim 3.3.2.6  �Köylü Kad�n�� Pastel  

1950�ler
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Resim 3.3.2.9  �Ads�z�   Pastel   

1960�lar

Resim 3.3.2.10 �Ads�z�  K. Teknik   1950�ler 

         

Resim 3.3.2.8   �Susuz Yaz�  Pastel   

1960�lar

 Resim 3.3.2.11  �Elde Avuçta Yok� 

TÜY  70X100 cm. 1995
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Eserin Ad�: Kompozisyon 
Eserin Tekni�i: Karton üzerine kar���k teknik 
Eserin Yap�ld��� Y�l: 1950 
Eserin boyutlar�: 20x30 cm.  
Eserin Bulundu�u Yer: Göksun Yener Koleksiyonu 

 ESER�N ANAL�Z�

 Mümtaz Yener, 1948 y�l� Ocak ay�nda, e�ini ve annesini �stanbul�da b�rakarak 

askerlik görevi için Erzurum�a gider.  K�rsal kesim insan�n� ve köy hayat�n� ilk kez tan�ma 

ve resmetme f�rsat� bulur. 1950 y�l�n�n Kas�m ay�na dek üç y�la yak�n bir süre Erzurum ve 

civar�n�; ayr�ca trenle gidip gelindi�i için de, yol boyunca izledi�i Anadolu�yu ve 

gözlemlerini resmeder.  Erzurum�da gün bat�m�nda ak�am yeme�i için mezarl�k tepesine 

ç�kt���n� ve orada kendi ba��na yeme�ini yerken bir yandan da resim çizdi�ini anlatm��t�r. 

Böyle bir foto�raf� da vard�r. Bu döneme ait çal��malar�nda kompozisyon kayg�lar�n�n yan� 

s�ra, mezar ta�lar�n�n sürrealist bir biçimde i�lendi�ini görülür. Bu çal��mada da, uyur (ya 

da ölü) gibi duran mezar ta�lar� (ya da ölüler) de�i�ik duru�larda ancak bir konu 

çerçevesinde s�ralanm��lard�r. Ön plandaki hayaletimsi bir �yeni do�an��n gözleri aç�kt�r. 

Uzaklardaki di�er kümelenmeler, adeta birer aile biçiminde, ufukta yerle�tirilmi�lerdir. 

Kefene sar�l� ölüler tabutlar� k�r�p ç�karak ayaklanmaya (!) çal��maktad�rlar, sanki. So�uk 

renklerin üzerindeki s�cak sar� ���klar ve ufuktaki ayd�nl�k, ya�ama ve aile s�cakl���na dair 

ipuçlar� vermektedir. 

Resim 3.3.2.12  �Kompozisyon: Mezarl�k� K. Teknik  20X30 cm. 1950
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 3.4. Kar�ncalar 

 Mümtaz Yener�in �kar�ncalara� olan sevgisi, öncelikle �çal��kanl�kla� ve �emekle� ilgili 

olmalar� nedeniyle hep vard�r ancak desenlerinde ilk kez 1960 y�l�nda görülmeye 

ba�lan�rlar. Maurice Materlinck�in �Kar�ncalar�n Dünyas�� kitab�n� edinmesi ve bu yarat�klar 

hakk�nda daha geni� bilgiye sahip olmas�, hayranl���n� art�r�r ve onlar� �eme�in metaforu� 

olarak kullanmaya ba�lar. Yaln�zca çal��kan de�il, payla��mc�d�rlar; muhtaç olanlar� 

beslemek üzere öncelikle doldurduklar� �toplumsal mide�leri vard�r.  

 Yener�in desenlerinde kar�ncalarla kompozisyon aray��lar� 90l� y�llara dek sürer. 

1966 y�l�nda �Kar�ncalar Geliyor� tablosuna ba�lar. O y�l rahats�zd�r, Yener. Kalam���tan, 

Dalyan�a ta��n�rlar; atölyesi küçüktür. Ancak bu resim 1968�de bitecek ve ayn� y�l Türkiye 

Ressamlar Cemiyeti�nin Alt�n Bayku� Yar��mas��nda Birincilik Ödülü alarak Taksim Sanat 

Galerisi�nde sergilenecektir. 

3.4.1. Kar�ncalar - Desenler 

Resim 3.4.1.1  �Kar�ncalar� 1960�lar Resim 3.4.1.2  �Kar�ncalar� 1970�ler 



105 

Resim 3.4.1.3 �Kar�ncalar� 1970ler

Resim 3.4.1.4  �Kar�ncalar� 1979 
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Resim 3.4.1.5  �Kar�ncalar� 1970�ler Resim 3.4.1.6  �Kar�ncalar� 1978

Resim 3.4.1.7   �Kar�ncalar� 1970 

�Önce bir kompozisyon ö�esi gibi ba�layan bu 
serüven, giderek kar�ncalar�n kimlik 
kazand�r�lmas� ile ba�ka bir boyuta ta��nacak; 
her bir kar�ncan�n yüz ifadesi anlam ta��yarak, 
bu yarat�klar duygu ve dü�ünce dünyas�na 
aktar�lacakt�r. � 

Resim 3.4.1.8 �Kar�ncalar� 1978
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Resim 3.4.1.9 �Kar�ncalar� 1976 Resim 3.4.1.10 �Kar�ncalar� 1976 

�Bir örümce�i ta��yan kar�ncalar. K��l�k erzak.�  

Resim 3.4.1.11  �Kar�ncalar� 1975 

Burada kar�ncalar�n ta��d��� bir yumurtad�r; 
�süfre� veya �süfeyre� olarak adland�r�lan bu 
kar�nca yumurtalar� güvenli bölgeye ta��n�r. 

Resim 3.4.1.12  �Kar�ncalar� 1970ler
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Resim 3.4.1.13  �Yuva� 1977 

�Yuvaya k��l�k yiyecekleri depolayan kar�ncalar�n çabas�.� 

Resim 3.4.1.14 �Bocurgatl� Kar�ncalar 1� 1975 

�Bu desenlerde art�k kar�ncalar insanlar�n yapt��� 
i�leri de yapmaktad�rlar.� 
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Resim 3.4.1.15 �Bocurgatl� Kar�ncalar 2� 

1976   �Di�lileri çeviren, bir amaç için ortak 

hareket eden kar�ncalar.�

Resim 3.4.1.16  �Erzak� 1975

Resim 3.4.1.17 �Dayan��ma� 1970�ler

Resim 3.4.1.18  �Kar�ncal� Bocurgat� 1975
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Resim 3.4.1.19  �Örümce�in Ölümü� 1976 Resim 3.4.1.20  �Ölü Ta��yan Kar�ncalar�1970�ler 

  
 3.4.2. Kar�ncalar - Ya�l�boyalar ve Kar���k Teknikli Çal��malar 

 1966 y�l�nda �Kar�ncalar Geliyor� tablosuna ba�lar. O y�l rahats�zd�r, Yener. 

Kalam���tan, Dalyan�a ta��n�rlar; Atölyesi küçüktür. Ancak bu resim 1968�de bitecek ve 

1969�da Türkiye Ressamlar Cemiyeti�nin Alt�n Bayku� Yar��mas��nda Birincilik Ödülü 

alarak Taksim Sanat Galerisi�nde sergilenecektir. Yener Kar�ncalar� tuvallerinde 

resmetmeyi 1990l� y�llara dek sürdürür.  Giderek kimlik kazanan, yüzlerinde ifadeler 

beliren kar�ncalar, vücut dilleriyle sembolle�ir, simgele�ir. Güncel olaylar�n kahraman� 

haline gelen bu yarat�klar üzerinden anlat�lmak istenen anlat�l�r.  

 Son derece politik bir aile ve dost çevresinden gelmekle birlikte, ilkeleri gere�i hiçbir 

siyasi yap�lanman�n üyesi olmayan Yener, ya�am� boyunca müthi� bir özgürlük ve hürriyet 

tutkunu olmu�; yapmak istediklerini gerçekle�tirebilmesi için her zaman ba��ms�z kalmay� 

�iar edinmi�tir. Sanat�nda da bu ba��ms�zl���n�, resim yaparak ya�am�n� kazanmamay� 

hedefleyerek gerçekle�tirmi�; kariyeri boyunca ailesinin ve e�inin deste�iyle özgürce 

yapmak istedi�i resmi yapm��t�r.  
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Resim 3.4.2.1   �Kar�ncalar Geliyor� TÜY 35X47 cm. 1968

 Eserin Ad�: �Kar�ncalar Geliyor� 
 Eserin Tekni�i: T. Ü. Y. 
 Eserin Yap�ld��� Y�l: 1968 
 Eserin boyutlar�: 35x47 cm.  
 Eserin Bulundu�u Yer: Göksun Yener Koleksiyonu 
  
 ESER�N ANAL�Z�

 1969 y�l�nda Türkiye Ressamlar Cemiyeti�nin Alt�n Bayku� Birincilik Ödülü�nü 

kazanan bu eserde Mümtaz Yener, perspektifi kullanarak özgün bir kompozisyon 

olu�turmu�tur. Kulland��� teknik, ince f�rçalarla elde etti�i doku ve kulland��� renk armonisi 

kar�ncalar�n geli�inin etkisini art�r�yor gibidir. Mecaz olarak kar�ncalar�n kullan�ld��� bu 

çal��malarda,  toplumsal hareketin düzenli biçimde kullan�m� bu yarat�klar üzerinden 

anlat�lmaktad�r. Yap�ld��� y�llar� da dikkate al�rsak; 1968 y�l� tüm dünyada toplumsal 

hareketlerin gerçekle�ti�i y�llard�r. Bask�lar�n da artt��� dü�ünülürse, �kalabal�klar�n� eylemi 

ancak soyutlamalar ile verilebilir. E�er gerçekçi ve figüratif çal���yorsan�z da mesaj�n�z� 

mecazlarla anlatmal�s�n�z. Dönemi itibariyle, bu kar�nca kompozisyonlar� son derece 

yenilikçi bir özellik ta��r. Yaln�zca Türk Resminde de�il Dünya resminde de böylesi bir 

metafor kullan�lmam��t�r.  
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Resim 3.4.2.2 �Mavi Kar�ncalar� TÜY 49X60 cm. 1970 

 Eserin Ad�: �Mavi Kar�ncalar� 
 Eserin Tekni�i: T. Ü. Y. 
 Eserin Yap�ld��� Y�l: 1970 
 Eserin boyutlar�: 49x60 cm.  
 Eserin Bulundu�u Yer: Göksun Yener Koleksiyonu 

  

 ESER�N ANAL�Z�

 Bu eserde sanatç�n�n hep tercih etti�i bir renk armonisi görülmektedir. Neredeyse 

tüm resimlerinde k�rm�z� ve ye�il kontras�n� kullanan Yener, bu resimde kompozisyonu 

kurarken  �birbirine paralel olmayan� hepsi ince dü�ünülmü� çizgiler kullanm��t�r.  Bu 

�tasarlanm��� kompozisyon, espas ve impasto kullan�m�yla zengin bir anlat�ma 

dönü�mektedir.  
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Resim 3.4.2.3  �Kar�ncalar�n Toplant�s�� TÜY 50X60 cm. 1969 

 Eserin Ad�: �Kar�ncalar�n Toplant�s�� 
 Eserin Tekni�i: T. Ü. Y. 
 Eserin Yap�ld��� Y�l: 1969 
 Eserin boyutlar�: 50x60 cm.  
 Eserin Bulundu�u Yer: Ömer Koç Koleksiyonu 

 ESER�N ANAL�Z�

 Di�er kar�nca betimlemelerinden farkl� olarak bu resimde daha zengin bir palet 

kullanan sanatç�, kompozisyonda da dairesel ya da radyal bir denge kurmaktad�r. Adeta 

kar�ncalar�n dokusunu vermek istercesine impasto kullan�m� dikkat çekmektedir. Genelde 

çok ince f�rçayla, dokusuz çal��an sanatç� bu resimde farkl� bir teknik kullanm��t�r. Bir 

toplant� an�n� anlatan, kar�ncalar�n kafa kafaya veri�lerini, bir yuvarlak masa toplant�s�n� 

betimleyen bu resimdeki renk zenginli�i dikkati çekmektedir.  Bir kulis, �bir teati� an�d�r ve 

yüzler ciddi, kayg�l� ve dü�üncelidir.  
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Resim 3.4.2.4 �Gri Kar�ncalar� TÜY 50X61 cm. 1969 

 Eserin Ad�: �Gri Kar�ncalar� 
 Eserin Tekni�i: T. Ü. Y. 
 Eserin Yap�ld��� Y�l: 1969 
 Eserin boyutlar�: 50x61 cm.  
 Eserin Bulundu�u Yer: Özel Koleksiyon 

 ESER�N ANAL�Z�

 Mümtaz Yener bu eserinde perspektif olanaklar�n� kullanarak bir kar�nca 

kalabal���n�n sarmal hareketini betimlemektedir. Renk armonisindeki yetkinlik, pastel 

tonlarda toprak renklerinin kullan�m�, usta i�i bir istif, bir devinim içinde gerçekle�tirilmi�tir. 

�mzada kulland��� renklerin seçimi bile dü�ünülerek karar verilmi� gibidir. Espas, 

kompozisyonun etkisini art�rmaktad�r.  
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Resim 3.4.2.5  �Kar�ncalar�n Ço�al���� TÜY 50X61 cm. 1970

 Eserin Ad�: �Kar�ncalar�n Ço�al���� 
 Eserin Tekni�i: T. Ü. Y. 
 Eserin Yap�ld��� Y�l: 1970 
 Eserin boyutlar�: 50x61 cm.  
 Eserin Bulundu�u Yer: �stanbul Resim Heykel Müzesi Koleksiyonu 

 ESER�N ANAL�Z�

�stanbul Resim Heykel Müzesi�ne yap�ld��� y�l al�nan bu eser, Sanatç��n�n bir di�er 

�Kar�ncalar� kompozisyonu ile birlikte Müze Koleksiyonu�nda yer almaktad�r. Mümtaz 

Yener�in kompozisyon, perspektif, renk armonisi ve teknik bak�mdan yetkin eserlerinden 

biridir. Bir bahar müjdesiyle yuvadan ç�karak yeryüzünde yeni ke�iflere do�ru hareket 

eden bu koloni, bitmez tükenmez bir aray�� içine girecektir.  
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Resim 3.4.2.6 �K�rm�z� Kar�ncalar� TÜY 49X60 cm. 1969

  

 Eserin Ad�: �K�rm�z� Kar�ncalar� 
 Eserin Tekni�i: T. Ü. Y. 
 Eserin Yap�ld��� Y�l: 1969 
 Eserin boyutlar�: 49x60 cm.  
 Eserin Bulundu�u Yer: Özel Koleksiyon 

 ESER�N ANAL�Z�

 Bir t�rmanma ya da bir yuvarlanma�  K�rm�z� kar�ncalar bir eylem içindedir. K�rm�z� 

renk karakteri gere�i canl�l���, azmi, kararl�l��� ve devinimi ifade eder. Kompozisyon kendi 

içinde ta��d��� hareketlilik bak�m�ndan dikkat çekicidir. Monokromatik bir armoni kullanan 

sanatç�, burada ayd�nl��a do�ru hareket eden, ancak kendi içinde de bir diyalog ya da bir 

tart��ma ya�ayan bir y���n�, bir kalabal��� anlatmaktad�r.  
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Resim 3.4.2.7  �Yürüyen Kar�ncalar� TÜY 37X47 cm. 1987 Özel Koleksiyon  

 Eserin Ad�: �Yürüyen Kar�ncalar� 
 Eserin Tekni�i: T. Ü. Y. 
 Eserin Yap�ld��� Y�l: 1987 
 Eserin boyutlar�: 37x47 cm.  
 Eserin Bulundu�u Yer: Özel Koleksiyon 

 ESER�N ANAL�Z�

 Bir yürüyü� ya da bir eylem içinde olan kar�ncalar hep bir a��zdan hayk�rmaktad�rlar.  

Dayan��ma içinde, kol kolad�rlar. Renk armonisi kayg�l� bir ortam yaratmaktad�r. Doku, 

kompozisyon ve kütlenin kendi içindeki hareketlili�i dikkat çeker.  
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Resim 3.4.2.8 �Ye�il Kar�ncalar� TÜY 49X60 cm. 1970 

Eserin Ad�: �Ye�il Kar�ncalar� 
 Eserin Tekni�i: T. Ü. Y. 
 Eserin Yap�ld��� Y�l: 1970 
 Eserin boyutlar�: 49x60 cm.  
 Eserin Bulundu�u Yer: Özel Koleksiyon 

ESER�N ANAL�Z�

 Perspektifin yaratt��� hareket, devinim ve yolun uzunlu�unun etkisi bu ye�il armonili 

tabloda dikkat çekmektedir. Kar�ncalar yorgun görünmekte, ancak yürümeye devam 

etmektedir. Yollar�, hiç bitmeyecek gibidir. Onlar ilerledikçe, kat�lanlar artmakta; kalabal�k 

büyümektedir. 
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Resim 3.4.2.9  �Makine Kar�nca� TÜY 30X40 cm. 1989

 Eserin Ad�: �Makine Kar�nca� ya da �Robot Kar�nca�
 Eserin Tekni�i: T. Ü. Y. 
 Eserin Yap�ld��� Y�l: 1989 
 Eserin boyutlar�: 30x40 cm.  
 Eserin Bulundu�u Yer: Göksun Yener Koleksiyonu 

 ESER�N ANAL�Z�

 Bu eser, Mümtaz Yener�in Kar�ncalarla Makinelerin bir bile�kesini veya 

kombinasyonunu gerçekle�tirdi�i tek yap�tt�r. Uzun y�llar makineleri ve kar�ncalar� ayr� ayr� 

resmetmi� olan, desenlerinde ise bu birlikteli�i birçok kez çal��m�� olan Mümtaz Yener, bu 

tuvalde iki kahraman�n� bir gövdede bulu�turmu�tur. Kendisinin de belirtti�i gibi, insan, 

makine ve kar�nca onun için birbirinden ayr�lmaz ö�eler olmu�; zaman zaman insanlar� ve  

burada oldu�u gibi de kar�ncalar� makinele�mi�, hatta robotla�m��t�r. Tüm bu mecazlarda 

anlatt��� ise makinele�enin daha güçlü oldu�udur. Modern dünyaya özlem vard�r ancak bu 

yakla��m temkinlidir. Sanatç� onu da bir yandan sorgulamakta, tart��maya açmaktad�r.  
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Resim 3.4.2.10 Kompozisyon, Kar���k Teknik, 23X30 cm. 1970

Resim 3.4.2.11 Kompozisyon, Kar���k Teknik, 30x30 cm. 1975  
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Resim 3.4.2.12  �Kar�ncalar� TÜY 75X100 cm. 1969 MSÜ �RHM Koleksiyonu

 Eserin Ad�: �Kar�ncalar� 
 Eserin Tekni�i: T. Ü. Y. 
 Eserin Yap�ld��� Y�l: 1989 
 Eserin boyutlar�: 75x100 cm.  
 Eserin Bulundu�u Yer: MSÜ �stanbul Resim Heykel Müzesi 

  
 ESER�N ANAL�Z�  

 Müze koleksiyonuna 1970 y�l�nda al�nan Sanatç��n�n ikinci Kar�ncal� kompozisyonu. 

Ekspresyonist e�ilimler ta��yan bu çal��mada Yener perspektif ve impasto (doku) 

kullanm��, renk armonisini ise, toprak tonlar� kullanarak gerçekle�tirilmi�tir. Ufuktaki 

ayd�nl�k dikkat çekmektedir. Yine bir yenilik, bir devinim, bir kalabal�k ve birliktelik söz 

konusudur. Kar�ncalar beraberce bir söylem içindedirler.  
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Resim 3.4.2.13  �Kar�ncalar� Pastel

Resim 3.4.2.14  �Kar�ncalar�n A�k�� TÜY 35x60 cm. 1971

Resim 3.4.2.15  �Kar�ncalar� Pastel 
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Resim 3.4.2.16 �Kompozisyon� Pastel

Resim 3.4.2.17 �Kompozisyon� Pastel

Resim 3.4.2.18 �Kompozisyon� Pastel
Resim 3.4.2.19  �Kompozisyon� Pastel

Resim 3.4.2.20 �Kompozisyon� Pastel
Resim 3.4.2.21 �Kompozisyon� Pastel
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Resim 3.4.2.22  Mümtaz Yener ve �Kar�ncalar�n Uzay Gemileri�  

                      Resim 3.4.2.23  �Kar�ncalar�n Uzay Gemileri� 20X30 cm. 1980 

         Uzaya ve Uzay Gemileri�ne merakl� olan Yener, burada, insanlar uzayda dola��yorsa 

kar�ncalar da yapabilir demektedir. 60l� ve 70li y�llarda �Uzay Yolu� dizisinin ve �Y�ld�z 

Sava�lar�� filmlerinin hayran� oldu�u da bilinir. Uzay gemilerinin tasar�m� dikkat çekicidir. 

�Fütürizm�deki gibi devinim izleri belirgindir. �leri görü�lülü�ünün yeniden bir d��avurumudur.
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3.4.3. Portreler  

 Mümtaz Yener ortaokul ö�rencisi oldu�u 1930�lu y�llardan ba�layarak 

portreler çizmeye ba�lam��, 1935�te Akademi�de Nazmi Ziya Güran��n Desen 

Atölyesi�nde çizimini ilerletmi�; 1937-39 aras� Çall� �brahim�in Ya�l�boya 

Atölyesi�nde ö�renciyken ise tuval resminde ustala�arak, 1939-43 y�llar� aras�nda 

da Yüksek Bölüm�de Leopold Levy ile ki�ili�ini bulmu�tur. Sanat ya�am� boyunca 

birçok portre yapm�� olan sanatç�n�n, elimizde orijinali de bulunan en erken tarihli 

örne�i,  Selestin Han�m�� resmetti�i 1940 tarihli �Bir Kad�n Portresi� adl� tablosudur.  

Resim 3.4.3.1 �Bir Kad�n Portresi�  50X65 cm.  TÜY 1940 
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  Resim 3.4.3.2 �Bir Kad�n Portresi� 50X65 cm. TÜY 1940 

Eserin Ad�: Bir Kad�n Portresi  
Eserin Tekni�i: T. Ü. Y. 
Eserin Yap�ld��� Y�l: 1940 
Eserin boyutlar�: 50X65 cm.  
Eserin Bulundu�u Yer: Göksun Yener Koleksiyonu 

ESER�N ANAL�Z�

Bugüne ula�an ve aile koleksiyonunda yer alan en erken tarihli �Bir Kad�n Portresi� 

adl� bu tablo, Birinci Bölüm�de de ayr�nt�l� olarak anlat�ld��� gibi 1940 y�l� Ocak ay�nda 

�stanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Salonlar��nda gerçekle�en 1. Talebe Sergisi�nde 

sergilenmi� ve Birincilik Ödülü alm��t�r. O y�l Akademi�nin yüksek bölümünde ö�renci olan  

Mümtaz Yener, Yar��mas��na  bu resimle kat�l�r; Birincilik Ödülü al�r. Resmetti�i, 

Akademi�nin o s�ralardaki modeli Selestin�dir. Ayn� modelin, Mümtaz Yener d���nda Turgut 

Atalay ve hocalar� Leopold Levy taraf�ndan da o y�llarda yap�lm�� portreleri vard�r. Leopold 

Levy an�s�na 500. Y�l Vakf� taraf�ndan bast�r�lan katalogda, söz konusu olan bu üç portre 

de yer almaktad�r. Sanatç�n�n burada kulland��� renkler ve yüz ifadesi, Selestin�in hüznünü 

aç�k bir �ekilde yans�tmaktad�r. Bu dü�ünceli, asabi, sab�rs�z ve belki de ac� dolu bak��lar, 

donuk bir ifadenin içinde erimektedir. �ki y�l Nazmi Ziya ve iki y�l da �brahim Çall��n�n 

ö�rencisi olan sanatç�n�n bu resmi, ustalar�n�n izini ta��yan bir post-empresyonist dönem 

ürünüdür. Fondaki f�rça darbeleri ekspresyonist e�ilimler içerse de Figür�deki gerçekçilik, 

sanatç�n�n daha sonralar� benimsedi�i neo-klasik çizginin habercisi gibidir.  



127 

Resim 3.4.3.5  �Chopin�  TÜY ? 
Resim 3.4.3.6  �Ana ve Çocuk� TÜY ? 

Resim  3.4.3.3 � Ana ve Çocuk 1�  

K. Teknik 30x40 cm. 1970 

Resim 3.4.3.4  �Ana ve Çocuk 2�  

K. Teknik 30x40 cm  1970  
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Resim 3.4.3.7 �Orhan Veli� Tuval üzerine Ya�l�boya 35X45 cm. 1987  

Nurdan ve Ömer Dinler Koleksiyonu 

  Resim 3.4.3.8  Portre



129 

     

    Resim  3.4.3.9  ��ki Adam�  1960lar 

Resim 3.4.3.10  1962 Resim 3.4.3.11  1962 
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 Resim 3.4.3.12  �Bal�kç�� Desen  

         Resim 3.4.3.13  �Bal�kç�� TÜY 30X40 cm. 1987   

        Özel Koleksiyon
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 Resim 3.4.3.14 �Beethoven 1� TÜY 30X40 cm. 1987   

Resim 3.4.3.15  �Beethoven 2� TÜY 34X44 cm. 1990 
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Resim 3.4.3.16 �Oto-Portre� Desen 44,5X60 cm. 1979

Resim 3.4.3.17 �Oto- Portre� TÜY 
25X35 cm. 1980�ler (mini eskiz)  

Göksun Yener Koleksiyonu

Resim 3.4.3.18 �Oto-Portre� TÜY 
20X30 cm.  1980�ler (mini eskiz) 

Göksun Yener Koleksiyonu 



133 

Eserin Ad�: �Oto-Portre�  
Eserin Tekni�i: T. Ü. Y. 
Eserin Yap�ld��� Y�l: 1987 
Eserin boyutlar�: 50X70 cm.  
Eserin Bulundu�u Yer: Ömer Koç Koleksiyonu 

ESER�N ANAL�Z�

70 ya��na yakla�t��� bu y�llarda ilk kez büyük boy bir ya�l� boya oto-portre yapan 

Mümtaz Yener, bu eserde bilinen renk armonisini ve kompozisyon anlay���n� 

yans�tmaktad�r. Çok sevdi�i k�rm�z�-ye�il kontrast�n� ya�am�n� birlikte geçirdi�i paletiyle ve 

kitapl���yla birlikte kullanmaktad�r. Sanatç�n�n baz� yap�tlar�nda oldu�u gibi burada da eller 

dikkat çekmektedir. Abart�l� bir biçimde büyük çal��t��� ellerindeki emek izleri, sakin ve 

vakarla bakan dü�ünceli gözlerindeki hüzün ve hayal k�r�kl��� dikkat çekmektedir. Özgün 

tu�esi ve gerçekçi çal��ma biçiminin egemen oldu�u bu yap�tta sanatç�n�n belirgin f�rça 

darbelerinde ki�ili�inin izleri aç�kça görülmektedir.  Arka planda ise 1940 tarihli �Bir Kad�n 

Portresi� tablosunda da izi sürülen benzer bir Çall� �brahim Atölyesi etkisi izlenir. Paletteki 

renkler Levy�nin önerdikleridir. Bu eser, Mümtaz Yener�in tek oto-portre ya�l�boya eseridir. 

  

Resim 3.4.3.19  �Oto- Portre�  TÜY  50x70 cm. 1987  Ömer Koç Koleksiyonu 
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3.4.4. Müzisyenler, Koro, �ark� Söyleyenler 

 Mümtaz Yener�in desenlerinde ve tuvallerinde müzik temas�na s�k rastlanmaktad�r. 

Kimi zaman müzisyenleri resmetmedi�inde yap�tlar�na müzik terimlerinden adlar seçer. 

Müzik sevgisi ile dolu olan Yener, çocuklu�undan ba�layarak klasik bat� müzi�i e�itimi 

alm�� ve ya�am�n� müzikle hep dolu geçirmi�tir. Sanatç�, 1940�ta, elimizde ne yaz�k 

görselleri bulunmayan �9. Senfoni� adl� tablosunu yaparken, ailesi, kom�ular�, arkada�lar�, 

mahallenin çocuklar�(ki e�i olacak �adan da bunlar�n aras�ndad�r�) modellik yapacak, bu 

çok figürlü kompozisyon Schiller�in �iirini içeren bir plaketle birlikte sergilenecektir. �Ey 

Milyonlar, kucakla��n! Bu öpü� bütün dünyan�n olsun!� 1946�da gerçekle�tirdi�i kübik 

çal��malar� da -�Kuartet� ve �Yan�k Ömer� (Saz �airi) � müzisyenleri konu eder. Daha 

sonraki y�llarda da sanatç�n�n bir çok müzik temal� eserine rastlamaktay�z.  

Resim 3.4.4.1  �Yan�k Ömer� TÜY  1946         
Özel Koleksiyon 
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 Sanatç�n�n müzisyenleri konu etti�i tablolar�ndan biri olan �Yan�k Ömer� kübik 

çal��t��� bir tablodur. �Yüre�ini Ortaya Koyan A��k�, içten çal�p söylemektedir (!). Giysisi 

Picasso�nun Mavi Dönem resimlerindeki kuma� desenlerini ça�r��t�racak biçimde karelidir. 

Belki de burada Picasso�ya bir gönderme vard�r. Baz� kay�tlara göre 1950�deki Yeniler 

Grubu�nun 11. Sergisi�nde yer alm��t�r. Siyah beyaz foto�raf�n�n d���nda ba�ka bir kay�t 

yoktur. Eserin nerede oldu�u bilinmemektedir.  

Resim 3.4.4.2 �Kuvartet�  ya da �Dört Kemanc��  Tuval üzerine Ya�l�boya   1946  

�Kuvartet� de �Yan�k Ömer� gibi Mümtaz Yener�in Kübizmi denedi�i çal��malar�ndand�r. 

Hemen hemen tüm grup arkada�lar� bu y�llarda kübizmin etkisinde kalm��lard�r. Müzik 

konulu eserlerinden biridir. Yener�in 1945 y�l�nda evlendi�i e�i �adan Yener, sanatç�n�n bu 

yap�t�n� 1946 y�l�nda ve parlak k�rm�z� tonlar ile siyah� kullanarak çal��t���n� aktarm��t�r. 

Yap�ld��� y�llarda sat�lm�� olan bu resimlerin elimizde renkli foto�raflar� olmad��� için tam 

olarak nas�l bir renk armonisi kulland���n� bilememekteyiz. �Yan�k Ömer� tablosu gibi 

�Kuvartet�in de Ekim 1950�de Yeniler Grubu�nun 11. Sergisi�nde Taksim�deki Frans�z 

Konsoloslu�u�nda sergilenmi� oldu�u bilgisi kaynaklarda geçmektedir.   
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   Resim 3.4.4.3 �Koro� TÜY 50X60 cm. 1967 Özel Koleksiyon 

   Resim  3.4.4.4 �Kompozisyon� (Koro) K. Teknik 1967 
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   Resim  3.4.4.5 �Gitarl� Koro�  DÜY  47X58 cm.  1965   

   Özel Koleksiyon 

Resim 3.4.4.6 Kompozisyon  1960�lar Resim 3.4.4.7 Kompozisyon 1960�lar 
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3.4.5.  Manzaralar; Desenler ve Ya�l�boyalar 

        Resim 3.4.5.1 ��stanbul� Desen 1960    Resim 3.4.5.2 �Kalam��� Desen 1965

Resim 3.4.5.3  �Kurba�al� Dere�  

TÜY  35X45 cm. 1984

Resim 3.4.5.4 �Küçüksu� TÜY   

45X55 cm.  1970�ler
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Resim 3.4.5.6 �Bal�kç�lar� TÜY ? ?

Resim  3.4.5.5 �Anadoluhisar�� TÜY 50X70 cm. 1980�ler

Resim 3.4.5.7 �Kurba�al� Dere� DÜY 
24X40  cm.  1970�ler

Resim 3.4.5.8 ��stanbul Liman�� ? 
Resim 3.4.5.9 �Peyzaj� ?  ?
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Resim  3.4.5.10 �Galata Köprüsü� veya �Köprü Alt��  DÜY  34X45 cm.  1982

 Resim 3.4.5.11 �Dolmu� Motoru� Duralit Üzerine Ya�l�boya 50X60 cm. 1970�ler  

 Uzun ya�am�n�n tamam�n� geçirdi�i �stanbul; Galata Köprüsü ve Dolmu� Motorlar�� 
�stanbul ko�turmacas� içinde her gün i�e gidip gelen insanlar�n profili. Tiplemeler ve yüz ifadeleri 
ki�ilerin ruh halini ve toplumsal katmanlar�n� belirliyor; kitap okuyana �a��ran ile dedikodu yapan, 

ya�l� adam ile meme emen bebek yan yana resmediliyor. Çeli�kiler Teknesi� Herkes ayn! gemide"  
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Resim 3.4.5.12 �Anadoluhisar�� (Mihrabat�tan) TÜY 70X100 cm. 1995

Resim 3.4.5.13  �Amasya�  TÜY 62,5X51 cm. 1980�ler
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3.4.6. Bodrum Resimleri 

 3.4.6.1. Bodrum Resimleri - Desenler 

 1950�li y�llardan ba�layarak Bodrum�u ilk sevenlerden biri olan Mümtaz Yener, 

izleyiciyi, �ehir ve insan manzaralar�yla yak�ndan tan�tt��� �stanbul�dan sonra bu kez 

Bodrum�u ve insanlar�n� resmederek yeni bir tan�kl�k yolculu�una ç�kar�r. Burada, 1970�li 

y�llardan sonra ailesiyle birlikte uzun süreler geçirdi�i Bodrum�u yans�tt��� desenlerden ve 

ya�l�boyalardan bir seçki yer almaktad�r.  

Resim 3.4.6.1.1  �Halikarnas�  Desen  1979 

�Halikarnas� � yak�ndan tan�r, resmeder, insanlar�n� sever ve hemen her y�l Bodrum 

Kalesi�nde sergi açar. Yukar�daki deseni �Rum Mahallesi�nden  Kolsuz Erol�un 

Tersanesi�ne do�ru giderken verilen bir molada çizmi�tir.  
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Resim 3.4.6.1.2  �Bodrum Liman�� Desen Çini Mürekkebi 15X20 cm. 1979

   Resim 3.4.6.1.3 �Bodrumlular� Desen 1980 
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Resim 3.4.6.1.4 �Halikarnas 1� Desen  

Ç. Mürekkebi 24X31 cm. 1980 

Resim 3.4.6.1.5 �Halikarnas 2� Desen  

Ç. Mürekkebi 25X35 cm. 1980 
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Resim 3.4.6.1.6  �Ra�it�in Yal� Gave� Desen Çini Mürekkebi 25X35 cm. 1979

Bodrum�un yerlisiyle, tarihiyle, turistiyle kayna�an insan zenginli�i Kale�nin önünde, 
Liman�da görüntülenmektedir. Farkl� giysiler ve yüz ifadeleri, ki�ilerin karakterleriyle ilgili 
ipuçlar� vermektedir. Bu çe�itlili�in yan� s�ra, tarihten ç�k�p gelivermi� gibi bir �üstad� 
insanlar� kitab�n sembolle�tirdi�i tarihe, ilime, bilime ve irfana davet etmektedir.

  Resim 3.4.6.1.7  �Bodrum Restoran� Desen 1982 
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3.4.6.2. Bodrum Resimleri - Ya�l�boyalar 

Resim 3.4.6.2.2  �Kaptan�  

K. Teknik  15X25 cm. 1979

Resim 3.4.6.2.3 �Tersane� TÜY ? ? Resim 3.4.6.2.4 �Bodrum� TÜY ?198?

Resim 3.4.6.2.1  �Mendirek� TÜY  

29X39 cm. 1982
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Resim 3.4.6.2.5 �Bodrum�lu Komiser� Resim 3.4.6.2.6  �Bodrum� TÜY 

Resim 3.4.6.2.7   �Derin Sularda� K. Teknik (Ka��t  

Üzerine Pastel ve Çini Mürekkebi) 25X35 cm. 1979 

Resim 3.4.6.2.8  �Derin Sularda� TÜY   

30X40 cm. 1980
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Resim 3.4.6.2.9  �Bahriye Çiftetellisi� Tuval Üzerine Ya�l�boya 34X44 cm. 1982  

Özel Koleksiyon 

Resim 3.4.6.2.10 �Durup Duru� DÜY 44x62 cm. 1982  Özel Koleksiyon
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 Eserin Ad�: �Bodrum Meydan�� 
 Eserin Tekni�i: T. Ü. Y. 
 Eserin Yap�ld��� Y�l: 1987 
 Eserin boyutlar�: 35x45 cm.  
 Eserin Bulundu�u Yer: Göksun Yener  Koleksiyonu 

 ESER�N ANAL�Z�

 Sanatç�lar duygular�n� dü�üncelerini aktar�rken ayn� zamanda dönemlerini de 

dokümante ederler. Hele gerçekçi, figüratif sanatç�lar�n eserleri ayr�ca bir belge 

niteli�indedir. �Bodrum Meydan�� gibi tablolar�nda Mümtaz Yener�in resimlerinin de bir 

belgesel özelli�i ta��d��� görülür. Bodrum�un Meydan��ndaki tiplemeler bir ütopyan�n 

ötesinde �tarih�ten izler ta��r. Tepelerde henüz yerle�im yoktur; göreceli olarak �tenha� bir 

tatil köyünde, Cami Meydan� turistlerle dolup ta�maktad�r. Kentsel/k�rsal, vars�l/yoksul ve 

ça�da�/geleneksel ili�kilerinin hepsi bir tuvalde bulu�ur. Çeli�kiler, uyumlar, 

uyumsuzluklar, mutluluklar, umutsuzluklar, sanatç�n�n kendisinin de sol kö�eden 

gözüktü�ü bu eserinde 1980�lerin Bodrum�undan s�cak bir tan�kl�k sunmaktad�r.     

Resim 3.4.6.2.11 �Bodrum Meydan�� TÜY  35x45 cm. 1987  Göksun Yener Koleksiyonu



150 

 Resim 3.4.6.2.12 �Bodrum Liman��  TÜY  25X32 cm.  1980  Özel Koleksiyon

  

   Resim 3.4.6.2.13   �Tuzu Kurular� TÜY  46X59 cm.  1984  Özel Koleksiyon 
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Resim 3.4.6.2.15   �Gümü�kesen An�t�� TÜY 29X39 cm. 1980  

 Resim 3.4.6.2.14  �Bodrum Restoran� TÜY  ? ? Özel Koleksiyon



152 

3.4.6.3. Beyo�lu ve Tango Resimleri 

        Resim 3.4.6.3.1    �Beyo�lu; Kemanc� K�z�  TÜY 60X70 cm. 1998  
  

Eserin Ad�:  �Beyo�lu; Kemanc� K�z�  
Eserin Tekni�i: T. Ü. Y. 
Eserin Yap�ld��� Y�l: 1998 
Eserin Boyutlar�: 60X70 cm. 
Eserin Bulundu�u Yer: Göksun Yener Koleksiyonu 

 ESER�N ANAL�Z�

 Mümtaz Yener nostaljik Beyo�lu görüntüleri içeren tablolar� 90l� y�llarda çal��maya 

ba�lar. Bir bellek tazelemesi gibi, özlem de duydu�u günlere geri döner tuvallerinde. 

Yener�in Beyo�lu konulu resimleri, an�lardan da silinen görüntüleri içerir. Üç ku�ak 

Beyo�lu�lu olan, 1920lerden sonras�n� �ahsen ya�ayan, öncesini de babas�ndan dinleyen 

Yener, bu resimlerde özellikle kendi ya�ad��� dönemi resmetmi�tir. Bu geçmi� dönemlere 

ait foto�raflar ya yoktur ya da siyah beyazd�r. Gençlik okumaz; parlak dergiler sever. Bu 

geçmi�e özlem, hüzün, geçmi� y�llar�n güzel günleri, an�lar bu tablolarda canlan�r. Bu 

tabloda, Kemanc� K�z ve karde�inin boyunlar�n�n büküklü�ü ve yüz ifadeleri, 

ya�ayamad�klar� hayat�n özleminin verdi�i hüznü içermektedir. Ayr�cal�kl� kesim 

kad�nlar�n�n k�yafetleri ��k ve dekolte, erkeklerinse tak�m elbise oldu�u görülür.   
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Resim 3.4.6.3.2  �Beyo�lu Markiz� TÜY  50X55 cm. 1993  Göksun Yener Koleksiyonu

 Eserin Ad�:  �Beyo�lu Markiz� (Beyo�lu�nda Bey�in O�lu)  
Eserin Tekni�i: T. Ü. Y. 
Eserin Yap�ld��� Y�l: 1993 
Eserin Boyutlar�: 50X55 cm. 
Eserin Bulundu�u Yer: Göksun Yener Koleksiyonu 

  
 ESER�N ANAL�Z�
  
 1993 tarihli bu eserde sanatç�, Akademi ö�rencili�i s�ras�nda Beyo�lu�nda sürekli 

olarak devam ettikleri mekanlardan birini resmetmektedir. Üç ku�ak Beyo�lu�lu olan 

Mümtaz Yener, bu resimde 75 ya��ndad�r ve adeta bir bellek turuna ç�km�� gibidir. 

Figürlerdeki jest ve mimikler ile dekolte k�yafetler, kas�tl� olarak abart�l� bir biçimde 

resmedilmi�tir. O y�llarda Devlet Opera ve Balesi sanatç�lar�, prova aralar�nda verdikleri 

molalarda, k�yafetlerini de�i�tirmeden yeme�e ç�kar;  Lebon, Markiz ve Viyana gibi civar 

Pastane ve Restoranlarda yemeklerini yer ve çal��malar�na geri dönerler. Bu resimdeki 

teatral yap�, konuya uyumlu bir �ekilde gerçekçi bir kompozisyon biçiminde olu�turulmu�; 

desen, figürler, kompozisyon ve renk armonisi ustaca i�lenmi�tir. Yine sanatç�n�n kendi 

adland�rd��� üzere neo-klasik bir üslup gözlenmektedir.  
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 Resim 3.4.6.3.3  �Beyo�lu� TÜY  47X59 cm. 1993  Özel Koleksiyon 

Resim 3.4.6.3.4  �Tango� TÜY 49X99 cm. 1995 Özel Koleksiyon 
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 Resim 3.4.6.3.5  �Beyo�lu� TÜY 60x80 cm. 1995  Özel Koleksiyon 
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Resim 3.4.6.3.6  �Dansç�lar� TÜY  35x50 cm. 1990 

Resim 3.4.6.3.7  �Kemanc� K�z 2� TÜY 60x70 cm. 1990
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3.4.7. Nü Çal��malar� 

  Resim 3.4.7.1  �Nü�  Desen 1935

Resim 3.4.7.2  �Nü� Duralit Üzerine Ya�l�boya  35X50 cm. 2002  

 Özel Koleksiyon
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3.4.8. New York, ABD Desenleri 

Resim 3.4.8.1 �Manhattan� 1988 Resim 3.4.8.2 �New York� 

2000 

Resim 3.4.8.3  Desen 1988 
Resim 3.4.8.4  ���çi� 1988 
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 Resim 3.4.8.5  �Gökdelenin Gölgesinde� Desen 1988

  Resim 3.4.8.6  �Jazz� Desen 1988
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Resim 3.4.8.7  �New York�ta 

Kar�ncalar� 1988 Resim 3.4.8.8  �Brooklyn� 1988

Resim 3.4.8.9  �Desen� ve notlar 1995 Resim 3.4.8.10  �Rodeo� Desen 1988
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BÖLÜM IV 

MÜMTAZ YENER��N SANAT ANLAYI�I 

Sanat ve dü�ün dünyas�nda, son derece yarat�c� ve ileri fikirlere sahip olan ve 

kendini sürekli geli�tiren bir sanatç� olan Yener, üretim a�amas�nda tamamen özgür ve 

ba��ms�z olmay� seçmi�tir. Kendi istedi�i ve özgürce seçti�i sürelerde ve ortamlarda 

kompozisyonlar�n� yaratarak,  herhangi bir kurum veya devlet deste�i almadan, belki de 

birçok sanatç� gibi ya�am�n� sanat� ile kazanmam��; satmak ve tan�tmak kayg�s� 

ta��madan, kendisine bu konuda soru yöneltenlere; �Benim bir çanak bal�m olsun, ar�s� 

Ba�dat�tan gelir" � diye yan!tlayarak, büyük bir vakarla ve sab!rla çal!�m!�t!r.  

�kinci Dünya Sava�! y!llar!, yoksunluk günleri, karartmalar, k!s!nt!lar halk! zor 

durumda b!rak!r. �� yoktur; ekmek karneyledir; gelir yoktur; halk elindekini avucundakini 

satarak, ufak tefek i�ler yaparak ya�amaktad!r. Mümtaz Yener bu ortamda yeti�ir, 

dü�ünceleri biçimlenir ve sanatç! olarak olgunla�!r. 1950�li y!llara dek sürecek olan bu 

dönemde sanatsal geli�imini tamamlar, gerçekçi ve figüratif bir sanatç! olur.  

 Cumhuriyet�in ilk on be� y!l!n! incelemeye devam edersek, toplumsal ve sanatsal 

izler sürerek, Yeniler Grubu�nun ortaya ç!k!�! ve ondan sonraki y!llarda, yakla�!k on y!l 

boyunca neler yapt!�!n! ve sonras!nda, belki de ikinci olu�ma dönemi diyebilece�imiz 

sürede, sanatç!lar!n bireysel olarak yapt!klar! ç!k!�lardan söz etmek gerekir. Bunlara 

incelerken, hem dönem ve grup arkada�lar!n!n e�ilimlerinde görülen geli�me, hem de 

Mümtaz Yener�in çizgisinde bu geli�ime paralel olarak akan yerle�ik bir sanatsal tav!r 

kar�!m!za ç!kar.  

 1939-43 y!llar! aras!nda Leopold Lêvy�nin atölyesinde Yüksek Bölümü okurken 

edindi�i ustal!k, hocas!n!n yönlendirmesi ile ula�t!�! kendi çizgisindeki yetkinlik ve bu 

konudaki kendine güveni önemlidir. Kimi soyut denemeler, diye adland!r!lan, ancak usta 

i�i çal!�malar olan �Yan!k Ömer�, �Dört Kemanc!� ve �K!na Gecesi� örnekleri, mezun 

olduktan sonra gerçekle�tirdi�i çal!�malard!r.   
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 Bu usta i�i �denemeleri�, 1940�taki �Bir Kad�n Portresi�nden ve 1940, 1941 ve 1942 

tarihli �F�r�n Önünde Ekmek Bekleyenler�, �9. Senfoni� �Paydos� veya �Tamirat Fabrikas�� 

gibi çok figürlü ve gerçekçi resimlerinden sonra yapt��� dü�ünülürse, kübik çal��ma 

biçimini kendine yak�n bulmad��� için gerçekçi figüratif bir çal��ma tarz�n� tercih etti�i 

�eklinde yorumlanmas� daha do�ru olacakt�r. O y�llarda keskinle�en sanatsal anlay���, 

yetene�inin ve kafa yap�s�n�n ortak paydas�d�r; Figüratif çal��acakt�r; Gerçekçi 

çal��acakt�r. Zaman içinde yazd��� yaz�larda, kat�ld��� aç�k oturumlarda ve kendisiyle 

yap�lan röportajlarda, Yener, kendisini hep gerçekçi, figüratif, neo-klasik olarak 

tan�mlam��t�r. Kendisine yak��t�r�lan fantastik, metafizik, oryantalist gibi tan�mlamalar� pek 

onaylamam�� olmal�d�r. Kafa yap�s� ve resimlerindeki konular� modern olmakla birlikte, 

çal��ma biçiminin klasik olmas�; klasik kompozisyon, denge ve armoni kurallar�na göre 

çal��mas�; ayr�ca kendi toplumuna ve de�erlerine ba�l� bir entelektüel olarak �toplum için 

sanat� �iar�n� benimsemi� olmas� sanat�n�n �modern oryantalist� tavr�na engel 

olmayacakt�r.    

 Mümtaz Yener�in sanat anlay���n�n en önemli unsurlar�ndan biri; sanat�n bir emek 

ürünü olmas�n� öngörmesidir. Sanat�n toplum için olabilirli�ini tart��an bir ekolün bireyi 

olarak, eme�e sayg�s�n�n gere�i, hem emek konulu hem de emek ürünü resimler yapm��

olmas� nedeniyle, neoklasik bir anlay��� benimsemi�; toplumsal konulardan yola ç�karak 

gerçekçi ve figüratif bir yol izlemi�tir. Soyut çal��malarda bile bir zanaat aram��; 

kolayc�l�ktan uzak durmu�tur. E�itiminin ve sanatsal ki�ili�inin olu�tu�u y�llarda klasik 

anlay�� dünyas�n� kavram��; yetene�i de o do�rultuda ürün vermesine olanak tan�m��t�r. 

Klasik anlay��ta ve Bauhaus ö�retisinde, ayn� Mümtaz Yener�in dü�ündü�ü gibi, sanat ve 

zanaat birbirinden ayr�lmaz ö�elerdir. Antikiteye hayran olmas�n�n yan� s�ra, ça�da�

yeniliklere, bilime ve sanatsal geli�melere aç�k bir dünya görü�üne sahiptir.  Tüm bunlar� 

sentezleyerek toplumsal bir dünya görü�üyle yo�urmu�, sanatsal üretiminde tamamen 

özgün bir yolda yürümü�, kendini tekrarlamaktan kaç�nm��, �taklit etmeyen ve edilemeyen� 

bir sanatç� olmaya çal��m��t�r.  
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4.1. Yay�nlanm�� Makaleleri ve Söyle�ileri 

 Mümtaz Yener�in sanat anlay���, sanata ve sanatç�ya dair görü�leri, en iyi �ekilde 

kendisinin dile getirdi�i metinlerde anla��laca��ndan, elimizde olan metinler bu bölümde 

ayn� �ekilde kullan�lmaktad�r. Öncelikle, 1950 ve 1951 y�llar�nda Be� Sanat Dergisi�nde 

yay�mlanan 3 yaz�s�n�, daha sonra da Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Salonlar��ndaki bir 

Aç�k Oturum�da söyledikleriyle bir röportaj�ndan, sanatç�n�n ya�ama ve dünyaya bak��� ile 

ilgili ipuçlar�na ula��labilinir. Ayr�ca, çe�itli vesilelerle, metin içinde sanatç�n�n görü�lerine 

s�kça yer verilmi�tir.   

 A�a��da Mümtaz Yener sanat anlay���n� �Be� Sanat� Dergisinde yay�mlanan �Renk 

ve �ekillerin Psikolojisi� ba�l�kl� yaz�s�nda �öyle anlat�yor:

  �Her günkü hayat�m�z etraf�m�z� çevreleyen çe�itli realiteler, birçok 
hareket ve görünü�lerle doludur. Sanatkar daima uyan�k ve daima pusuda 
olarak, de�i�en alemin tahlilini yapan ve bu tahlillerle kar��t�rd��� intibalar�n� 
derin bir zeka inceli�i ve orijinal bir hassasiyetle eserlerine aksettirmeye 
çal��an bir yap�c�d�r. Bütün sanatlarda belirli bir çok mü�terek taraflar�n 
bulunmas�na ra�men bilhassa resim sanat� �ahsi bir olgunlu�un inki�afiyle 
meydana gelen tefsirlerle doludur. Eski resim anlay���na göre ressam 
umumiyetle bir tasvirci olarak tan�n�rd�, daha do�rusu bu bir aldan��tan ibaretti. 
Halbuki hiçbir devirde k�ymetli tablolar meydana getiren büyük üstadlar 
sadece tasvirci ve gördü�ünü oldu�u gibi kopya etmeye çal��an bir kopyac� 
olmam��t�r. Sanat Tarihi boyunca meydana getirilen eserler anlay��l� bir 
tetkikten geçirilirse, bunun böyle olmad���n� kolayca görür ve her tablonun 
önünde ba�ka bir �ahsiyet ve tefsir tarziyle kar�� kar��ya oldu�umuzu kabul 
ederiz. Burada as�l mevzumuz olan renk ve �ekillerin mana ve ifadelerini iyice 
anlayabilmemiz için bir ressam�n hergün yeni ve de�i�ik intibalarla in�a etti�i 
ve daima onun heyecan�yla ya�ad��� kendi dünyas�na do�ru hareket etmemiz 
icap eder. Çünkü ressam�n içinde ya�ad��� alem, tabiat�n lisan�n� olgun bir 
anlay��la incelememi� bir insan�n dünyas�na nazaran daha manal� renk ve 
ifadelerle süslüdür. Öyle ki sanatkar, bu zengin alemde his ve duygular�n�, 
orijinal düzenler ve ahenkler kurmak için seferber etmi� bir filozof olarak ortaya 
ç�kar. Dolay�siyle, tefsirlerini derin felsefi sistemlere ba�lamaya çal���r. Bu 
yüzden sanatkar�n, dünyaya ve kainata ait bulunan s�rlara vak�f bulunmas�, 
dolay�siyle içinde ya�ad��� devrin bütün tezatlar�n� kavram�� olmas� gerekir. Bu 
bilgisini felsefe binas�n� kurarken haz�rlad��� mimariye malzeme olarak 
kullanacakt�r. Ustaca kompoze edilmi� �ekil ve hacimler, en güzel �ekilde 
armonize edilmi� renkler art�k onun için bir söyleyi� tarz� olmal�d�r. Burada �en 
güzel �ekilde� diyoruz; bu tabirin de üzerinde durmak icap eder. En güzel �ekil 
olarak vas�fland�r�lan netice, oldukça de�i�ik anlay��lar yüzünden, halli pek 
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mü�kül olan münaka�alara yol açmaktad�r. Halbuki bize göre en güzel ifade 
tarz�, ressam�n seyirciye anlataca�� özü en kestirme yollardan giderek, 
tereddütsüz ve belirli bir ifade ile anlatmaya muvaffak olmas�d�r. Sanatkar, 
tablolar�n� meydana getirirken kulland��� lisanda, namütenahi çe�itleri olan 
renk ve �ekillerin alt�nda gizlenen ifadelerin yerli yerine konulmas�na dikkat 
eder. Ancak bu sayede ilhamlar�n� tuvallerine geçirme�e muvaffak olur. 
Söyleme�e lüzum yok ki; bütün bunlar�n muvaffakiyetle yap�labilmesi için �ekil 
ve renklerin psikolojisine laz�m gelen ehemmiyetin verilmesi icap eder. 
Böylece sanatkar, tabiat�n içinde ya�ayan ve onun bütün nüanslar� ile ha��r 
ne�ir olan bir terkipçi ve bir tefsirci olarak ortaya ç�kar.  Art�k o tabiat� 
çevreleyen realitelerin içinde duyan, dü�ünen ve hayal kuran bir yap�c�d�r. En 
büyük vazifesi tabiat�n her kö�esinde kar��m�za ç�kan mana ve ifadelerin 
heyecan�n� duymak ve bu ilhamlar�n� asil bir imanla mensup oldu�u cemiyete 
sunmaya çal��mak olacakt�r. Bu sebeple mensup oldu�u cemiyeti te�kil eden 
insanlar da gerek fert gerek kütle olarak bir sanatkar kadar de�ilse bile, bir 
amatör kadar tabiata has olan mana ve ifadelere a�ina olmalar� gerekir. Çünkü 
her sanatseverin seçti�i janr üzerinde kendisine yetecek kadar durmas� ve 
sevdi�i sanat yolu ile tabiat� seyretmek, hatta tahlil etmek hassalar�na malik 
bulunmas� zaruridir. Esasen bu böyle olmazsa, hayat�n� ve intibalar�n� eserleri 
için seferber etmi� bulunan her sanatkar anla��lmaz gibi görünen i�ler 
yapmakta devam edecektir.�64  

  

 Bu sözlerle Mümtaz Yener, hem sanatç�n�n yapt��� i�in önemini vurgulamakta, hem 

de toplumun e�itim ve kültür seviyesinin de art�r�lmas� gere�inden söz etmektedir. Aksi 

takdirde; sanatç�lar�n emeklerinin bo�a gitmeye devam edece�ini belirtmektedir. Yaz�s�n�, 

renklerin ve �ekillerin insanda uyand�rd��� etkileri anlatarak sürdüren Yener, �u sözlerle 

devam ediyor:  

  �Bütün bunlara insan topluluklar�n�n büyük tezatlarla dolu hayat�n� ve 
insanl�k tarihini dolduran mücadeleleri ilave edersek o zaman dünya yüzünde 
sürülen bir ömrün sonsuz tefsir ve anlat�� tarzlar�na müsait duygulara hazine 
olabilece�ini kolayl�kla anlam�� oluyoruz. Öyle ki bu netice bir sanatkar 
ressama muvaffak eserler meydana getirmek f�rsat�n� verirse, ayn� �ekilde bir 
sanatsever seyirciye de seyretti�i tablolar� anlamak ve sevmek imkan�n� 
kazand�rm�� olur.� 65

�Sanat Ahlak� Nedir?� ba�l�kl� yaz�s�nda ise �öyle demektedir:  
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�Güzel sanatlar yüzy�llar boyunca ilham�n� en ulvi duygulardan alm�� ve en ileri 
medeniyetlerin öndercisi olmu�tur. Resim, edebiyat, müzik ve mimari gibi 
sanatlar geni� insan topluluklar�na en de�erli faziletlerin ilham�n� a��larken, bu 
u�urda hayatlar�n� çe�itli mahrumiyetleri gö�üs gererek harcayan dahiler temiz 
vücutlar�n� eserlerine i�lemeye muvaffak olmu�lard�r. Sanat eseri dedi�imiz o 
harikulade terkip ancak içtimai bir karakter ta��d���n� zaman ölmez eser 
unvan�n� kazan�r ve kendisini meydana getiren dahi sanatkara da bütün bir 
insanl���n hayranl��� arma�an edilir. Sanat eseri hiçbir zaman bir süs e�yas� 
veyahut gönül e�lendirmek için bir vas�ta de�ildir. Onu sadece fanteziye ait, 
ho� görünü�lerin mecmuas� olarak kabul eden yar� münevverler daima 
yan�lm�� ve sanat�n ne demek oldu�unu hiçbir zaman anlamam��lard�r. 
Sanatkar bütün faaliyetlerini en ince his ve duygular�n mahsulü olarak ayarlar 
ve eserlerine iç alemindeki orijinal mükemmeliyeti in�a edere, ruhunda beliren 
heyecan bir peygamber heyecan�ndan daha sönük de�ildir. O iman etti�i 
hakikat ve faziletleri sanat� yolu ile mensup oldu�u cemiyete sunmaya çal��an 
ve hayat�n� bu u�urda feda eden bir mür�ittir. Bu hakikati istihza ile 
kar��layanlar ve sanat� sadece ho�ça vakit geçirme, kaba heyecanlar� tahrik 
etmek gibi müptezel temayüller u�runa feda etmeye çal��anlar, kültürün ne 
demek oldu�unu hiçbir zaman anlayamayacaklard�r. Resim sanat� yatak 
odalar�n� süsleyen ç�plak kad�n tablolar�, yemek salonlar�n� tezyin eden i�tiha 
aç�c� meyve resimleri meydana getirmez. Bu itibarla müzik sanat� da sadece 
dü�ünde, meyhanede veyahut herhangi bir e�lence yerinde iptidai ihtiraslara 
alet edilemez. Sanat eseri ruhumuza hitap etti�i taktirde mevcuttur. Yoksa 
seksüel duygulara ve iptidai heyecanlara hitap ederse o zaman kendili�inden 
gayri ahlaki karakter kazan�r. Sanat� bu �ekilde isteyen(Sanatseverler) ne 
kadar anlay��s�z iseler, paraya tamah ederek kabiliyetlerini de�ersiz 
sipari�lere feda eden sanatkarlar da o kadar fazla dalalete dü�mektedirler. 
Sanat severlerin bu aldan��lar�n hatal� bulabiliriz, fakat bu de�ersiz duygulara 
kendini kapt�ran sanatkarlar�n birer mücrim olarak tan�mak laz�m. Sanat�n bizi 
dalaletten kurtaran ve bize ahlak�n, faziletin olgun meyvelerin sunan bir 
faaliyet iman etmek, sanatta ve sanatkarda daima bunu aramak en sa�lam 
inançt�r. �nsan topluluklar�na bir birine yakla�t�racak ve onlara birbirini 
sevdirmeyi ö�retecek tek vas�ta güzel sanatlard�r.�66

Mart 1951 tarihinde Be� Sanat Fikir ve Sanat Dergisi�nde yer alan 
Mümtaz Yener�in �Sanatta �leri Dü�ünce� ba�l�kl� yaz�s� �öyle: 

  �Bu konu üzerinde çok dü�ünüldü, çok yaz�ld� ve çok konu�uldu. Bu 
arada do�ru ve de�erli anlay��lar�n meydana ç�kt���n� görürken yanl�� veya 
yersiz itirazlarla ç�rp�nan dima�lara da �ahit olduk. Bununla beraber mes�ut bir 
netice olarak hemen belirtmeliyiz ki; bir çok sanatç�lar kendilerini modern 
sanat�n derin cazibesine sevinerek terk ettiler; ve bu sahada büyük vaatlerde 
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bulunan eserler meydana getirdiler. Sanatta modernizm  ink�lapç� bir cemiyetin 
iftiharla kendine maledece�i bir anlay��t�r. �leri görü�lü olan her insan resim, 
edebiyat, müzik ve tiyatro gibi sanatlarda büyük hamleler arayacak ve ezelden 
beri tekrar edilen �eylerden ruhunu kurtarmaya çal��acakt�r. Bunun ne demek 
oldu�unu anlayamayan mülteci unsurlar modern sanatlar� bir tak�m i�renç 
safsatalarla aforoz etmeye çal��maktad�rlar. Fakat bunun bizce hiç ehemmiyeti 
yoktur. Çünkü bütün tarih boyunca zincirleme olarak birbirine ba�l� olarak 
tekamül merhaleleri büyük mücadeleler a�mak zorunda kalm��t�r. Gene tarih 
boyunca en ileri hamleleri ve en de�erli ink�laplar� daima baltalamaya çal��an 
cahil ve yobaz zümrelerin yeni cereyanlara kar�� nas�l cephe almaya 
çal��t�klar�n� gördük. Bununla beraber güzel, do�ruya ve faydal�ya do�ru at�lan 
ad�mlar�n temposunu bozacak ve bu olu�um önünde duracak bir mania 
tasavvur edemiyoruz. Bugün bile içinde bulundu�umuz dünyay� mü�kül 
duruma sokan çe�itli tezatlara ra�men gene de iftiharla söyleyebiliriz ki 
tekamül dü�man� muhafazakar ve mülteci ruhlu zümreler ink�lapç� sanatkara 
di� geçiremeyecek ve bütün geri dü�ünceler ileri sanat�n çerçeveleri d���nda 
kalacakt�r. �ükürler olsun ki; ink�lapç� bir görü�le ilmine, kültürüne ve sanat�na 
dört elle sar�lm�� genç kafal� ve ileri görü�lü entelektüeller ink�lap me�alesini 
nefesi küf kokan üfürükçülerden daima uzak tutacak kadar kuvvetlidir. �nsan 
ruhunu bir afyon gibi uyu�turan efsaneler ve peri masallar� modern sanat�n 
çerçeveleri içine girmedi�i için bu hastal�klara müptela olan ruhlar onun 
kar��s�nda aciz duymaktad�r. Çünkü onlar�n sanat anlay��� sanat� uyu�turucu 
bir vas�ta olarak istismar etmek i�tihas�ndan ba�ka bir �ey de�ildir. Halbuki 
modern resim göze ho� görünen ve çok basit zekalar�n iptidai hayal ve 
ihsaslar�na hitap eden de�ersiz tuvalleri boyamaktan art�k zevk duymuyor. 
Modern müzik üstatlar� da tamamen modern resme paralel olarak kula�a ho�
gelen nameleri portreden süpürmü�tür. �nk�lapç� vasf�na sahip olan ve modern 
sanat�n�n üstatlar� say�lan �gor Stravinsky, William Walton, Zoltan Kodaly gibi 
büyük besteciler insan� uyu�turan melodiler de�il, aksine olarak daima uyan�k 
tutan temalard�r. Art�k tatl� hayallere kanat açm�� bir vaziyette ve rahat bir 
koltu�a gömülerek dinlenilen besteler bu günün insan�na büyük bir heyecan 
vermemektedir. Ayn� �ekilde eski ressamlar�n eserlerini modele benzetmek 
arzusu veyahut Madonna resmederken modellerindeki noksanlar� 
tamamlarcas�na tablolar�na makyaj yapmalar� �imdi tamamen tarihe 
kar��m��t�r. Bugünün ressam� için tuvalini kar��s�ndaki modele uydurmak 
tahmin edildi�inden fazla miskince bir harekettir. Bir yarat�c�n�n kolayl�kla elde 
edilen muvaffakiyetlerinden ne kadar nefret etti�ini hepimiz biliriz. E�er biraz 
dü�ünürsek hayat�n�n on be� veya yirmi senesini hiç durmadan tabiat� tetkik 
ederek ruhen imtizaç etti�i görü�ünü ve manzaralar� tuvallerine resmetmeyi i�
edinmi� bir ressam için, bir insan surat�na objektif bir gözle bakarak bir portre 
meydana getirmenin ne kadar kolay ve de�ersiz bir me�gale oldu�unu kabul 
etmek mecburiyetinde kal�r�z. Halbuki sanat�nda büyük ink�laplar yapmak 
isteyen sanatç� meydana getirece�i orijinal eselerin modelini mü�ahhas 
alemde bulamayacakt�r. Hakiki sanatkar her türlü model ve örnekleri a�an bir 
yarat�c�d�r. O her �eyden önce iç aleminin bir örnek olarak alacak ve ruhunun 
derinliklerinde mevcut olan gayri mü�ahhas ideleri resmetmeyi muvaffak 
olmaya çal��acakt�r. ��te modern sanat ink�lapç� sanatç�ya bu imkanlar� 
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verecek kadar ileri bir görü�ün neticesidir. Bu günün en ileri resim cereyan� 
olarak tan�d���m�z (non-figüratif) resim anlay��� da yukar�da izah etmeye 
çal��t���m�z anlay���n bir merhalesidir. Biliyoruz ki birinci dünya sava��ndan 
sonra resim sanat�nda tabiata benzemek ve yahut görünü�leri idealize ederek 
sitilize yoluna gitmek ileri görü�lü ressamlar� art�k tatmin edemez olmu�tur. Bu 
yüzden sanatkar iç alemindeki tezatlar�n muvazenesini sa�layacak olan 
sanat�nda her �eyden evvel bir filozof olarak ortaya ç�kt�: ve harici alemin 
ruhundaki derinliklere bir vas�ta yaparak deformasyonlar üzerine durdu. 
Böylece eserlerine büyük �ekil ve renk zenginlikleri ilave etmeye muvaffak 
olan de�erli ressamlar tan�d�k. Mesela: G. Braque, P. Picasso, A. Lothe, F. 
Leger ve Gromaire gibi üstatlar bu janrda çok de�erli eserler meydana 
getirirler. Bu yar�n�n resmi için at�lmas� laz�m gelen en ehemmiyetli bir ad�md�. 
Bugün ise ya�ayan ve daima tekamül eden bir sanat anlay��� içinde bu de�erli 
hamleleri de a�mak ve daha yeni ufuklar aramak hakiki bir sanatkar için önüne 
geçilemeyen bir mecburiyet haline gelmi�tir. Art�k ressam etraf�ndaki e�yalar� 
(belirsiz bir �ekilde dahi olsa) and�ran eserlerden bir heyecan duymaz 
olmu�tur. Devrimizin ressam� sanat�n�n ufuklar�n� geni�letmeye çal���rken 
sadece gözle görülen mü�ahhas �eylerin dar çerçevesi içinden kurtuluyor: ve 
sanat�n�n ufuklar�n� objektif alemin d���nda kalan mefhumlar diyar�na kadar 
geni�letmeye çal���yor. Eski anlay��a göre resim denince hat�ra muayyen 
�eyler gelirdi: mesela bir manzara, bir portre veyahut natürmort gibi. Halbuki 
bu mevzular devrimizde yeti�en hamleci ressamlara gereken heyecan� 
vermekten uzakt�r. Bütün mesele müzik veyahut �iir sanatlar�nda oldu�u gibi 
resim sanat�nda da bir ifade serbestisi ve muhteva zenginli�ine malik olmak 
azmidir. Hangi sebeple bir ressam, müzik sanat� ile ifade edilen �eylerin renk 
ve �ekillerini vas�ta yaparak ifade edemezsin. Resimdeki renk ve �ekil 
imkanlar�, müzi�in vas�tas� olarak kulland��� ölçülü ses ve ritimlerden daha 
iktidars�z m�d�r? Hay�r; hatta tereddüt etmeden diyebiliriz ki; ressam�n elindeki 
imkanlar bir bestecinin elindeki imkanlardan daha verimli ve daha kuvvetlidir. 
O halde hangi sebeple koskoca resim sanat� kendisini sadece �ah�slar�n, 
e�yalar�n ve manzaralar�n bir kopyac�s� olarak körletiyor? Ve ne için oda 
müzik sanat�nda oldu�u gibi, do�rudan do�ruya insan ruhlar�na hitap etmek 
çarelerini aram�yor. Vicdan azab�, a�k, feragat, iman ve insan sevgisi gibi 
mü�ahhas olmayan, fakat hepimizin ruhen yak�ndan tan�d���m�z bu 
mefhumlar�n  tuvallerde yer almas� ve bunlara benzer di�er faziletlerin ilham� 
ile meydana getirilen tablolar�n ço�almas� art�k resim sanat� için gün meselesi 
olmu�tur. �leri bir dünya görü�üne malik olan sanatkar fikri madde haline 
getirmek azmiyle yan�p tutu�maktad�r. Ancak bu yolda manevi mefhumlar� 
maddi varl�klar halinde ortaya koyacak ve insan ruhuna ölmezlik veren bir 
yap�c�, bir ruh in�aatç�s� olacakt�r. Bir maddeyi aynen kopya etmektense insan 
ruhunun meyveleri olan fikirleri madde haline getirmek yaratmak azmi ile 
hareket eden ink�lapç� sanatkar�n en büyük vazifesidir. � 67
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 A�a��da, Görsel Sanatç�lar Derne�i 1978-79 çal��ma y�l� kültür ve sanat 

etkinliklerinin ikincisi olan �Günümüz Türkiye�sinde Devlet ve Görsel Sanat �li�kileri� konulu 

13 Aral�k 1978 Çar�amba günü �DGSA Konferans Salonu�nda büyük ço�unlu�u 

ö�rencilerden olu�an geni� bir izleyici kitlesi önünde yap�lan aç�k oturumda Mümtaz 

Yener�in söylediklerini aktar�yorum. Özer Kaba���n yönetti�i aç�k oturuma, Mümtaz 

Yener�in yan� s�ra kat�lan di�er konu�mac�lar; Hilmi Yavuz, Tan Oral, Özdemir Altan, 

Hüsamettin Koçan�d�r.   

  �Dördüncü konu�mac� Mümtaz Yener, önce Türkiye�de kurumlar 
d���nda devlet ve görsel sanatlar ili�kilerinin hemen hemen yok gibi ya da yok 
denilecek kadar az oldu�unu belirtti ve yaln�z görsel sanatlar alan�nda de�il 
di�er bilim ve sanat dallar�nda da devletle ancak sa�l�ks�z ili�kiler 
kurulabildi�ini birkaç örnekle kan�tlad�. Mimarlar Odas��n�n çe�itli uyar�lar�na 
kar�� düzensiz bir yap� politikas�n�n sürüp gitmesi, çürük, bilimsel kurallar 
d���nda ve estetik görünü�tün yoksun yap�larlar kentlerimizin doldurulmas�, 
Tabibler Odas��n�n kolera tehlikesi kar��s�nda çe�itli kararlar�na ters dü�en 
eylemler, madenlerimizin hala yabanc� tröstler elinden kurtulamamas�, enerji 
üretimine hala gereken önemin verilmemesi, d��ar�dan enerji ithal ederek a��r 
sanayi dü�leri kurulmas�, sanayile�me çabalar�m�z�n ehliyetsiz ellerde çarçur 
edilerek dünya standartlar�n�n d���nda kalmas�, ki�isel ç�karlar do�rultusunda 
montaj sanayine dönük alaturka u�ra�lar haline gelmesi verdi�i örnekler 
aras�ndayd�. Müspet ilmin ne kadar d���nda kald���m�z�n belgesi olan bu 
konular�n ça�da� sanat�, ilmi ve teknolojiyi kavram�� her insana üzüntü 
verdi�ini söyledi. Ayr�ca hal�c�l���m�z, çinicili�imiz, seramikçili�imiz, 
dericili�imiz ve bak�rc�l���m�z�n da yozla�t���n� sözlerine ekledi. Mümtaz Yener 
daha sonra devlet ve görsel sanatç� ili�kilerine girerken �Türkiye�de yukar�da 
anlat�lmaya çal��an durum varken bu ili�kiler de haliyle gayet zay�f olacakt�r.� 
dedi. Ve konu�mas�n� �öyle sürdürdü: � Türkiye�de görsel sanatç�n�n en mutlu 
y�llar� Akademi�deki ö�rencilik y�llar�d�r. Gençtir, gelecekten umutludur, 
çevresi, arkada�lar�, hocalar� vard�r; araç, gereç, model bulur. Görsel 
sanatç�n�n iyi kötü devletten yard�m gördü�ü tek dönemdir bu. Okuldan 
ayr�l�nca, e�er ö�retim üyesi olmayacak ve i� ya�am�na at�lacaksa ömrü 
boyunca tek ba��na sürdürece�i sava�a ba�lam�� olur. Art�k devletle bir ili�ki 
söz konusu de�ildir; devlet onun ya�ad���n�n fark�na bile varmaz. Sanatç� 
kimdir? Ne yapar? Nas�l ya�ar? Ülkesini sever mi? Yurt gerçeklerine e�ilmek 
ister mi? Yurt gezilerine muhtaç m�d�r? Yurt içi ve d���nda tan�t�lmas�nda yarar 
var m�d�r? Devlete göre sanatç� güçlü olursa ün kazan�r. Ba�ar�l� yap�tlar 
üreten sanatç�n�n devlet yard�m�na gereksinimi yoktur�. Konu�mac�, ça�da�
bilinç gücüne e� de�er ta��mayan yap�tlar�n seçilerek sat�n al�nmas�n�, yurt içi 
ve d���nda sergilenmesini, antikite de�erlerinin yinelenmesinden yarar uman 
ve ça��m�z�n büyük a�amalar ça�� olmas�na kar��n, 17. Yüzy�lda 
ya��yormu�ças�na dü�ünen kadrolar�n seçti�i yap�tlar�n, topluma örnek olarak 
sunulmas�n�, olumsuz davran��lar olarak niteledi. Gelecek daha mutlu y�llar�n 
özlemini çeken, bu co�kuyu yap�tlar�na aktarmaya çal��an, toplum bilincine 



169 

varm�� sanatç�lar�, devletin ve devlet kurulu�lar�n� etkileyen tutucu çevrelerin 
zor duruma dü�ürdüklerini öne sürdü. Hala Piyer Loti zevki ve anlay��� ile yurt 
manzaralar�na bakan ve eski konaklar, e�ilmi� mezar ta�lar�, musluksuz 
çe�meler, kubbeli hamamlarda y�kanan kad�nlar, ba�� sar�kl� rakkaseler 
resmeden baz� ustalar�n ve devlet olanaklar�n� bu ça� d��� yap�tlara çeviren 
ki�ilerin, devletle görsel sanatlar aras�ndaki ili�kileri tümüyle kopartmaya 
yeterli oldu�unu savundu. Mümtaz Yener burada izleyicilere �Sanat ve sanatç� 
devletten ne bekler? Devlet sanat ve sanatç�dan ne ister?� sorular�n� yöneltti. 
Geçmi� y�larda görüldü�ü gibi devletin sanat ve sanatç�ya el uzatmas�n�n 
daima sak�ncal� sonuçlar do�urdu�unu, sanatç�ya, bilim adam�na, dü�ünüre 
yard�m eden devletin verdi�inden çok ister durumuna dü�tü�ünü, bilim ve 
sanat�n ancak özgür bir ortamda geli�ece�ini kabul etmez göründü�ünü, 
bunun da gerçek yarat�c� güce sahip de�erlerin silinip gitmesine yol açt���n� 
söyleyerek, sorular�n� yan�tlad�. Devletin sanatç�dan iyimser davran��lar� ile ilgi 
çekmesini, iç açan yurt manzaralar�, tarihi de�erlerimizi yans�tan görüntüler, 
kad�n güzelli�ini ön plana ç�karan büyük boyutlu tablolar yapmas�n� bekledi�ini 
de sözlerine ekledi. Konu�mac�, önerilerini sunmak için ikinci kez mikrofona 
geldi�inde �Öneriler kabili tatbik de�ildir; bugünkü düzen içinde kabili tatbik de 
olamaz. Sanatç�, ya�am�nda sava��m�n� tek ba��na sürdürmek zorunda 
kal�yor. Sanatç�n�n çok güçlü olmas�, kendi olanaklar�na inanmas�, büyük 
çapta bir ki�ili�e sahip bulunmas� gerekir. Dünya sanat tarihinde bu sava��m� 
tek ba��na sürdürmü� pek çok büyük vard�r.� dedi. Daha sonra, Hilmi 
Yavuz�un devletten gelecek yard�m�n sanatç�y� ba��ml� bir �Kap�kulu� haline 
getirece�ine dair söylediklerine kat�ld���n�, ama sanatç�n�n devlet d���nda 
örgütlenmesinin de, özgür kalabilmesi için  yeterli olmad���na, muhakkak 
ba�ka bir i�te çal��mas� gerekti�ine inand���n� ifade etti. �Sanatç� devletten, 
özel galerilerden, piyasa resmi satan tacirlerden kendisini ay�r�rsa, ya�am�n� 
nas�l kazanacak? Toplumun sanat anlay��� ideal bir noktada de�il; sergiden 
resim alan yemek odas�na, salonunu süslemek için bo�az manzaral�, meyve 
tablolar� karpuz dilimleri istiyor. Böyle resimler satt���na göre böyle resimler 
yapan sanatç�n�n özgürlü�ünden söz edilebilir mi?� sorular� ile konu�mas�n� 
bitirdi.� 

  Daha sonra kitapla�t�rd��� eserinde, Dr. Erdo�an Tanaltay �Mümtaz Yener�le Bir 
Gün� adl� röportaj�nda yer alan a�a��daki sat�rlara yer vermektedir:  

 �Kar�ncalarda çok düzenli toplumsal bir durumun varl���n� ve bir sistem içinde 
beraberce ya�ad���n� gözlemledim. Bu yüzden kar�ncalar� ön plana alan 
resimler yapmaya ba�lad�m. Sonra yine birlikte bir koro ara�t�rmas� ve 
bal�kç�lar� Ben yine arada kar�ncalara ve makinelere dönerim� Bütün bunlar 
hayat�mdaki zirveler ve benim patentimin alt�nda. Ya�am�m�n hiçbir devrinde 
sat�� endi�esi duymad�m. Sadece istedi�im resmi yapt�m� Sanat�ma devletin 
yard�m�n� da alamad�m. Çünkü devlet sanatç�ya yard�m ederse, sanatç�y� 
ko�ulland�rm�� olur� Bu gün ayn� �eyi mü�teri yap�yor. Türkiye de bir resim 
al�c�s� var. Bu resim al�c�s� sanatç�lar�m�z�n baz�lar�n� ko�ulland�r�yor. Çünkü 
resim al�c�s� kendi zevkine uyan resmi istiyor. Sanatç� da resmi sat�ls�n diye 
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ödün veriyor� Geri kalm�� ülkelerde ya�ayan sanatç�lar, hayatlar�n� 
kazanmak için sanatlar�n� vas�ta ederlerse, kendilerini rahats�z eden 
durumlara gitmek zorunda kal�rlar. Ben, sanatç�n�n istedi�i resmi yapabilmesi 
için ya�am�n� ba�ka bir meslekle kazanmas� gerekti�ine inan�yorum. Nitekim 
askerlikten sonra, hayat�m� kazanmak için ilk defa film dekoratörlü�üyle i�e 
at�ld�m. Çal��maya Atlas Film�in ��stanbul�un Fethi� filmiyle ba�lad�m. Böylece 
Atlas Filmin dekoratörü oldum. Acar ve I��k Film gibi ba�ka stüdyolarda i�
yapt�m. Bunu �Papatya� ve �Binnaz� filmlerinin senaryolar�n� ve rejisörlükleri 
izledi. Daha önce de Ak�am gazetesinde karikatürlerim yay�nlanm��t�. 27 
May�s�tan sonra ham film ithalinde zorluklar nedeniyle film i�ini b�rakt�m.�  Tüm 
ya�am�n�, tablolar�na konu etti�i sevgili kar�ncalar� gibi, disiplinli bir çal��ma 
düzeni ve sanat a�k�yla sürdüren gönlü ve mesaj� genç ressam Mümtaz Yener 
evrenlerce ve insanca sevginin eyleme dönü�mü� bir simgesidir, bence� 68

   
 �Para kazanmak için resim yap�lmaz. Resim duyulan, hissedilen bir 
olayd�r. Yap�lan resim sat�l�rsa sat�l�r, sat�lmazsa kal�r. Sat�� gayesiyle resim 
yap�lmaz. Bak�n benim robotlar� kimse almaz. Çünkü hiçbir yere as�lmaz. 
Gölden ku�ular�n boyunlar�n� uzatt�klar� koltuk resimleri ise sat�l�yor.� diyerek 
görü�ünü bildiren Mümtaz Yener�i ö�rencisi anlat�yor; 

 �Yener özel galerilerin sanatseverlerin, koleksiyoncular�n ressamdan kendi 
sevdikleri, arzu ettiklerin, beklememelerini de ekliyor. Sanatç�n�n ve ressam�n, 
kendi ya�ant�s�na, e�itimine, ki�ili�ine ve özel ba�ar�s�na uygun olarak 
meydana getirdi�i ürünü ilgi ile izleyerek, onu kusursuz ve güzel bulurlarsa 
takdir etmeleri gerekti�ini de ifade ediyor. �Say�n Hocam� tan�yanlar da bilir, 
hep iyi �eyler söyleyece�im. Gördü�ünü yada kendisine ters geleni oldu�u gibi 
söyle. Esprilidir. Tipleme, çizgi olarak son derece yarat�c� bir insan. Evine 
gidenler görürler. En ufak bir aleti dahi de�erlendirerek çe�itli gereksinimleri 
gidermekte. Sanat�n her koluna ise son derece ilgisi var. Ne zaman k�zaca�� 
ise hiç belli olmaz. Gürültüden hiç ho�lanmaz.�. 69

Mümtaz Yener�e göre sanatç�n�n görevi, bir sergisi öncesinde verece�i röportaj için 

kendi el yaz�s�yla haz�rlad��� metinde �öyle özetlenmektedir; 

 �Bütün görsel sanatlarda oldu�u gibi, resim sanat�nda da,  sanatç�n�n görevi 
sadece biçimsel ve renksel de�ildir. Tekni�i sanat tarihinin evrimine uygun, 
sa�lam bir hayat görü�üne ve insanc�l bir felsefeye sahip; topluma yönelik 
duygusall��a ve heyecana dayanan bir hüner, bir ustal�k olmal�d�r. Sanat 
insanlar�ndan, insan ili�kilerinden, sevgiden, toplum düzeninden, do�rudan ve 
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müspet ilimden soyutlanamaz. Ki�isel ara�t�rmalara ve laboratuvar 
çal��malar�na kar�� de�ilim. Hatta bu çabalar�n çok lüzumlu ve faydal� 
oldu�una inan�yorum. Yaln�z sanatç�n�n özel ara�t�rmalar�n�, deneysel 
u�ra�lar�n� bir oldu-bitti sayarak topluma arzetmesini ve bunu en do�ru yol 
olarak gösterme�e çal��mas�n� kabul etmiyorum. Akademi y�llar�nda, 
1940�larda Yeniler Grubu�nu kurarak açt���m�z Liman Sergileri�nden bu yana 
insan kalabal�klar�na heyecanla yöneli�im, çok figürlü kompozisyonlar 
üzerinde çal��mak zevkini verdi bana. Bu, çok çetin bir yoldu. Bir yap�t� 
sonuçland�rmak için uzun süre çal��mak gerekiyordu. Ço�alan insanlar� birlikte 
görüyor, onlar�n beraberce, dü�ündüklerini bir araya gelerek 
gerçekle�tirdiklerini, büyük i�ler yapt�klar�n� ve ya�am kavgas�n� toplu olarak 
sürdürdüklerini farkediyor, ortaya ç�kan �iirsel görüntüyü tuvallerime 
aktarmaya çal���yordum. Bireylerin aralar�ndaki mesafeyi yok edercesine yan 
yana geli�leri büyük bir güç kavram� simgeliyordu. Bu güne kadar yap�tlar�m�n 
temas� bu olmu�tur ve devam edecektir. F�r�n, Dolmu� Motoru, Ya�mur 
alt�nda, Okuyan Makineciler, Bodrum Restoran, Bal�k Tutanlar, Eminönü 
Alan�, Makinelerin �öleni, gibi yap�tlar�m bu çal��malar�ma örnek say�labilir. 
Daha sonraki u�ra��lar�m 1968 y�l�nda beni kar�ncalara ve kar�ncalar�n 
ya�ant�lar�na do�ru götürdü. Birlikte ya�am�n �iirini yakalamay�, birlikte büyük 
i�ler ba�arman�n heyecan�n�, toplum düzenini korumay� ve yard�mla�may� bu 
küçük yarat�klarda gördüm. 1968 y�l�nda (Kar�ncalar Geliyor) isimli yap�tla yeni 
çal��malar�ma ba�lad�m. Bu tablom Türkiye Ressamlar Cemiyeti'nin 
düzenledi�i "Alt�n Bayku�" yar��mas�nda birincilik ödülü alm��, yurt d���nda da 
ilgi görmü�tür. Kar�ncalar�n Göçü, K�rm�z� Kar�ncalar, Mavi Kar�ncalar, Ye�il 
Kar�ncalar bu çal��malar�ma örnek say�labilir. 1978 y�l�nda çocuklu�umdan 
beri ilgi duydu�um ve desenlerini çizdi�im makineler tuvallerime girmi�, 
kalabal�k insanlar�m�n aras�nda ve onlar�n bir ürünü, bir yard�mc�s� olarak 
kompozisyonlar�mda yerini alm��t�r. �nsanlar� kar�ncalardan, makineleri 
insanlardan ay�ramaz olmu�, bu üç birle�ik temay� sürdürmeyi gerekli 
görmü�ümdür. Ülkelerin makineye egemen olduklar� oranda uygarl��a 
varabildiklerini dü�ünerek, insan�n makineye egemen olmak zorunda oldu�unu 
kolayca kabul ederiz. Yine görüyoruz ki makineye egemen olamayan ülkeler 
ça�da� uygarl��a ayak uydurmayan geri kalm�� ülkelerdir. Charlie Chaplin 
1936 y�l�nda yap�tlar� aras�nda önemli bir yeri olan "Asri Zamanlar" filmini 
çevirdi. Sanatç�n�n bu eserinde yer yer ça��m�z�n ileriye do�ru at�l�m�n�, bu 
arada makineyi ele�tirdi�i de görülür. Ben makinele�meyi tehlikeli 
bulmuyorum. Aksine ülkelerin (özellikle geri kalm�� ülkelerin) kurtulu�unu 
ba��ms�zl���n�, hatta Rönesans'� makinele�melerinde, dolay�s�yla makineye 
egemen olmalar�nda görüyorum. E�er hala, büyük çabalarla üretme�e 
çal��t���m�z makinelerden yeteri kadar ve yayg�n bir �ekilde 
faydalanam�yorsak, bunun suçu makinelerde de�il, ça��m�z�n çarp�k 
düzenindendir. �nsanlar� y�pratan ve onlar� do�an�n güzelliklerinden ay�ran 
u�ra��lardan kurtaracak güç ancak makinede sakl�d�r. Kolumuzdaki saatin 
güne� saati oldu�unu, elde y�kanan bir çama��r�, bozulmas�n diye kuyuya 
sark�t�lan bir yeme�i, atl� arabalarla yap�lan yolculu�u dü�ünürsek, makineye 
ne kadar gereksinim duydu�umuzu kolayca kabul ederiz. Tarih boyunca 
sanatç�lar� ça��n�n gerçeklerine uyan ki�iler olarak görüyoruz. Günümüzün 
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sanatç�s� da ayn� yolu izlemeli, ça��n�n d���nda veya gerisinde kalmamal�d�r. 
�nsan makine ili�kilerini kapsayan çal��malar�ma; Okuyan Makineciler, 
Yürüyen Makineciler, Makinelerin �öleni, Bando-Makine isimli yap�tlar�m örnek 
say�labilir.� 70

BÖLÜM V 

KAR�ILA�TIRMA VE DE�ERLEND�RME 

 5.1. Toplumsal Gerçekçilik ve  

  Mümtaz Yener�in Bu Hareket �çindeki Yeri 

Türk Resminde Toplumsal Gerçekçilik hareketini önceki bölümlerde ayr�nt�l� olarak 

inceledik. Mümtaz Yener�in ailesinin, hocalar�n�n, arkada�lar�n�n ve sava� y�llar�n�n etkisini 

irdeleyerek, sanatç�n�n Akademi�deki klasik e�itiminin ard�ndan, atölye arkada�lar�yla 

�Yeniler Grubu�nun olu�umunu gerçekle�tirdi�ini ve grubun sanat anlay���n� �toplumsal 

gerçekçi� olarak deklare ettiklerini vurgulad�k. Grubun 1941�de ilk sergisi olan ve 

Manifesto niteli�i ta��yan Liman Sergisi�nin aç�l�� kurdelesini gerçek bir bal�kç� olan 

Ferman Reis taraf�ndan kesildi�ini de tarih yazmaktad�r. Dönemin bu genç sanatç�lar�, 

halk ile sanat aras�ndaki mesafeyi azaltmaya çal��m��, sergilenen resimlerin daha geni�

kitleler taraf�ndan izlenmesi için çal��m��t�r.  

 Mümtaz Yener�in birlikte hareket etti�i dönem arkada�lar�ndan, çok figürlü 

çal��anlar�n o dönem ürettikleri yap�tlar�ndan ula�abildiklerimizde üslup farkl�l�klar� dikkat 

çeker.  1941�de belirgin bir sanatç� kimli�i edinmeyi ba�arm��, henüz çok genç ve dinamik 

olan bu gençlerin toplumsal ya�am� yans�tan eserlerinde, ç�k�� noktalar�, 1900�lerin 

ba��nda etkin olan Amerikan Resim Sanat��ndaki gündelik ya�am�n yorumcular� Ashcan 

Ekolü sanatç�lar� ile de paralellik göstermektedir. Nuri �yem, Ha�met Akal, Turgut Atalay 

ve di�erleri �stanbul�da; John Sloan, Reginald Marsh, Everett Shin ve di�erleri ise New 

York�ta benzer kayg�lar� birbirlerinden habersiz olarak benzer üsluplarda 

yorumlamaktad�rlar.  
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 Kurulu�unda bulunmas�n� her zaman gururla belirtti�i Yeniler Grubu ile ba�layan bu 

toplumsal gerçekçi serüven, yetmi� y�ll�k bir kariyerle devam etmi�; Mümtaz Yener, 

gerçekçi, figüratif ve çok figürlü kompozisyonlar�nda hep çal��an kesim insanlar�n�n 

sorunlar�n� dile getirmeyi amaçlam��t�r.  

 Kalabal�k insan y���nlar�, i�çiler, makineler, emekçiler, sanatç�y� yava�ça 

makinele�en insanlara, daha sonra da kar�ncalara do�ru yöneltecek; dü�ünsel boyutta 

yaratt��� bu mecaz, bu ütopik sembolizm, ya�am boyu onu rahat b�rakmayacak ve kendi 

deyimiyle bu üç kahraman� birbirinden ay�ramaz olacakt�r.  

Önder �enyap�l� sanatç� ile ilgili �öyle bir saptama yap�yor:  

 �Mümtaz Yener, insan makine ili�kisini i�lemedi�i çal��malar�nda da 
�Çeli�kileri� vermeye çal��an bir sanatç�. Yoksul-vars�l, kentli�k�rl�, kadim-
ça�da� vb. çeli�kiyi görsel olarak anlatmak ba�ta gelen kayg�s� olarak 
belirleniyor.� 71

 Z�tl�k teorileri geli�tirmek de�il de var olan çeli�kileri yans�tarak yaratt��� estetik 

dokularda üretmek sanatç�n�n kayg�lar�ndan biridir.  Bir çok sanatç�da oldu�u gibi gündelik 

olaylardan beslenmek; bunlar� i�leyerek kurgular yapmak Mümtaz Yener�in de içinde 

bulundu�u üretim sürecini belirler.  

 Zeki Çakaloz�un Sanatç� hakk�nda yazd�klar� ise �öyledir: 

�Bir ele�tirimde daha de�inmi�tim: Ne zaman bir Mümtaz Yener yap�t� ya 
da sergisi görsem, hep ünlü Alman Rönesans ustas�n� an�msar�m özellikle: 
Münih�de Alte Pinokothek�i incelerken, �a�k�nl�kla önünde durdu�um, 
suskunla�t���m ustalardan biridir Albrecht Altdorfer� Öncelikle ��skender�in 
Sava��� adl� yap�t�yla� Önünüzden derinlemesine bir perspektifle uzanan bir 
sava� alan�nda binlerce insan, m�zraklar�, flamalar�yla birbirine giriyor, sert, 
keskin görünümlü tepelerin yamac�nda, bir masal kent önünde, ovas�n�n 
içinde� Bu binlerin hayk�r���, kini ve h�rs�yla kar���k müthi� i�çilik ve teknikle 
çak�l�yorsunuz yap�t�n kar��s�nda hayranl�k ve �a�k�nl�kla� 

Ba�naz ortaça�da sava��mda utkuya ula�m�� Rönesans insan�n�n, 
do�aya, gerçe�e aç�l�rken kendini kap�p koy verdi�i bu co�kulu kuyumculuk, 
ayr�mc�l�k ve bu teknik ustal�k içinde, ça��n�n insan tasas�na ilginç e�ili�i, 
öznel bir teknik tasa birli�inin de seçkin örne�idir� Mümtaz Yener (1918), 
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aralar�nda 1980 y�l� ürünleri de bulunan bir çe�it retrospektifini izletiyor 
Ni�anta�� Cumal� Sanat Galerisi�nde 5 Haziran�a dek� Sergide 16 ya�l� boya, 
6 desen yer al�yor� 1947�ler den gelen bir �K�na Gecesi�nden, 1980 ürünü 
Yeni Cami alan�nda yo�unla�an günümüz insanlar�na, yüzlercesine ve i�te 
as�l bu nedenle Altdorfer ve ��skender Sava��� yap�t�na uzanan; onlar�n 
ya�am�nda çe�itli kesitler, çeli�kiler, z�tl�klar ya da yine makineler e�li�inde, 
a��rl�nda�    

Yener�i en eski yap�t�ndan bu güne her y�ldan birer yap�tla bir yan yana 
getirseniz, sayg� duyaca��n�z bir olguyu aç�kl�kla görürsünüz!  Her y�l�n 
de�i�en sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel yap�s� içinde bocalayan, tutunacak bir 
dal, bir ç�k�� arayan toplum bireylerinin, ça��m�z�n bu h�z� ve bu h�zla bir türlü 
uyum sa�layamayan bize görelili�i içindeki umars�zl�klar�, açmazlar�, çeli�kiler, 
tek bir sözcükle, tragedyas�d�r. 

Al�n teriyle kazanan emekçi kad�n yan�nda, toplumun yozlu�unda as�l� 
aç�k saç�k figürüyle didi�en kad�n,  bele�çi insanlar yan�nda, alt�nda ezildikleri 
o a��r, kocaman makine di�lilerini s�rtlayan insanlar, sokak çalg�c�lar�, 
ku�yemcileri, abartmas�z yine yüzlercesi� Ac�l�, kurnaz, ç�karc�, aldat�lan 
yüzlerce göz, kafa, el ayak, bir birine girmi�, tela�l�, tedirgin bir arabesk 
sarmal�  

Tüm yap�tlar�nda bu güçlü d��a vuruma dayal� iletimi, as�l kal�c� etkinli�ini 
ve gücünü, resim sanat�n� sa�lam teknik ölçülerinden, ö�elerinden al�yor. Bu 
nedenle de sloganla�madan, geçici etkinlikte bir afi� ya da illüstrasyon 
düzeyine dü�meden, plastik de�erlerini koruyabiliyorlar� Sa�lam bir figür 
bilgisi, desen, renk bilgisi, bunca kalabal�k ö�eler çe�itlemesine kar��n, 
denetimli bir siyah-beyaz ve ���k bilgisi� Bir bak�ma lekeci tasadan uzakm��
gibi görünen bu sab�rl� ayr�nt�c� tekni�e, bunca kalabal�k ö�eler birikimine 
kar��n yine bu yap�tlar, bütünlük, kitlecilik alg�lamas�nda da yads�namaz 
ürünler. � 72

  

Zeki Çakaloz�un yukarda al�nt�lanan sat�rlar�, uzun bir etüd sonucu kaleme 

al�nm��t�r. Y�llar süren bir takiple, �stanbul�da ya�ayan, üreten ve genellikle �stanbul�da 

sergileyen bir sanatç� olan Yener�i, ayn� Ahmet Köksal gibi, çok yak�ndan izlemi�, 

atölyesine ziyaretler gerçekle�tirmi�, hiçbir sergisini de kaç�rmam��t�r. Y�llar içinde süren 

bu dostluklar, asl�nda ideal olan�, sanatç�-ele�tirmen aras�ndaki iyi ili�kiyi olu�turmaktad�r. 

Di�er etmenler olan galericiler ve koleksiyonerler de bu ili�kiler bütününde yer ald���nda 
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çerçeve tamamlanm�� olmakta; birinin eksikli�i durumunda ise sanatç�n�n tan�t�m� 

konusunda eksiklikler do�maktad�r.  

 Mümtaz Yener�in 50. Sanat Y�l� münasebetiyle �stanbul�da, Ankara�da, Bodrum�da, 

Romanya�da ve New York�ta açt��� sergiler nedeniyle Edebiyatç� Osman �ahin kendisiyle 

bir röportaj gerçekle�tirmi� ve 21 Ocak 1990 tarihinde yay�nlanan a�a��daki yaz�y�73

kaleme alm��t�r: 

�Kar�ncalar ve �nsan-Makine �li�kisi 

Mümtaz Yener, 1941 de kurulan Yeniler Grubunun öncülerinden. Yar�m 
yüzy�ll�k resim serüveninde toplumcu gerçekçi bir anlat�mc�l��a önem verdi. 
Kar�ncalar ve �nsan-Makine ili�kisi resimlerin ana temalar�n� olu�turuyor. 
Yener�le 2000�e do�ru için Osman �ahin�le görü�tü. Mümtaz Yener, ömrünü 
resme adam��, yar�m yüzy�ll�k resim serüvenin içinden gelen, toplumcu 
gerçekçi bir anlat�mc�l��a önem veren ülkemizin yüz ak� sanatç�lar�ndan biri. 
Bu güne kadar açt��� karma ve ki�isel sergilerinin toplam� 36�y� buluyor. Ayr�ca 
6 ödül kazanm��, kimi yap�tlar� Devlet Resim Heykel Müzesi�ne al�nm��. 20 
Aral�k 1989�da Galeri Ümit Çama��da açt��� ve 20 Ocak�ta sonu eren 37. 
Ki�isel sergisinde Mümtaz Yener�le konu�tuk.  

-Sizi, toplumcu gerçekçi çizgide önemli yap�tlar üreten, anlat�mc�l��a önem 
veren bir ressam olarak biliyor, tan�yoruz. Bu tutumumuzun ba�lang�ç noktas� 
nedir?  

-Babam Bahriye Subay� idi. Bu yüzden küçük ya�larda Haliç, Hasköy 
Tersaneleri�ne gider, eski yeni sava� ve ticaret gemilerinin makine dairelerini 
gezer, fabrikalar�n, dökümhanelerin, gemi k�zaklar�n�n içinde dola��r, havuzlar, 
yeni onar�m ve seyr-i sefain atölyelerini bizzat yak�ndan görür, izlerdim. Ayr�ca 
yarad�l���m gere�i olarak mekanik i�lerden ve bu i�lerle çal��an ki�ilerden de 
ho�lan�rd�m. Ailemde, yak�nlar�m olan birçok de�erli ustalar vard�. Makinelerin 
aras�nda kar�nca gibi çal��an insanlar ve onlar�n birlikte ürettikleri i�ler beni 
heyecanland�r�rd�. Akademi�den sonraki yap�tlar�mda bu heyecan�m�n izlerini 
görmek mümkündür. Yeniler Grubu olarak 1941�de �stanbul Bas�n Birli�i 
salonlar�nda açt���m�z Liman Sergisi�nde, ilk kompozisyonumun konusu 
Tamirat Fabrikas� olmu�tur.  

-Siz, 1941�de ilk sergisini açan Yeniler Grubu�nun kurucular�ndans�n�z. Bu 
grubun kurulu� nedenlerini aç�klar m�s�n�z?  
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-Bizden önceki ressamlar�n yap�tlar�nda, insans�z manzara resimlerine, 
karpuz dilimli natürmortlara, vazolu çiçek resimlerine veya bir sedire uzanm��  

ç�plak kad�n tablolar�na çok önem veriliyordu. Neredeyse eline paleti alan her 
sanatç�, kendisini, kural haline getirmi� bu düzene ko�ulluyordu. Bu 
ressamlar�n ço�u Avrupa�ya gitmi�lerdi. Bat�l� sanatç�lar�n yüzy�llard�r insana 
ve insan�n serüvenlerine ola�an üstü de�er verdiklerini görmü�lerdi. Giotto, 
Leonardo, Michelangelo, Titian, Tintoretto, Rembrandt, Goya, Delacroix gibi 
büyük ustalar�n çok figürlü, heyecan dolu kompozisyonlar�n� izledikten sonra 
empresyonist ressamlar�n manzaralar�n�n koltuklar�n�n alt�na alarak yurda 
dönmü�lerdi. A�abeylerimiz say�lan baz� genç ressamlar�m�z da, Bat�da yeni 
yeni ortaya ç�kan birçok �izm�lerin kopyac�s� olmu�lar, insana büsbütün 
s�rtlar�n� çevirmi�lerdir. Biz Yeniler Grubu�nu kurarken bu duruma kar�� ç�kt�k. 
�nsan� ve toplumsal konular� ele alacakt�k. Çok figürlü ve ülkemizin sorunlar�n� 
içeren kompozisyonlar�na yönelmeyi istiyorduk.  

-Yar�m yüzy�ldan fazla olan resim serüveninizde, önemli ara�t�rmalar�n�z 
neler olmu�tur?  

-1940�larda �stanbul bu kadar kalabal�k de�il ama II. Dünya Sava���n�n 
üzücü etkileri alt�nda ya��yorduk. Gençlik y�llar�nda bütün bunlara kar�� ilgisiz 
kalamazd�m. Yine �stanbul Bas�n Birli�i salonlar�nda, Yeniler Grubu olarak 
açt���m�z 2. Sergide kendimi çok figürlü kompozisyon çal��malar� içinde 
buldum. F�r�n, Paydos, Ajans haberleri adl� tablolar�m bu sergide izlenmi�ti. 
Taksim Frans�z konsoloslu�unda açt���m�z daha sonraki sergilerimizde, K�na 
gecesi, Kuvartet, Delik Delen Usta (Adam) gibi kompozisyonlar�mla, üretici 
olan insanlar�m�za olan ilgi daha da geli�mi� olarak, tuvallerimde yer almaya 
ba�lad�. Sonraki y�llarda, insan-makine ili�kilerine önem vermeye ba�lad�m. 
Bu s�rada kar�ncalar� ve onlar�n toplumsal düzenlerini inceliyordum. Bu minicik 
yarat�klar�n birlikte çal��arak ne kadar anlaml� bir güç meydana getirdiklerini ve 
insan� hayretler içinde b�rakan i�ler ba�arabildiklerini gördüm. Kar�ncalar 
Geliyor (Ödül ald�), Kar�ncalar Ço�al�yor ve Kar�ncalar Büyüktür (Devlet Resim 
Heykel Müzesi�ndeler), Ye�il Kar�ncalar, K�rm�z� Kar�ncalar, Kar�ncalar�n Göçü 
gibi yap�tlar�m (özel koleksiyonalrda) bu döneme aittir. Zaman zaman baz� yan 
çal��malar�m oldu. Örne�in, Siyah-Beyaz çini mürekkebi desenler, Bodrum 
konulu yap�tlar�m bunlar aras�nda say�labilir. 1970-1989 aras�, Eminönü Alan� 
adl� yap�t�mdan sonra, insan-makine ili�kilerine a��rl�k veren çal��malar�ma 
tekrar h�z verdim. Okuyan Makineciler (Ödül kazand�), Bando Makine, Kad�n 
ve Makine, Makinelerin �öleni, Yeni Arkada�lar, Sen de Gel gibi yap�tlar�m bu 
devreye girer. Bu sergide çok figürlü kompozisyonlar, Bodrum çal��malar�, 
Kar�ncalar, �nsan-Makine ili�kilerine ait yap�tlar ve siyah-beyaz çini mürekkebi 
desenler yer almaktad�r. Ayr�ca, Bir Ayd�nl�k �çin kompozisyonum 1989�un 
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sonunda bitmi� ve bu sergiye girmi�tir. Çe�itli yorumlara aç�k olan bu tuval için 
neler dü�ünülece�ini art�k bilemem.� 74

 Bu söyle�ide Yener, 1935�te ba�layan Akademi ö�rencili�inin ard�ndan, 1940�ta 

Yeniler Grubu�nun olu�um sürecinde bir avuç atölye arkada��yla ba�layan serüvenin 

1941�de Liman Sergisi�yle ç�k�� yapan ve 15 y�la yak�n süren grup sergilerinde önemli 

varl�k gösteren bir sanatç�y� tan�mlamaktad�r. 1940-1955 aras� toplumsal gerçekçi bu 

hareket ard�ndan, Mümtaz Yener, ki�isel ç�k��lar�yla ve duru�uyla 1955-2005 aras�nda da 

bir elli y�l daha bu sanatç� duru�undan ödün vermeden ayn� anlay��la çal��malar�n� 

sürdürmü� ve bu anlay��ta eserler vermi�tir. Bu söyle�ide, Mümtaz Yener�in ki�ili�inde 

Türk Resmi�nin toplumsal konulu gerçekçi figüratif öyküsü de örneklerle hat�rlat�lmaktad�r. 

Sanatç�, kendisinin de belirtti�i gibi, �ehirli bir ayd�n sorumlulu�uyla çeli�kileri görmü� ve 

bunlar�n çözümüne katk�da bulunmay� sanat�yla icra etmeyi kendisine ilke edinmi�tir.  Bu 

ba�lamda, dü�ünce yap�s� ile uyum içinde olan bir sanatsal üretimi yetmi� y�l boyunca 

sürdürmü�, yarat�c� hamleler gerçekle�tirmi�, yurt içi ve yurt d���nda onlarca karma ve 

ki�isel sergiye kat�lm��, birçok özel ve müze koleksiyonuna eserleri al�nm��, yüzlerce 

gazete, dergi ve kitaba konu olmu� bu usta sanatç� Cumhuriyet sonras� Modern Türk 

Resim Tarihi�nde önemli bir yer edinmi�tir.  

 5.2. Dönemi ve Dönemi �çindeki Yeri 

  
Mümtaz Yener�in �stanbul�da Osmanl� Devleti�nin bir bireyi olarak do�du�unu, i�gal 

ve ba��ms�zl�k mücadelesi y�llar�nda bir y�l Mahalle Mektebi�nde okudu�unu, Kurtulu�

Sava���n�, Atatürk�ün önderli�inde Türkiye Cumhuriyeti�nin ilan�n� ve Cumhuriyet 

Devrimlerini ya�ad���n� göz önünde bulundurarak tan�kl�klar�n� özetledik. �lk gençlik 

y�llar�n�, e�itimini, aristokrat ve burjuva kökenli entelektüel ancak emekçi ve ayd�n bir 

aileden geldi�ini, bu geçi� dönemlerini bizzat ya�ad���n�, Akademiyi, hocalar�n�, 

arkada�lar�n�, Atatürk�ün vefat�n�, �kinci Dünya Sava�� y�llar�n� ve yoksunluklar�n� 

aktarmaya çal��t�k. Atatürk�ün ve �nönü�nün Türkiye Cumhuriyeti�nin Kültür Politikalar�na 

ve bunlar�n uygulamalar�na da de�indik. Ya�ad�klar�na kay�ts�z kalamayan dönemin 

Akademili genç sanatç�lar�n�n içinde yer alan Mümtaz Yener�in, 1940�ta ba�layan bir 

Toplumsal Gerçekçi ak�m�n içinde yer alm�� ve bu anlay��ta resimler yapmay� yetmi� y�l 

boyunca  sürdürmü� oldu�unu bu tezde birçok kez örneklerle belirttik. Bu ba�lamda, 
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sanatç�n�n dönemini ve dönemi içindeki yerini, Levent Çal�ko�lu�nun nitelemeleriyle 

aktaral�m: 

  
 �Bizde sanayi üretiminin, makinele�menin, sessiz y���nlar� 
otomatikle�tiren fabrika sirenlerinin, sürekli montaj yap�lan yürüme bantlar�n�n, 
bireyi yaln�zl��a, bunal�ma sürükleyen etkileri resmedilmeli. Çelik 
konstrüksiyonlar ve h�zl� üretim a�amas�nda sabah 8 ak�am 5 vardiyas�nda 
giderek makineye benzeyen insan metabolizmas� etrafl�ca irdelenmedi. Daha 
çok bu k�s�rdöngüye mahkum bireyin grev gösterileri ya da psikolojik ve 
d��avurumsal sorunlar� ele al�nd�. Veya direkt olarak bilek gücü ile çal��an 
maden i�çilerinin zor ya�am ko�ullar� ile ilgilenildi, bal�kç�lar�n denizle olan 
mücadeleleri resmedildi. Hala da resmediliyor. Tüm bu bahisten sadece tek bir 
ismi ayr� tutmam�z gerekiyor. O da Mümtaz Yener. 

 1918 do�umlu Mümtaz Yener. �u günlerde, 60. Sanat y�l�n� Doku sanat 
galerisinde açt��� bir sergi ile kutluyor. Resimlerindeki olanca kalabal�k�a, insan 
curcunas�na kar��n onu sa�da solda gösteri� merakl�s� ressamlar gibi caka 
satarken göremezsiniz. Kendi dünyas�nda ödünsüz ya�aman�n keyfini 
sürenlerdendir o. 

 Yeniler grubunun kurucular�ndan olan sanatç�, o gün bu gündür toplumun 
bir parças� olan insan ve onu tamamlayan toplumun çevre ile olan amans�z 
diyalo�unu resmediyor. Tuval yüzeyini yüzlerce figürün yer ald��� bir kar�nca 
yuvas�na dönü�türüyor. �a��rt�c� olan �u ki Yener,  kar�ncal� resimleri yaparak 
bu mah�eri kalabal���n temellerini atm��: �Ö�rencili�im biter bitmez insanlara 
yöneldim. Kalabal�klara ilgi göstermeye ba�lad�m.  Toplumsal gerçekçilik 
ak�m�na ba�land���m y�llara rastlayan bu ilgi, zamanla kar�ncalara yöneltti 
beni. Büyük bir dikkatle ya�ant�lar�n� tetkik etmeye ba�lad�m. Senelerce, 
alç�dan yap�lm�� odac�klar içinde misafir ettim onlar�. Hareketlerini büyüteçle 
izledim. Kitaplar okudum. Sonunda ortaya �Kar�ncalar Geliyor� adl� eserim 
ç�kt�. Yaln�z bu kar�ncalar�n geli�i hiç de öyle masumane de�il.  Aksine tam 
donan�ml�, z�rhl� bir birli�i an�msat�yor. �nsanlar gibi organize olabilen 
gerekti�inde her türlü engeli a�abilecek mekanize birlikler. 

 Mümtaz Yener�in insan-makine evrimine ���k tutan, uzun süreden beri 
sürdürdü�ü çal��malar� da var. �ç organlar�n ad�m ad�m evrilerek makine 
parçalar�na, di�lilere dönü�mesi ve giderek tüm vücudun bu mekanik parçalar 
ile örülmesi tüm sanayi devriminin ve 20. Yüzy�l�n görülmeyen yanlar�n� ortaya 
koyuyor.  E�er Darwin hakl�ysa, bu hakl�l���n bir sonraki a�amas�n� gözler 
önüne seriyor Mümtaz Yener.  

 Bu çal��malar�n ilk ç�k�� tarihleri 1970�ler. Yani henüz, klonlaman�n, 
protez organlar�n ve grafik animasyonun, de�il ülkemizde, dünyada da pek 
bilinmedi�i,  kullan�lmad��� y�llar. �imdilerde pek al��t���m�z yar� insan yar� 
makine canl�lar o tarihte sanatç� taraf�ndan olgunla�m�� birer beden ve ünik 
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prototipler olarak çiziliyordu. Sonuçta akla �u soru geliyor: � Kim önde? 
Sanatç� m�, teknoloji mi?�  

   
 Varl�klar�, i�leyi� modellerini, abart�ya ka�an komisyonlar� ciddi pek çok 
soru i�areti do�ursa da sanat galerilerinin kültür co�rafyas�nda ayr�cal�kl� bir 
öneme sahip oldu�u art�k bilinen bir gerçek. Kilise otoritesi krallar�n sevgi dolu 
ama dayan�lmaz bask�lar�, ard�ndan burjuva s�n�f�n�n kaprislerine toslaya 
toslaya en nihayetinde özel galerilerin metrekaresi belirli mekanlar�na dü�en 
sanatç�lar�n en özgür olduklar� dönem, bu galerilerin p�trak gibi türedi�i içinde 
bulundu�umuz yüzy�ld�r. Gerçi sanat galerileri, sanatç�lar için bir mesen 
konumunda de�iller. Sadece esas al�c�n�n kaprislerine, gün görmemi�liklerine 
katlanan arac� kurumlard�r. Sanatç� için bu, tarihte görmedi�i, kar��la�mad��� 
bir lüks anlam�na gelir. Art�k her �eye mazeret bulan bir züppeyle, zengin 
kocalar�n�n paras�yla al��veri�e ç�kan han�mlarla u�ra�mak zorunda de�iller. 
Hele bir de bu arac�, sanatç�n�n üretti�ine de�er veriyor, eserini kitle ile 
bulu�turuyor ve sanatç�ya uygun ya�am ko�ullar� sa�l�yorsa de�meyin gitsin. 
Yine de en önemli yan sanatç�n�n yapt���na inanan, ürettikleri konusunda onu 
destekleyen, umutsuzlu�unu payla�an bir galericinin olmas�d�r. E�er bu iyi 
niyet ve inanç varsa gerisi sadece bo� bir ayr�nt� olarak kalacakt�r. Özellikle de 
Türkiye�de. (Dikkat edin, son zamanlarda Türkiye�deki sanatç�lar�n büyük bir 
ço�unlu�u bu tür bir deste�in olmamas�ndan �ikayetçiler.)� 75  

  

Levent Çal�ko�lu�nun Mümtaz Yener ile ilgili yukar�daki yaz�s� 15 Ocak 1999 

say�s�nda Milliyet Sanat Dergisi�nde yay�nlam��t�r. Sanatç�n�n 60. Sanat Y�l��n� ve 80. 

Ya��n� kutlad��� bu büyük Retrospektif Sergi ard�ndan Levent Çal�ko�lu bu yaz�s�nda 

Mümtaz Yener�in dönemi içindeki yerini anlat�rken, Türk Sanat Dünyas��n� da 

irdelemektedir.  

  Mümtaz Yener�in vefat�ndan bir y�l önce ise, �Sanat�n�n 70 Y�l�� Retrospektif 

Sergisi �stanbul�da, Beyo�lu Galatasaray�da Yap� Kredi Kaz�m Ta�kent Sanat Galerisi�nde 

2006 Ocak ay�nda gerçekle�mi�; bu sergiyle ilgili olarak yine Levent Çal�ko�lu a�a��daki 

yaz�y� kaleme alm��t�r:   
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�Ressam�n Kar�nca Olarak Portresi 76

  
 Türk resminin en k�demli ressamlar�ndan Mümtaz Yener'in geni� çapl� 
retrospektif sergisi, ya�ayan bir tarihin derli toplu tüm birikimini görmek ve 
incelemek isteyenler için kaç�r�lmamas� gereken bir f�rsat. 

 1941 y�l�nda kurulan Yeniler Grubu'nun aktif son iki temsilcisinden biri olan 
Mümtaz Yener'in Yap� Kredi Kültür Sanat Merkezi'nde aç�lan geni� çapl� 
retrospektif sergisi devam ediyor. Sergi, 200-250 civar�nda yap�t� bulunan ve 
üretti�i eserleri satma konusunda fazlas�yla ketum davranan, ya�ayan bir 
tarihin derli toplu tüm birikimini görmek ve incelemek isteyenler için 
kaç�r�lmamas� gereken bir f�rsat. 

 Geçen may�s ay�nda bir ö�rencime Mümtaz Yener'in sanat anlay���n� 
inceleyen bir bitirme projesi haz�rlatt�m. Çal��ma, ka��t üzerinde de olsa nitelikli 
bir sanatç� retrospektifi haz�rlaman�n olas� ad�mlar�n� gösteriyor ve bir galeri 
mekan�na yine ka��t üzerinde de olsa kapsaml� bir serginin nas�l 
yerle�tirilebilece�ine dair cevaplar öneriyordu. Sanatç�n�n yap�tlar�n� sa�l�kl� bir 
dönemselle�tirmeye göre kataloglama, Türk resmi içindeki yerini kar��la�t�rmal� 
olarak tan�mlama ve do�ru bir tan�t�m gibi ad�mlarla ilerleyen proje, sonuçta 
böyle bir serginin �u ana kadar niye gerçekle�tirilemedi�i sorusunu da 
beraberinde getirmi�ti. Ö�rencimin sergi için önerdi�i mekan, geni�li�inden ve 
ç�kard��� kapsaml� kitaplardan ötürü �� Bankas� Kibele Sanat Galerisi idi. Henüz 
bir y�l geçmeden benzer bir serginin bir ba�ka kurumsal mekanda 
gerçekle�tiriliyor olmas� do�rusu ho� bir tesadüf.  

 Didaktik ve naif anlat�m 

�zleyici olarak (buna sanatç�lar da dahil) bu tip retrospektiflere gereken 
ilgiyi göstermedi�imiz kesin. Hele bir de görsel olan� kolaycac�k 
fethedebilece�ini dü�ünen gözler için Mümtaz Yener'in yer yer didaktik ve naif 
anlat�m ö�eler içeren resimleri rahatl�kla yanl�� anlamalara sebebiyet verebilir. 
Gerçekten de Yener'in Bodrum ve Beyo�lu resimleri (ki bunlar geç dönem 
i�leridir) geçmi�in romantik günlerine nostaljik bir bak�� bar�nd�r�yor olmas�n�n 
etkisiyle ilk bak��ta zay�f görünebilir. Yine de anlat�m�n aleni bir �ekilde 
izleyicinin önüne konuldu�u bu resimlere bakarak bir sanatç�n�n, özellikle de 
Mümtaz Yener gibi toplumsal - gerçekçi düstur benimsemi� bir ressam�n 
yap�tlar�n� h�zl� bir �ekilde tüketmemize neden olmamal�. Sanatç�n�n  -benim 
de çok sevdi�im- Kar�ncalar ve Makineler serileri var ki, bu yap�tlar gerek 
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anlam gerekse de ele ald��� konular aç�s�ndan Türk resmi içinde incelenmeye 
de�er i�aretler bar�nd�r�yor.�   

  

 Mümtaz Yener�i ve Sanat��n� yak�ndan tan�yan Levent Çal�ko�lu, 2006�da 

yazd��� bu yaz�da, sanatç�n�n �Kar�ncalar ve Makineler� yap�tlar� için: ��bu yap�tlar 

gerek anlam gerekse de ele ald��� konular aç�s�ndan Türk Resmi içinde 

incelenmeye de�er i�aretler bar�nd�r�yor.� demektedir. Bu saptama oldu�unda 

Mümtaz Yener 88 ya��nda, 70 senedir üreten, tan�nan, yüzlerce sergiye kat�lm��

olan, ödül alan, özel koleksiyonlara ve müzelere seçilmi� olan, ansiklopedilere 

girmi�, antolojilerde yer alm��, bir çok kez yurt içi ve yurt d��� fuarlara kat�lm��, 

onlarca kitapta sanat�na ve eserlerine yer verilmi�, ustal��� ve yarat�c� dü�ün 

dünyas� ise tart��ma götürmez bir sanatç�d�r. Ve bir y�l sonra da vefat eder. Türk 

Resim Sanat� içinde Mümtaz Yener�in ne kadar yer almakta oldu�unu gelecek 

günler ve ku�aklar belirleyecektir. Bu a�amada, her sanatç� için oldu��u gibi, 

Mümtaz Yener�in de yeni ku�aklara tan�t�lmas� önem ta��maktad�r. Ancak, Türk 

Sanat Dünyas��nda son y�llarda, baz� ki�ilerin, kimi çevrelerce sanatç� bile olmadan, 

sadece bir sergiyle birdenbire Sanat Tarihi�ne mal edilmeleri  dü�ündürücüdür. 

 �Yener'in Kar�ncalar�  

 Yener'in 1955-70 aras� gerçekle�tirdi�i Kar�ncalar Geliyor, Kar�ncalarla 
Güç birli�i ve bugün �stanbul Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonunda yer 
alan Ço�alan Kar�ncalar adl� resimleri, bence birkaç nedenden ötürü ilginç. 
Sanatç�n�n 1941 y�l�nda Yeniler Grubu�nun Liman konulu ilk sergisinde yer 
alan ve dönemin politik birimleri taraf�ndan kovu�turmaya u�rayan figüratif 
kompozisyonlar�n�n sembolik bir çözünürlü�e dönü�mü� hali bu resimler. 
Ekmek kuyru�unda bekleyen fakirlerin ald��� tepkiye, önüne ç�kan her �eyi 
yutabilecek güçte akan bir kar�nca ordusuyla cevap veriyor sanatç�. �nsan� 
hayvanla özde�le�tiriyor ve imgenin s�n�r tan�maz bir anlat�m gücü oldu�unu 
göstermeye çal���yor. Ayr�ca insan figürünün yayd��� aç�k mesaj kan�mca 
gören herkesi etkileyebilecek �iddetli bir imge kullan�m�yla, do�a ve insan gibi 
o tarihlerde kar��m�za ç�kmayan kavramlara aç�l�yor.  

��in ilginç yan�, Türk resminde 1955-70 aras�ndaki bask�n söylem, soyut 
bir dünya anlat�m�ndan geçiyor. Yeniler Grubundaki solcu sanatç� 
arkada�lar�n�n ayn� tarihlerde soyut gibi, bireysel varolu�u do�rulayan bir 
bilinmeyen ile ilgilenmesine kar��l�k, Yener'in insan d��� bir figürü gündeminde 
tutuyor olmas�, onun inand��� de�erleri farkl� anlat�m biçimleriyle nas�l 
sürdürdü�ünü gösteriyor. Belki de bu nedenden dolay�, dönemi 
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kategorile�tiren pek çok yay�nda Yener'i göremiyoruz, ad�ndan söz edildi�ine 
rastlam�yoruz. Bizim sanat tarihimiz genellikle birikmi� bilgiyi bozmaktan uzak.  

Var olan� do�rulamaktan geçen �ablon bir bak�� aç�m�z var. Yener'in 
kar�ncalar�n� oturtacak bir zemin bulamad���m�zda da göz ard� etmekten 
kendimizi alam�yoruz.  

��in daha da ilginç yan� Yener'in gerçekten bir kar�ncasever olmas�. 
Sanatç�, o gün oldu�u gibi bugün de atölyesine dadanan kar�ncalar� bir böcek 
bilimci gibi inceliyor, onlar�n sosyal ya�amlar�n�, payla��m ve ortak çal��ma 
gücünü ara�t�r�yor. �nsano�lunda olmayan bu meziyetlerin hayvanlar 
dünyas�ndaki kar��l���na hayran kal�yor. Bu tip bir özde�le�me ve kar��tl�k 
aray��� Türk resminde nadir bulunan bir özellik. Benzer bir yakla��m Orhan 
Peker'in kafas�n� yemek torbas�na gömen at ba�lar� için de geçerli. 1970'lerin 
politik karga�a ortam�nda sokaktaki çat��malara itibar göstermeyen Peker'in at 
ba�lar�ndan dolay� ele�tirilmesine kar��l�k O da �nsanlar�n içine dü�tü�ü 
çaresizli�i ve vurdumduymazl��� ba�ka nas�l dile getirebilirim? demi�ti. Resmin 
gösteren ve gösterilen ili�kisini d��lad���, yerine alternatif bir içe bak�� ve 
yans�tma fikrinin yerle�tirildi�i örnekler bunlar. 

 Bir Anlam Sorunsal� 

 Yener'in 1970'lerden ba�layarak üzerinde yo�unla�t��� bir di�er ilginç 
konu ise �makineler�. Köyden kente göçün h�zland��� bir dönemde, torna 
tezgahlar�nda çal��an insanlar yerine, makinelerin görev almaya ba�lad���n� 
göstermek gerçekten de �a��rt�c�. Nihayetinde Türkiye bir makine ve 
sanayile�me ülkesi de�il. Hatta 1970'ler her türlü makinenin ithal edildi�i bir 
süreç.  

 Henüz ne makinenin varl��� sindirilmi� durumda ne de onun i�çinin yerini 
alabilece�i fikri tahayyül ediliyor. Oysa Yener'in, giderek tüm sosyal ili�kilerde 
insan�n yerini alabilen makineleri gösterdi�i kompozisyonlar�, inceden inceye 
etin, bedenin d��land��� bir gelece�e i�aret ediyor. Yener'in bu resimlerinde 
kulland��� dil o kadar aç�k uçlu ki, makineleri ele�tiriyor mu yoksa onlar� birer 
insan gibi mi görüyor, do�rusu, kestirmek güç. Çünkü kimi örnekte asl�nda bu 
makinelerin insanlar�n içindeki tekdüzelik ve yabanc�la�maya aç�ld���n� 
hissediyorsunuz. Di�er yandan onlar� ayakta tutan metal aksam�n 
mükemmelli�i, sanatç�n�n bu varl�klar� kutsad���na dair bir ünlem de 
olu�turuyor. �mgenin aç�k ucu ile dönemin sosyo-kültürel atmosferi yer 
de�i�tiriyor ve ortaya alt�ndan kolayca kalk�lamayacak bir anlam sorunsal� 
b�rak�yor.� 77
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Bu yaz�s�nda Levent Çal�ko�lu, Mümtaz Yener�in mükemmeliyetçi bir üslupla 

resmetti�i makineleri adeta kutsad���n� belirtmektedir. 1930�larda ba�layan bir ilgi ve 

sevginin sentezi oldu�u da dü�ünülürse, 1940�lardan itibaren, makineleri 

kompozisyonlar�nda kullanmas� yad�rganmamal�d�r. Sanayile�meyle �ehirle�en kesimin 

makineyle ili�kileri, hem çal��an kesimin gündelik ya�amlar�n� resmetmekte bir araç olur 

hem de estetik bir kayg�ya dönü�ür, Yener�in tuvallerinde. 

 Sanat ya�am� boyunca �imgenin s�n�r tan�maz bir anlat�m gücü oldu�unu� 

göstererek, hiç b�kmadan, hep ara�t�rarak, gördüklerini, duygular�n� ve dü�üncelerini, 

mecazlarla, metaforlarla sürekli anlatan, bu çal��kan ve üretken sanatç�, Modern Türk 

Resmi�nin en önemli Gerçekçi ustalar�ndan biri olarak, �birikmi� bilgi ve �ablonlar�� 

bozacak yap�tlar�yla, gerek Türkiye�de gerekse Avrupa ve Amerika�da ders kitaplar�nda 

okutulan Mümtaz Yener ile ilgili bu kapsaml� çal��ma, bundan sonraki ara�t�rmac�lara da 

kaynak te�kil edecektir.  

  

 Mümtaz Yener�in Türk Resmi�nde Toplumsal Gerçekçi Hareket içindeki yerini 

irdeledi�imiz bu bölümde, Sanatç��n�n yap�tlar�ndan ���çiler, Makineler, Kalabal�klar, 

Köylüler ve Kar�ncalar konulu tablolar�n�n bu ba�lamda üretilmi� eserler oldu�unu izleriz. 

Gerek dünya görü�ü ve dü�ünce yap�s�, gerekse ya�am ve çal��ma biçimi, Yener�in 

Modern Avrupa Sanat� içinde Türk Resmi�nden Gerçekçi Sanatç�lar seçkisinde yer almas� 

konusunda kap�lar açm��t�r. Müze Koleksiyonlar��ndaki eserlerinin say�s�n�n artmas� ve 

daha çok ki�i taraf�ndan tan�nmas�, genç ku�aklara Türk Sanat��n�n aktar�lmas� 

bak�m�ndan önemli bir konu te�kil etmektedir.  

5.3. Mümtaz Yener�in Dönem Arkada�lar� 

Mümtaz Yener�in 1940 y�l�nda Yeniler Grubu�nu birlikte olu�turdu�u Dönem 

Arkada�lar��ndan Toplumsal Gerçekçi Örneklere yer verdi�imiz bu bölümü Dünya 

Toplumsal Gerçekçi Resmi�nden örnekler izlemektedir.  
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Resim 5.5.1  Nuri �yem 

     Resim 5.5.2  Nuri �yem 
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      Resim 5.5.3  Nuri �yem 

  Resim 5.5.4   Kemal Artun 
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Resim 5.5.5  Kemal Artun 

Resim 5. 5. 6  �hsan �ncesu 
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Resim 5.5.7  Ha�met Akal 

  Resim 5.5.8  Avni Arba�
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Resim 5.5.9  Ferruh Ba�a�a 
  

Resim 5.5.10 Selim Turan 
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5.4. Toplumsal Gerçekçi Di�er Türk Ressamlar�ndan Örnekler 

�

Resim 5.6.1  Ne�et Günal 

Resim 5.6.2  Ne�et Günal 
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�
�

    Resim 5.6.3  Ne�et Günal 

   Resim 5.6.4  Ne�e Erdok 
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Resim 5.6.5  Balaban 

Resim 5.6.5 Balaban 
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 5.5. Bat�dan, ABD�den ve Meksika�dan Toplumsal Gerçekçi Ressamlar; 

  Reginald Marsh, �Ashcan� Ekolü, �Eight� Sanat Hareketi ve  

  Di�erleri 

Ashcan Ekolü, 1900�lerin ba��nda New York �ehrinde ya�ayan gerçekçi ressamlar�n 

olu�turdu�u topluluktur. �The Eight" olarak adland�r�lan sanatç�lar ise Ashcan grubundan 

üsluplar� farkl� ancak ç�k�� noktalar� benzer be� ressam�n birkaç y�l sonra olu�turdu�u 

di�er bir gruptur. William Glackens (1870-1938), Robert Henri (1865-1929), George 

Luks (1867-1933), Everett Shinn (1876-1953), John French Sloan (1871-1951), Arthur B. 

Davies (1862-1928), Ernest Lawson (1873-1939) ve Maurice Prendergast (1859-1924) 

olmak üzere 1908�de 8 Amerikan ressam�n�n ba�latt��� bir gerçekçi sanatsal harekettir. 

Henri, Sloan, Glackens, Luks ve Shinn önceleri Ashcan Ekolü sanatç�lar� aras�ndad�rlar.  

 Dönemin di�er bir ressam� ise Reginald Marsh�t�r. 1898�de Paris�te do�an ve iki 

ya��nda ailesiyle New Jersey�e ta��nan sanatç� 1920�de Yale Üniversitesi�ni bitirmi�tir. 

1954�teki ölümüne dek Toplumsal Gerçekçi Amerikan Resmi'nin en önemli 

temsilcilerinden biri olmu�; t�pk� Mümtaz Yener�in �stanbul�da günlük ya�am� 

yorumlamas�na benzer bir �ekilde New York�u ve insanlar�n� betimlemi�tir. Ne yaz�k bu iki 

sanatç� birbirlerinden habersizdirler. 

  Resim 5.5.1  Reginald Marsh 
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  Resim 5.5.2   Reginald Marsh 

  Resim 5.5.3   Reginald Marsh 
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  Resim 5.5.4  Reginald Marsh 

Resim 5.5.5  John Sloan 
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   Resim 5.5.6  John Sloan  

Resim 5.5.7  John Sloan  
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   Resim 5.5.8  John Sloan  

   Resim 5.5.9  John Sloan  
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   Resim 5.5.10  Everett Shin 

   Resim 5.5.11  Theresa Bernstein 
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Resim 5.5.12  Jacob Lawrence  

   Resim 5.5.13  Squerios 
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                       Resim 5.5.14  Squerios  

 Resim 5.5.15  Rivera 

 Resim 5.5.16  Squerios  
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   Resim 5.5.17  Rufino Tamayo 

        Resim 5.5.18  Rivera 

, 
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   Resim 5.5.19  Rivera 

 Resim 5.5.20  Orozco 
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 Resim 5.5.21  Squerios 

 Resim 5.5.22  Orozco 
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  Resim 5.5.23  Orozco 

  Resim 5.5.24  Orozco 
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   Resim 5.5.25  Otto Dix 

  Resim 5.5.26  Otto Dix 
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 Resim 5.5.27  Max Beckmann 

   
 Resim 5.5.28  Kurt Schwitters 
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Resim 5.5.29  Giorgio de Chirico 
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Resim 5.5.30  El Cezeri 

Resim 5.5.31  Francis Picabia 
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Resim 5.5.32  Francis Picabia 

Resim 5.5.33  Francis Picabia 
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Resim 5.5.34  Francis Picabia 

Resim 5.5. 35  Francis Picabia 
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   Resim 5.5.36  M. 
C. Escher

  

   Resim 5.5.37  M.C. Escher
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 Yukar�da Escher�in farkl� yorumla çizdi�i iki kar�nca deseni görülmektedir. (Resim 

5.7.36 ve Resim 5.7.37) Mümtaz Yener, tamamiyle ba�ka bir ba�lamda i�ledi�i ve bir 

mecaz olarak yorumlad��� kar�ncalar�, binlerce deseninde ve onlarca ya�l�boya eserinde 

toplumsal sorunlar�n ve eme�in anlat�m�nda bir ö�e olarak kullanm��; Escher�in 

desenlerini ise hiç görmemi�tir. Ancak farkl� ba�lamlarda bu yarat�klar� kullanan iki 

sanatç�y� bu çal��mada bir araya getirmek istedim.  

  

 Bu bölümde Mümtaz Yener�in dönem ve atölye arkada�lar�ndan, sevdi�i yerli ve 

yabanc� sanatç�lardan, Hocalar�ndan ve hiç tan�mad��� ancak, üslup ve konu 

bak�mlar�ndan sanatç�n�n çal��malar�yla kimi konularda paralellik ta��yan baz� 

sanatç�lardan örneklere yer verilmi�tir. Resim sanat�nda bir imtiyaz (copyright) hakk� 

olmad��� için, Ressamlar tüm sanat ya�amlar� boyunca özgün olmaya, yarat�c� olmaya, 

benzersiz olmaya çal���rlar. Bu çaba onlar� hep yenili�e ve aray��lara götürür. 

Sanatç�lar�n,  toplumlar�n motorlar� ve hatta lokomotifleri oldu�u dü�ünülecek olursa, 

kariyerleri boyunca yeni çal��malara yönelmeleri, yeni anlat�m dilleri geli�tirmeleri, 

dü�ünceleri geli�tikçe onlar� çal��ma biçimlerine uyarlamalar� kaç�n�lmazd�r. Farkl� 

ülkelerde, farkl� sanatç�lar, birbirlerinden haberdar olmadan benzer kayg�lardan yola 

ç�km�� olabilirler. Hatta ayn� atölyeden yeti�en sanatç�lar ayn� endi�eleri ta��man�n yan� 

s�ra ayn� e�itimi de görseler, çok farkl� sanatsal üretimlere yönelebilirler.  

 Sanatç�lar�n eserlerini yaratmalar� için gereken ko�ullar�n sa�lanmas� ile sanatç�lar 

ekonomik kayg�lardan uzakla�acak ve daha özgürce çal��arak ürünlerini vereceklerdir. 

Üretim sürecindeki sanc�l� ve s�k�nt�l� dönemler, malzemelerin sa�lanmas�ndaki zorluklar 

ve sonras�nda eserleri sergileyecek galeri bulma, sergileme masraflar� gibi birçok maddi 

ve manevi külfet tümüyle sanatç�n�n kar��lamas� gereken harcamalard�r. Bunlar sanatç�y�, 

satmak için resim yapmaya, �smarlama resim yapmaya, ya da ba�ka bir i�le hayat�n� 

kazanmaya yöneltmektedir.  Sanata ve sanatç�ya verilen önem artt�kça, destek, burs ve 

sponsorluk kavramlar�n�n geli�mesi ve k�smen de olsa devlet deste�inin artmas� ile 

sanatç�lar yaln�zca ülkemizde de�il dünyada da ya�am� güzelle�tirmeye özgürce devam 

edeceklerdir.  
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5.6. Mümtaz Yener�in Akademi�deki Hocalar�ndan Örnekler 

  Resim 5.6.1 �brahim Çall��n�n Atatürk Portresi 

Resim 5.6.2  �brahim Çall� 
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   Resim 5.6.3 Nazmi Ziya Güran, Mustafa Kemal Pa�a, 1915 

Resim 5.6.4  Leopold Levy  1930 
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   Resim 5.6.5  Leopold Levy 

 5.7. Mümtaz Yener�in Sevdi�i Sanatç�lar 

Resim 5.7.1  Nam�k �smail  
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   Resim 5.7.2  Leger 

  
Resim 5.7.3  Daumier 
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Resim 5.7.4 Daumier 

   5.7.5  Gromaire 
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                Resim 5.7.6  Courbet
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Resim 5.7.7  Repin
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SONUÇ 

Bu Tez çal��mam�zda birçok kez yinelenerek belirtildi�i gibi, Türk Resminde 

Toplumsal Gerçekçi resmin ilk önemli ürünlerini veren ve uzun sanat ya�am� boyunca da 

sad�k temsilcilerinden biri olan Mümtaz Yener, �sanatta kimlik� konusunda kar��m�za ç�kan 

karakteristik örneklerden birini olu�turur. Entelektüel olu�umun yan� s�ra, kimlik olu�umunu 

sa�layan faktörlerin di�erleri; zaman, mekan, yetenek ve maddi ko�ullard�r. Bir sanatç�n�n, 

yak�n çevresini olu�turan aile ortam�n�, arkada�lar�n�, bilgi ve kültür birikiminin meydana 

getirdi�i dü�ün dünyas�n� biçimlendirerek, resim yapmaya zaman ay�rmas�, atölyesini ve 

di�er maddi ve fiziksel ko�ullar�n� yerine getirmesi, sanatç� olarak kimli�ini ortaya 

koyabilece�i di�er etmenlerdir. S�ra yetene�e geldi�inde, art�k kimlik sorununa son 

noktay� koyma zaman� gelmi� demektir.    

Bu ko�ullar�n neredeyse tamam�n� yerine getiren, dünya görü�ü hümanist ve 

halktan yana olan ve figür resminde son derece yetenekli olan Yener için, 1939�da 

Akademi�nin Yüksek Bölümü�nde hocas� Leopold Lêvy önderli�inde atölye arkada�lar�yla 

birlikte toplumsal gerçekçi dü�ünceyi savunmas� ve bu dü�ünceyi iletmek için eserler 

üretmesi kaç�n�lmazd�r.  

Mümtaz Yener�in kendi içinde çe�itlilikler içeren üslubu, y�llar içinde geli�mesini 

sürdürür; yeni aray��lar çerçevesinde ana çizgisinden �a�madan, de�i�ik fazlar içerir. 

1935-39 y�llar� aras�nda iki y�l Nazmi Ziya ile Desen, iki y�l Çall� �brahim ile Ya�l�boya 

çal���r. 1939-43 y�llar� ise Leopold Lêvy ile hem sanatsal biçeminde, hem de dü�ün 

dünyas�nda �ekillendi�i ve ustala�t��� dönemdir. 1941�de ba�layan Toplumsal Gerçekçi 

çizgisi, ya�am� boyunca onunla birlikte an�lacakt�r.  

Yener�in tuvallerinde 1941-50 y�llar� aras� kalabal�klar s�kça görülür. 1940�ta 

ba�layan makine betimlemeleri sürmektedir. Bu dönemde kübizmi denedi�i birkaç resmi 

vard�r. Andre Lhote, Fernand Leger rüzgarlar�n�n etkisi Akademi�de de esmektedir. 1950-

60 aras� i�çi ve makine desenlerinde yeni aray��lar� olur. Bu y�llarda hep çizer; figüratif 

denemeleri sürer. Manzaralar� ve portreleri ise kendisi için her zaman severek ve keyifle 

�nefes ald���� kompozisyonlar olarak de�erlendirir. Film dekorlar� çizer bu y�llarda, 

karikatürler yapar.  1960�l� y�llar�n ilk yar�s�nda genellikle matbaa i�çilerinin desenlerini 
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çizer. Makinelere a��rl�k verir. 1965 y�l�nda kar�ncalara yönelmesi ve onlar� kendine 

kahraman olarak seçmesi ile bu yarat�klar�n olu�turdu�u desenler artmaya ba�lar.  

Kar�ncalar yeni sembolüdür. Yeni bir mecaz, eme�in ve emekçilerin yerini al�r. 

Kar�ncalar 1965-1990 y�llar� aras�nda desenlerinde ve ya�l�boyalar�nda ana temalardan 

birini olu�turur. 1968-78 Kar�ncalar�n yüceldi�i, 1978-88 ise Makinelerin tuvallerinde en 

yo�un olarak yer ald��� y�llar olarak görülür. Makineler, makineli i�çiler ve kalabal�klar 

kar�ncalarla birlikte ayn� h�zla devam etmekte, her y�l bir ya da iki ki�isel sergi açmaya 

devam etmektedir. Manzaralar, Kalabal�klar, Beyo�lu ve Bodrum resimlerini de çal��maya 

devam eder. 1980li y�llarda Bodrum resimleri a��r basarken, 1990l� y�llarda Beyo�lu 

resimlerinin artt��� görülür. 2000�de tekrar Makineleri i�lemeye ba�lar. 2004�ten sonra art�k 

genç de�ildir; son dönem yap�tlar� genellikle figüratiftir. E�i, k�z� ve torunu ile vakit geçirir 

ve onlar�n resimlerini yapar.  

 Bu tezi olu�tururken yap�lan ara�t�rmalar, konu�malar ve görülen resimler, geçmi�i 

irdelerken,  ayn� zamanda bizi, günümüzde de hala geçerli olan bir gerçekle kar�� kar��ya 

getirmi�tir.  Mümtaz Yener�in ö�rencilik y�llar�nda Türkiye�de ilk kez ad� konularak tart���lan 

toplumsal konular�, insanlar�, hümanizmay� i�leyen resim, dünyada da hak etti�i �ekilde 

incelenmemi�tir. Türkçe ve �ngilizce kaynak ara�t�rmas� yap�larak geni�letilen bu tez 

çal��mas� süresince bir kez daha �u sonuçla kar��la��lm��t�r; Toplumsal Gerçekçi Figür 

Resmi, ancak bu konuya özel ilgisi olanlar�n, dünya görü�ü bu yönde olanlar�n ki bu 

bunlar�n say�s� globalle�me ile iyice azalm��t�r, ara�t�rmac�lar�n ve sanat tarihçilerinin 

konusu olmu�tur. Her ne kadar, içinde insan olan resimlerin halk taraf�ndan daha iyi 

anla��ld��� ve dolay�s�yla daha çok izleyici bularak sevildi�i varsay�lm��sa da, yine de 

manzara, natürmort ve soyutlanm�� figüratif resim her zaman daha çok tercih edilmi�tir. 

Hele hele soyut de�il de gerçekçi figür resmi, bir de toplumun �unprivileged� yani 

ayr�cal�kl� olmayan kesimini resmediyorsa, sanat eseri olsa da hakketti�i yeri bulmakta 

zorlan�r� �stedi�i kadar renk, armoni, kompozisyon, figür ustal�klar� içersin; az say�da 

sanatsever duvar�na böyle resimleri asmak ister. 

 Gustave Courbet�nin �Ta�k�ranlar��nda (Resim 5.9.6)  masumca gibi görünen ancak 

Frans�z �htilali�nin78 ard�ndan tüm Avrupa�ya yay�lan 1848 ihtilallerinin79 bir uzant�s� gibi 
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ba�layan, Realizmin bir devam� olarak, Sanayi Devrimi�nden hareketle80, Amerika Birle�ik 

Devletleri�nde 1900�lerin ba��nda görünüp 1930�larda �great depression� ile81 (büyük 

buhran) filizlenerek Toplumsal Gerçekçilik olarak adlanan bir dal� ile; Rusya�da Bol�evik 

Devrimi�ni82 besleyip sonra da Stalin�in propaganda arac�na dönü�erek Toplumcu 

Gerçekçilik�e dönü�en di�er bir kolu, genel olarak da insan� merkez alm�� ve toplumun 

sorunlar�n� i�leyen figür resmi ço�unlukla izlenmesi zor bir resim türü olmu�tur. Her 

zaman, kar��l���n� (!) ödeyerek resim alan bir sanatsever, genellikle �ho�� görsel nesneler 

istemektedir, evinde.  

 Türkiye�de ise, Osmanl� �mparatorlu�u bu dönemde bir çökü� ya�amakta, iç ve d��

sorunlarla u�ra�makta; resim sanat� Avrupa�ya giden Osmanl��lar�n ya da Avrupa�dan 

gelen yabanc� sanatç�lar�n örnekleriyle zenginle�en bir dönem ya�amaktad�r. Ancak 

henüz bir ulusal sanat yarat�lamam��; genellikle, özgün olmaktan uzak öykünmeler 

dönemin anlay���n� olu�turmu�tur. Türk Resmi�nin kimli�ini bulmas�, karakteristik bir 

yap�ya kavu�mas� daha uzun y�llar tart���lacak gibidir.  

�

�

 Toplumsal Gerçekçilik, insan� merkeze alan, gündelik ya�am� sanatla i�leyen bir 

ak�md�r; ancak toplumcu gerçekçilik gibi sloganc� de�ildir. Estetik kayg�lar� daha fazlad�r; 

izleyicinin de yap�tla ba�lant� kurmas�n� ister. Burada, sanat toplum içindir, anlay���ndan 

yola ç�karak, resmedilen asl�nda �öngörülen izleyici�dir.  

    Özel Galeriler olmad��� halde, bugünün deyimiyle �alternatif� alanlarda sergi 

açan Türk Resmi�nin ilk önemli �Toplumsal Gerçekçi� sanatç�lar� olan �Yeniler Grubu� 

üyeleri, ilk sergilerinin aç�l���n� gerçek bir bal�kç�ya yapt�rarak, toplumun ayr�cal�kl� 

olmayan, resmettikleri emekçi kesimine aç�k bir davette bulunmu�lard�r.  
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 Yeniler Grubu�nun olu�um sürecinden ba�layarak, hümanist bir dünya görü�ünün 

hakim oldu�u sevecen ve kucaklay�c� bir tav�rla, kültürel ve sanatsal birikimini ülkemizin 

sorunlar�n� i�lemek için kullanan Mümtaz Yener, sanat ya�am� boyunca özgün, toplumsal 

gerçekçi, figüratif bir sanatç� olarak kalmay� ye�ler. Her türden eser verebilece�ini kendine 

kan�tlar, ancak hep zoru seçer. Kalabal�klar�, makineleri, kar�ncalar� seçer. Eme�i ve 

eme�in anlat�m�n� seçer. Bu hem kendisi hem de izleyici için zor bir seçimdir.   

 Devrini, ulusunu, Türk Toplumu�nu çok iyi gözlemi�, tan�m�� ve yorumlam�� bir 

sanatç� olan Yener, kendini ve eserlerini tan�tmak için hiçbir çaba göstermemi�, kabuk 

de�i�tiren Türkiye�nin ve �yeni dünya düzeni� içindeki sert sistemin adam� olmay� 

reddeder; her ne kadar �sanat toplum içindir� felsefesini savunsa da �kendisi� için resim 

yapar; ancak her insan gibi de�erinin bilinmesini de ister. Etkin olarak ürün verdi�i yetmi�

y�ll�k sanat kariyerinde, mütevaz� tavr�yla, dü�ün dünyas�n�n zenginliklerinde ya�ayan;  

sürekli olarak �sanatla iç içe� ve �üretim içinde� olarak Türk Resim Tarihi�ne üzerlerinde 

dü�ünülmesi gereken yüzlerce eser b�rakan Mümtaz Yener, hakk�nda yaz�lanlarla birlikte 

Sanat Tarihi Dünyas��nda varl���n� sürdürecektir.  

 Bu tez ile ilk kez Türk Ressam� �smail Mümtaz Yener�in, Türk Sanat��ndaki yeri ve 

önemi, belge ve örneklerle anlat�lm��; Sanat Tarihi�nin sonsuz sayfalar�nda, Sanatç��n�n 

ad�n�n gerekti�i gibi an�lmas� ve bu konuda bir bo�lu�un doldurulmas� için y�llar süren bir 

çaba gerçekle�tirilmi�tir. Sanatç�n�n tüm yap�tlar�n�n yan� s�ra kendi ar�ivi; e�inin 65 y�l 

boyunca tan�k oldu�u süreç ve biriktirdi�i binlerce belge, kupür, dergi, kitap ve gazete; tek 

çocuklar� olan ve baba mesle�ini seçen bu sat�rlar�n yazar�n�n da 50 y�l boyunca 

tan�kl�klar�, gözlemleri, birikimleri ve yorumlar� ile yo�rularak, bo�a gitmeyecek ya�amlar�n 

ve çabalar�n bir ürünü olarak ilgilenenlere sunulmaktad�r.     

  
K�ymet Giray �Çall� ve Atölyesi� adl� kitab�n�n Sonuç Bölümü�nde �öyle diyor:  
  
 �Sanatç�n�n Ölümü Varl���n�n Yeniden Ba�lamas�d�r� 
�Sanatç� olarak dünyaya gelen ve bir sanatç� olarak ya�amay� ba�aran ve bu 
erek u�runa bir ömür harcayan insanlar�n ölümleri yok olup gitmenin d���nda 
bir anlam ta��r. Bu insanlar ya�amlar�nda çektikleri s�k�nt�lar�n, zorluklar�n 
ödülünü ya�amdan sonra yakalarlar. Hatta ya�am süreçlerinde kendilerine 
yöneltilen sivri ele�tiriler yumu�ak övgülere dönü�ür. Yar��ma ortam�n�n 
ac�mas�zl���ndan s�yr�lan sanatç�, öznel de�erleri ve bunlar�n ürünü olan 
yap�tlar� ile toplumda var olur. Dostlar�nda vars�l an�lar b�rak�rken topluma 
sanat�n�, bir ba�ka söylemle ya�am�n�n tümünü arma�an eder. � 83
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1943  Yeniler Grubu Sergisi, Eminönü Halkevi, �stanbul 

1944   Türk Ressamlar ve Heykelt�ra�lar Cemiyeti Sergisi, �stanbul 

1946   Türk Ressamlar ve Heykelt�ra�lar Cemiyeti Sergisi, �stanbul 

1946  Yeniler Grubu Sergisi, Oygar Sanat Galerisi, �stanbul 

1947  Yeniler Grubu Sergisi, Bas�n Birli�i, �stanbul 

1948  Yeniler Grubu, Frans�z Konsoloslu�u, Taksim, �stanbul 

1949  Yeniler Grubu, Frans�z Konsoloslu�u, Taksim, �stanbul 

1950  Yeniler Grubu, Frans�z Konsoloslu�u, Taksim, �stanbul 

1950  Türkiye Ressamlar Cemiyeti Kurulu�u ve 1970�a dek Grup Sergileri 

1948-50  Askerlik Görevi, Erzurum (33 ay) 

1953  Ödül, �stanbul Belediyesi 500. Fetih Y�ldönümü Sergisi Birincilik Ödülü 

1955  Tenis, Eskrim ve Da�c�l�k Kulübü, Taksim, �stanbul 

1958  Türk Ressamlar Cemiyeti Sergisi, �stanbul 

1964  Türk Ressamlar Cemiyeti Sergisi, �stanbul  

1968  Türkiye Ressamlar Cemiyeti Sergisi, �stanbul 

1969 Alt�n Bayku� Birincilik Ödülü, Türkiye Ressamlar Cemiyeti Yar��mas� ve 
Sergisi, Taksim Sanat Galerisi, �stanbul 
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1973  Plastik Sanatlar Sergisi, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Yugoslavya, 
 Türkiye 

1975  Türkiye Ressamlar Cemiyeti 25. Y�l Sergisi, Darü��afaka Sanat Galerisi, 
�stanbul 

1977   Balkan Ülkeleri Plastik Sanatlar Sergisi, Bükre�, Romanya 

1978   Taksim Sanat Galerisi, �stanbul 

1979   Birincilik Ödülü, Görsel Sanatç�lar Derne�i Sergisi ve Yar��mas�, Taksim 
  Sanat Galerisi, �stanbul 

1979  Sanat Eme�i Dergisi Jüri Özel Ödülü 

1980  Taksim Sanat Galerisi, �stanbul 

1980  Bodrum Haluk Elbe Sanat Galerisi, Bodrum Kalesi 

1980  Ni�anta�� Cumal� Sanat Galerisi,  �stanbul 

1982  Bodrum Haluk Elbe Sanat Galerisi, Bodrum Kalesi 

1982  Taksim Sanat Galerisi, �stanbul 

1982  Tak� Sanat Galerisi, Ankara 

1984  Bodrum Haluk Elbe Sanat Galerisi, Bodrum Kalesi 

1984  Tanbay Sanat Galerisi, Ankara 

1985  Cumal� Sanat Galerisi, Moda, �stanbul 

1986  Doku Sanat Galerisi, Ankara 

1987  Çama� Sanat Galerisi, Göztepe, �stanbul 

1987  Kayaalp Sanat Galerisi, Ni�anta��, �stanbul 

1988  Auditorium, Upper Montclair, New Jersey, ABD 

1989  TÜYAP Sanat Fuar� Ba�ar� Ödülü, �stanbul 

1989  Çama� Sanat Galerisi, Göztepe, �stanbul 

1990  TÜYAP Sanat Fuar�, Doku Sanat Galerisi, �stanbul 

1991  Oda Sanat Galerisi, Te�vikiye, �stanbul 

1991  Sandoz Sanat Galerisi, Be�ikta�, �stanbul 

1992  Doku Sanat Galerisi, Ankara 

1993  UPSD-UNESCO, Plastik Sanatlar Derne�i Kurulu�u ve Onur Üyeli�i 
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1993  Çama� Sanat Galerisi, Göztepe, �stanbul 

1994  UPSD-UNESCO Plastik Sanatlar Derne�i Onur Ödülü, �stanbul 

1998  Doku Sanat Galerisi, Te�vikiye, �stanbul 

1999  GESAM Büyük Ödülü, Ankara 

2000  Cafe Igloo, Astoria, Long Island City, New York, ABD 

2002  Doku Sanat Galerisi, Ankara 

2003  Ödül ve Sergi, Ça�da� Ya�am� Destekleme Derne�i, Taksim, �stanbul 

2006   Yap� Kredi Kaz�m Ta�kent Sanat Galerisi, Galatasaray,  �stanbul 

2006  Bar�� Sergisi, �stanbul 

2007  Ütopya Sanat Galerisi, Kad�köy, �stanbul 

2007  TÜYAP Sanat Fuar�, Asmal�mescit Sanat Galerisi, �stanbul 

2008  TÜYAP Sanat Fuar�, Art Point Galeri ve Müzayede Evi, �stanbul 

2009  Ütopya Sanat Galerisi, Kad�köy, �stanbul 

2012  Ekim Geçidi, Çanakkale 

2013  Ekim Geçidi, Çanakkale 

2013  �l Kültür ve Turizm Müdürlü�ü Devlet Güzel Sanatlar Galerisi 
  Çanakkale 

2014  Ziraat Bankas� Tünel Sanat Galerisi, Beyo�lu, �stanbul (Ocak) 

*Sofra Restoran, Ca�alo�lu, �stanbul.  Karma Sergiler. (1960�l� ve 70�li y�llar)  

Not: An�lardan, foto�raflardan ve sanatç�n�n notlar�ndan edinilen bilgiler ve birinci elden tan�kl�klar 

sonucu Sergi Listesi�ne bir not dü�ülebilir; Ca�alo�lu�nda her zaman sanatseverler olmu�, küçük 

çapta alternatif sergi alanlar�nda toplu ya da ki�isel sergiler düzenlenmi�, kimi koleksiyonerler 

resimler alarak bu tür giri�imlere destek olmu�lard�r. Yoku��taki baz� kitapç�lar imza günlerinin yan� 

s�ra küçük sergiler de düzenlerlerdi. Burada Bab-� Ali�nin Sofra Restoran��ndan ve sahibi Muzaffer 

Bey�den söz etmek gerekir. Küçücük, 3 katl� bir Lokanta olan �Sofra�, duvarlar�nda seçkin 

resimlerden olu�an sürekli sergileriyle, ö�le yeme�ine gelen dönemin ünlü gazetecilerine, 

yazarlar�na, sanatç�lar�na ev sahipli�i yapmaktayd�. Bu Restoran��n varl��� 1970li y�llar�n sonuna 

dek uzunca bir süre i�levini sürdürerek devam etmi�tir. Ben de çocuklu�umda babamla ve sonra da 

üniversite ö�rencili�i y�llar�nda (70�li y�llar) çal��t���m gazetedeki i� arkada�lar�mla orada ö�le 

yemekleri yedi�imizi belirtmeliyim.  (Y.n.)  
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 �YEN�LER GRUBU� SERG�LER�N�N KRONOLOJ�K L�STES� 84  ve Eserler 

1- SERG�N�N TAR�H� : 10 May�s 1941 

YER� :  Matbuat Birli�i Beyo�lu (�stanbul Bas�n Birli�i) 

ADI :��Liman �ehri �stanbul�� 

SERG�YE KATILAN SANATÇILAR VE ESERLER� : Nuri �yem ��Bal�kç���, ��Yolculuk Var 

Türküsü��, Kemal  Sönmezler ��Köprüalt� Çocuklar���, ��Portre��, Avni Arba� ��Son �kram��, 

Selim Turan ��Bal�k Mezad���, ��Kambur Felek��, Turgut Atalay �� Bal�kç�lar� ��Ütü Yapan 

Kad�n��, ��Bir K�y� Meyhanesi�� Abidin Dino ��Bal�khane��, Yusuf Karaçay ��Liman Afi�i��, Fethi 

Karaka� ��Halk Pazar�� Ha�met Akal, Agop Arad, Faruk Morel, �lhan Arakon (foto�raf), 

Nejat Melih Devrim, Mümtaz Yener ��Tamirat Fabrikas���, ��Ajans Haberleri��, ��Sar�

Mu�ambal� Bal�kç���, Jak �hmalyan

2- SERG�N�N TAR�H� : 23 May�s 1942 

YER� : Beyo�lu �stanbul Bas�n Birli�i 

ADI : �Kad�n� 

SERG�YE KATILAN SANATÇILAR VE ESERLER� : Ha�met Akal ��Portre��, Agop Arad

��Emine��, ��Bir Delikanl�  Portresi��, ��Dü�kün Kad�n��, Nuri �yem ��Dü�kün Kad�nlar��, 

��Muayene Günü��, ��Portre��, Turgut Atalay ��Olgunca Bir Kad�n��,  ��Bal�kç�lar��, ��Ütücüler��, 

��Meyhane�� Avni Arba� ��Meyhane��, Faruk Morel ��Natürmort��, Fethi Karaka� ��Mektepli 

K�z��, ��Pazar Yeri��, ��Be�ikta� Meydan���, Anni Atanasova ��Ana��, ��Portre��, Mümtaz Yener 

��F�r�n��, ��Paydos��, Refia Erden, Hüseyin Anka, Nejat Melih Devrim, Kemal Sönmezler. 

3- SERG�N�N TAR�H� : 3-20 Temmuz 1943 

YER� : Eminönü Halkevi 

SERG�YE KATILAN SANATÇILAR VE ESERLER� : Hüseyin Anka, Agop Arad, Turgut 

Atalay, Ferda Ba�man, Ha�met Akal ��Natürmort��, Hüseyin Bili�ik, Orhan Omay, Nejat 

Melih Devrim, Mukaddes Erol, Nuri �yem ��Çaydanl�kl� Natürmort��, ��Foto Ay�e��, ��Sinema��,

Hilmi Ziya Ülken ��K�z�n�n  Portresi��, ��Deniz Peyzaj���, Mümtaz Yener ��F�r�n��. 

                                                 
�-
� ��*�� M����� Türk Resminde Toplumsal Gerçekçilik: Yeniler Grubu, Yüksek Lisans Tezi, 

�stanbul 2009, s.Ekler (Sergilerin Listesi)�
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4- SERG�N�N TAR�H� : 1946 

YER� : Oygar Sanat Galerisi 

SERG�YE KATILAN SANATÇILAR VE ESERLER� : Ferruh Ba�a�a ��M�s�r Bayram���, 

��Karanfiller��, ��Pipolu Natürmort��,  ��Siyah Masal� Natürmort��, ��Harman��, ��Bale��, Mümtaz 

Yener �Kompozisyon�, Fuat �zer, Nuri �yem ��Büyük Kad�n Portresi��, ��Büyük Natürmort��, 

Fethi Karaka� ��Balo��, Turgut Atalay, Avni Arba�. 

5- SERG�N�N TAR�H� : 20 Aral�k 1947 

YER� : Taksim Frans�z Konsoloslu�u 

SERG�YE KATILAN SANATÇILAR VE ESERLER� : Mümtaz Yener ��K�na Gecesi��,

��Kuartet��, ��Portre��, ��Peyzaj�� Nuri �yem ��Nalbant��, ��Testili Natürmort��, ��Kendi 

Portresi��,��Peyzaj��, Ferruh Ba�a�a �� Konya Mecidiye Han���, Turgut Atalay ��Yedikule 

Peyzaj���, Agop Arad ��Bayan K.n�n Portresi��, �Bal�klar��, ��Karanfiller��, Ha�met Akal, Fethi 

Karaka�. 

6- SERG�N�N TAR�H� : 3 Ocak 1948 

YER� : Taksim Frans�z Konsoloslu�u 

SERG�YE KATILAN SANATÇILAR VE ESERLER� : Agop Arad, Turgut Atalay ��Çama��r

Y�kayan��, Ferruh Ba�a�a ��Kad�n Portresi��, ��Peyzaj��, Nuri �yem ��Köy Nalbant���, ��Oturan 

Dansöz��, ��Dostlar�� �Natürmort��, Fethi Karaka� ��Enteriyör��, ��Haliç��, Mümtaz Yener ��K�na 

Gecesi��. 

7- SERG�N�N TAR�H� : 15 May�s- 5 Haziran 1948 

YER� : Taksim Frans�z Konsoloslu�u 

SERG�YE KATILAN SANATÇILAR VE ESERLER� : Agop Arad ��Saz��, ��Sabah��, 

��Manken��, ��Yenikap���, ��Pabuçlar�m��, ��Bayan Can Akçit�in Portresi��, ��Bayan K.��

��Bal�klar��, ��Dansözler��, Turgut Atalay ��Edirne�den��, ��Genç K�z��, ��Prova��, ��Limandan��, 

��Çaml�ca�dan��, ��Manzara��, Ferruh Ba�a�a ��A�k�� ��Ya�murdan Sonra��, ��Bo�aziçi��, ��K�r 

Kahvesi��, ��Sar� Elbiseli Kad�n��, ��Hamam��, ��Pembe Laleler��, ��Pi�mi� Bal�k��, ��Elma ile 

Üzüm��, ��Portre��, Nuri �yem ��Bir Ressam�n Atölyesi��, ��Dansözler��, ��Mavi Dansöz��, 

��Ç�plak��, ��Akrobat��, ��Bal�kç���, ���ki Kad�n��, ��Rakkase��, ��Efkârl���, ��Davul Zurna��, ��Peyzaj��, 

Fethi Karaka� ��Taksim��, ��Ta�l�k��, ��Haliç�ten��, ��Eminönü�nden�� ��Peyzajlar��. 
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8- SERG�N�N TAR�H� : 5 May�s 1949 

YER� : Taksim Frans�z Konsoloslu�u 

SERG�YE KATILAN SANATÇILAR VE ESERLER� : Agop Arad ��Bal�kç���, Kemal �ncesu

��Kompozisyon��, Nuri �yem ��Beethoven Portresi��, ��Davul Zurna��, Avni Arba� ��Portre��, 

Ferruh Ba�a�a, �hsan �ncesu, Nasip �yem, Fethi Karaka�, Azra �nal, �ükriye Dikmen, 

Dimitro Monoyudis, Pindaros Platonidis. 

9- SERG�N�N TAR�H� : 1949 

YER� : Taksim Frans�z Konsoloslu�u 

SERG�YE KATILAN SANATÇILAR VE ESERLER� : Agop Arad ��A� Ören��, Avni Arba�

��Portre��, Ferruh Ba�a�a, Kemal �ncesu Nuri �yem, Nasip �yem, �ükriye Dikmen, Fethi 

Karaka�, Azra �nal, Dimitro Monoyudis ��Emine Kad�n��, Pindaros Platonidis. 

10- SERG�N�N TAR�H� : 20 May�s 1950 

YER� : Taksim Frans�z Konsoloslu�u 

SERG�YE KATILAN SANATÇILAR VE ESERLER� : Turgut Atalay ��Çaml�ca�dan��,

��Altunizade�den��, ��K�rm�z� Çiçekli Natürmort��, ��Kedili Portre��, �� Laleli �mareti��, Ferruh 

Ba�a�a ��Harman��, �Kompozisyon��, ��Bal�kç�lar��, ��Ç�plak��, ��Portre��, Kemal �ncesu 

��Harman��, ��Ayasofya��, ��Çemberlita���, ��Haliç�ten�� Nuri �yem ��Kompozisyon��, ��Aile�� ��Balta 

Liman� Korosu��, ��Balta Liman�ndan��, ��Emirgan�dan��, ��Nü�� ��Prova��, ��Dansöz��, Fuat �zer 

��Orman�� ���stanbul��, ��Bayku���, ����siz��, ��Ku���, ��Güvercin��, ��Karpuz��, ��Haliç��, Dimitro

Monoyudis ��Çiçek��, ��Natürmort��, ��Peyzaj��, Pindaros Platonidis ��Leda��,  ��Kundurac���, 

��Masaba��nda��, ��Büyük Lunapark��.

11- SERG�N�N TAR�H� : 1-15 Ekim 1950 

YER� : Taksim Frans�z Konsoloslu�u 

SERG�YE KATILAN SANATÇILAR VE ESERLER� : Kemal Artun ��Bahriyeliler��, ��Üç 

Ka��tç�lar��, ��Sütanne��,  Ferruh Ba�a�a ��Bereket��, ���kizler��, ��Horoz Dövü�ü��, ��Prova��, 

Hikmet Aksüt ���çki �çen��, Charlie Chaplin��, Rag�p Gökcan ��Çiçekler��, ��Vazolu Çiçekler��, 

��Bale��, ��Tatbikat Okulu��, ��Bak�rköy��, ��Asfalt��, Kemal �ncesu ��Hasat��, ��Harman��, 

��Ayasofya�� ��Köylüler��, ��Çerkez K�z���, Nuri �yem ��Lunapark��, ��Mirgün Yolu��, ���kon�� 

��Mirgün Tepesi��, ��Büyükada��, ��Portre��, ��Atölyemden��, ��Ç�plak��, ��Bal�kç�lar��, Dimitro 

Monoyudis ��Natürmort��, ��Peyzaj��, �hsan �ncesu ��Bar��, ��Bal�kç�lar��, ��Çar�amba Pazar���, 

��Galata Köprüsü��,���stasyon��, ��Haliç�ten��, ��Dostlar��, Pindaros Platonidis ��Fal��, ��Meryem 

Ana��, ��Bale Tatbikat Okulu��, ��Ç�kr�kç���, ��Balet��, �Büyükada��, ��Aya Yorgi'den��, ���ki 

Ç�plak��, ��Kompozisyon��, Mümtaz Yener ��Portre�� ��Dört  Kemanc���, ��Yan�k Ömer��, 
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Limasollu Naci ��Üçler Konferans���, ��Yosun��, ��Arka Sokak��, ��Bal�kç�lar��, ��Köylü K�z��, 

��Merakl�lar��, ��Ya�mur Geliyor��, ��Karpatos�lu K�z�� ��Yeni Leyla��, ���stanbul��, ��Halikarnas�� 

��Limasol �skelesi��, ��Pervin��, ��Sait Faik�in Rüyas���, ��Edith��, ��Depo��, ��Ö�le Paydosu�� 

12- SERG�N�N TAR�H� : May�s 1951 

YER� : Taksim Frans�z Konsoloslu�u 

SERG�YE KATILAN SANATÇILAR VE ESERLER� :  Kemal Artun ���çkili Gazino��, Rag�p 

Gökcan �Liman��,��Manzara��, Ferruh Ba�a�a, Kemal �ncesu ��Kompozisyon:Bal�k Pazar���, 

Ferruh Ba�a�a, Nuri �yem ��Haydar Haydar��, ��Peyzaj�� Pindaros Platonidis 

��Kompozisyon��, ��Çocuk��, ��Peyzaj��, ��Tamir Yapan Ayakkab�c���, Hikmet Aksüt, �hsan 

Ayd�n, Limasollu Naci. 

  

13- SERG�N�N TAR�H� : 1951 

YER� : Taksim Frans�z Konsoloslu�u 

SERG�YE KATILAN SANATÇILAR VE ESERLER� : Kemal Artun, Ferruh Ba�a�a, Rag�p 

Gökcan, Nuri �yem, Pindaros Platonidis. 

14- SERG�N�N TAR�H� : 3-20 May�s 1952 

YER� : Taksim Frans�z Konsoloslu�u 

SERG�YE KATILAN SANATÇILAR VE ESERLER� : Kemal Artun ��Panay�r��, ��Bal�kç��� 

��Genç K�z��, Ferruh Ba�a�a ��Çocuk Portresi��, ��Kay�kç�lar��, Rag�p Gökcan ��Taksim Gezi 

Yeri��, Turgut Atalay, Pindaros Platinodis, Nuri �yem ���ki Kad�n��, ��Portre�ler��, ��Oturan Nü���, 

Limasollu Naci ��Su �çen K�z��, ��Çama��rlar��, �adi Çal�k ��Horoz �� heykeli. 

*Ayr�ca grup üyelerinin ayr� ayr� kat�ld��� sergiler de bulunmaktad�r. Örne�in; Türk 

Ressamlar ve Heykeltra�lar Cemiyeti�nin 2. Plastik Sanatlar Sergisi,  18 Mart- 1 Nisan 

1944 tarihleri aras�nda Taksim Tenis, Eskrim ve Da�c�l�k Kulübü�nde aç�lm��t�r. (Divan 

Oteli yan�� �TÜ Ta�k��la Binas�n�n kar��s�) Davetiyesi fotokopiler ekindedir. Kat�l�m�n 

geni� oldu�u bu sergiye Mümtaz Yener 5 yap�t� ile kat�lm��t�r. Sergi Davetiyesi ve Kat�l�m 

Bilgileri ar�ivimizdedir.  

Not; Yeniler Grubu Sergilerinin Listesi ve bu sergilerde yer alan ressamlar�n ve resimlerin isimleri 

an�l�rken büyük oranda Sibel Çelik�in tezinden yararlan�lm��t�r. Ancak, bu sergilerin tamam�na 

yak�n�n�n davetiyeleri ar�ivimizdedir. Ayr�ca, kar��l�kl� bir sa�lama yaparak, ya�ayan tek tan�k olan 

ve belle�i halen mükemmel olan Mümtaz Yener�in e�i �adan Yener ile konu�ulmu� ve onay� 

al�nm��t�r. Sergiler hakk�nda ç�kan tüm haber, ilan, duyuru, ele�tiri, röportajlar da as�llar� ve 

fotokopileri ile birlikte ar�ivdedir. (Y.n.) 
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EK.2. Fotokopiler (Davetiye, Ödül, Afi�, Kupür, v.b.) 

 Resim 17 �Yeniler Grubu�nun ilk sergisi �Liman Sergisi� davetiyesi, 1941

 Resim 18    �Yeniler Grubu�nun  ikinci sergisinin  davetiyesi, 1942
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 Resim 19  20 Aral�k 1947 Cumartesi  �Yeniler Grubu� Resim Sergisi 
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Resim 21  Mümtaz Yener, �9. SENFON�� tablosunun alt�na  Schiller�in �iirinden �u al�nt�y� 

yapar:�Ey milyonlar kucakla��n" Bu öpü� bütün Dünya�n�n olsun"� Öndeki çocuk figürlerden 

biri sanatç�n�n sonralar� e�i olacak �adan Yener�dir.  

Resim 20 Yeniler Grubu 1�15 Ekim 1950 Sergisi- Ak�am 

Gazetesi (7 Ekim 1950) �ahap Balc�o�lu 
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   Resim 22  Vatan Gazetesi, 3 Ocak 1948 
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 Resim 23  Yeniler Sergisi Davetiyesi, 1 Ekim 1950 
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 Resim 24  �FIRIN�, 1941 Tuval Üzerine Ya�l�boya, 90X135 cm.  

 (Alt�nda sanatç�n�n el yaz�s�) 

Resim 25  �F�r�n�
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 Resim 26 Muhit Dergisi.  1947 olmal� (Y.n.)
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 Resim 27   1947 
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Resim 28  Tasvir-i Efkar Gazetesi. 3 Ocak 1948 ve  

Gün Dergisi. 16 �ubat 1946
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 Resim 29   16 �ubat 1946, Gün Dergisi.  Ha�met Akal imzal� yaz�. 
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 Resim 30  10 May�s 1941 Ak�am. Kadri Kayabal� imzal� yaz�. 
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Resim 31  Soyut Dergisi, 1973 

 Resim 32   2. Plastik Sanatlar Sergisi Davetiyesi 
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 Resim 33  Dateline Turkey, 30 Haziran 1984 
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 Resim 34  Dateline Turkey, 2 Kas�m 1985
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 Resim 35  GESAM ÖDÜLÜ
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 Resim 36  UPSD 50. SANAT YILI ONUR ÖDÜLÜ
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 Resim 37  CUMHUR�YET��N 80. YILINDA 80 YA�INDA, ÇYDD Onur Ödülü, 2003 
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Resim 38  UPSD ONUR ÖDÜLÜ, 1994 
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 Resim 39  Vizon Dergisi  Temmuz 1980 

 Resim 40  Cumhuriyet Gazetesi 13 Haziran 1979
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Resim 41  Mümtaz Yener; Kendi el yaz�s�yla ya�am öyküsü 1 
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 Resim 42  Mümtaz Yener; Kendi el yaz�s�yla ya�am öyküsü  2
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 Resim 43  Mümtaz Yener�in kendi daktilo etti�i ya�am öyküsü 
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70 YILLIK 'YEN�'

Yeniler Grubu olarak an�lan sanatç�lar toplulu�unun hayattaki son iki üyesinden biri olan 
Mümtaz Yener, sanattaki 70. y�l�n� Yap� Kredi Kültür Merkezi'ndeki retrospektif sergiyle 
kutluyor.

Asl� Onat

Türk resim tarihinde Yeniler Grubu olarak an�lan sanat toplulu�u Kemal 
Sönmezler, Selim Turan, Avni Arba�, Mümtaz Yener, Nuri �yem, Turgut 
Atalay Güneri, Ha�met Akal, Agop Arad, Fethi Karaka� ve Ferruh 
Ba�a�a'dan olu�uyordu. Mümtaz Yener ve Ferruh Ba�a�a, bugün 
toplulu�un hayatta kalan son iki üyesi. Yener, sanattaki 70. y�l�n� 6 
Ocak'ta Yap� Kredi Kültür Merkezi Kaz�m Ta�kent Salonu'nda aç�lan ve  
9 �ubat'a kadar görülebilecek retrospektif sergiyle kutluyor.  

Makineler, kar�ncalar
Yener'in 65 ya�l�boya ve 65 desen olmak üzere 130 eserinden olu�an 
sergi, sanatç�n�n tüm dönemlerinden seçilmi� çal��malar�n� bir araya 
getiriyor.  
'60'l� y�llardan itibaren toplum ve üretkenlik temalar�ndan yola ç�karak üretti�i tuvallerinde, 
insanlar�n ve makinelerin yan� s�ra kar�ncalara da yer vermeye ba�layan ressam, 1969'da yapt��� 
"Kar�ncalar Geliyor" isimli tablosuyla Türkiye Ressamlar Cemiyeti'nin Alt�n Bayku� Ödülü'nü alm��t�.  

Toplum için sanat
1918'de �stanbul'da do�an Mümtaz Yener, 1935'te girdi�i �stanbul Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi'nde Nazmi Ziya, �brahim Çall� ve Leopold Levy atölyelerinde 8 y�l e�itim gördü. 1940 
y�l�nda, Prof. Leopold Levy Atölyesi'nden ö�rencilerin �stanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 
salonlar�nda açt��� karma sergide "Bir Kad�n Portresi" adl� ya�l�boya resmiyle ba�ar� ödülünü ald�.  
Sanat ele�tirmeni Kaya Özsezgin'in sergi katalo�u için kaleme ald��� "�nsan�n Do�as� ve 
Üretkenli�i" ba�l�kl� yaz�s�nda belirtti�i gibi bu sergi, ortak sanat görü�lerini payla�an gençleri "grup" 
kurmaya yönlendirdi ve "ilk ad�m" olarak, "sanatç�yla toplum aras�nda diyalog sa�lamak" amac�yla 
onlar� bir araya getirdi.  

Sergiyi bal�kç� açt�
Yeniler Grubu'nun 10 May�s 1941 tarihinde Bas�n Birli�i binas�nda gerçekle�tirdi�i ilk sergi, gerçek 
bir bal�kç� taraf�ndan aç�l��� yap�lan Liman Sergisi oldu. Yener, bu sergiye "Tamirat Fabrikas�", 
"Ajans Haberleri" ve "Bal�kç� Portresi" adl� üç yap�t�yla kat�ld�. Yeniler Grubu'nun toplumsal konular� 
i�leyen sergileri 1950'lere dek sürdü.  

Neo - klasik üslup
Figüratif yap�tlar�nda ço�unlukla kalabal�klar� i�leyen Yener'in toplumsal yap�n�n temeline dayanan 
çal��malar� neo - klasik bir üslupta geli�ti. Ressam�n tuvallerinde kulland��� küçük parçalar�n 
birle�erek bütünle�mesi ve büyük bir güç kayna�� olu�turmas�, Yener'in sanat�n�n ana felsefesi 
olarak ortaya ç�kt�.  

Film de yönetti
Yener, �stanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne ba�vurdu�unda, portfolyosu Prof. Nazmi Ziya 
Güran taraf�ndan çok be�enildi. Güran, Yener'e "O�lum, mesle�ini iyi seçmi�sin ama ülkeni iyi 
seçememi�sin, ileride seni zorlu bir ya�am bekliyor!" dedi�i genç ressam� kendi Desen Atölyesi'ne 
kabul etti. Öte yandan Yener, resim çal��malar�n�n yan� s�ra 1950- 60 y�llar� aras�nda afi�, grafik, 
karikatür ve sinema dallar�nda çal��t�. Dekoratörlük, sanat yönetmenli�i, reji ve senaryo yazarl��� da 
yapan ressam, "Papatya" (1957) ve "Binnaz" (1959) adl� iki film yönetti.  

Resim 72  Asl� Onat, ����������	
����������	���������	�	���	��	��
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EK 3. Resimledi�i Baz� Kitap Kapaklar�  

Resim 73  Muzaffer Arabul�un �iir Kitaplar�n�n Kapaklar�
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 Ek 4. Sinema Alan�nda Çal��malar� 

Film Dekorlar�ndan Birkaç Örnek 

  

1951-59 y�llar� aras�nda Lale Film, Atlas Film, Acar Film, Ergenekon Film gibi film 

�irketlerinde Sanat Yönetmenli�i, Dekoratörlük, Senaristlik ve (Reji) Film Yönetmenli�i 

yapan Mümtaz Yener, �Vatan �çin�, �Miras U�runa�, �Edi ile Büdü�, �Leylaklar Alt�nda�, 

��stanbul�un Fethi�, �Son Gece�, �Soygun�, ��stanbul Gülleri�, �Efelerin Efesi� gibi filmlerin 

dekorlar�n� yapt�. �Papatya� (1956) ve �Binnaz� (1959) filmlerini yönetti.   

Resim 74  �Efelerin Efesi� filminden Dekor 
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 Resim 75 �Papatya� filminden Dekor 
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Ek 5. Karikatürler, Tiplemeler 

Resim 76  1 Resim 77  2

Resim 78  Resim 79

Resim 80  Resim 81
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Resim 84 

Resim 83
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Resim 87 
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Resim 88
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285 

Resim 90 
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Ek 6. �iirleri 

Resim 91  Annesi Nüshet Han�m��n deseni ve ona yazd��� �iir
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Kimisi daktilo edilip imzalanm��, kimisi ise el yaz�s�yla ve imzal�d�r. Gözden geçirilerek 

daha sonra yay�na haz�rlanacak ve kitap olarak bas�lacakt�r.  
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Resim 93  Babas�n�n i�yeri Mimar Sarkis Balyan��n yapt���  

Bahriye Nezareti Binas�, Kas�mpa�a, �stanbul
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Resim 94  Divanhane Matbuat (Donanma Bakanl��� Matbaas�) 
Müdürü  Yüzba�� Abdullah (Seyrekbasan) Yener Bey 1920�ler

Resim 95  �smail Mümtaz Yener, 1918
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Resim 97  Sultanahmet  Meslek Lisesi  (�eker Ahmet Pa�a�n�n ilk ki�isel  Resim Sergisi 1873�te 
bu okul binas�nda aç�lm��t�r. Bu bilinen �stanbul�daki ilk ki�isel resim sergisidir.  Sonraki 

y�llarda Yener�in A�abeyi de bu okulda ö�retmenlik yapm��t�r.) 
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Resim 99 Mümtaz Yener, 1930lar Resim 100  Mümtaz Yener, 1940�lar
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Kay�nbiraderi, Nuri �yem,  Akademi Balosu, Mart 1946, �stanbul 

Resim 106  �adan Yener, Müjde ve Nasip �yem , �stanbul 1946 
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Resim 110  �adan ve Mümtaz Yener Akademi Balosu�nda dans ederken, 1946
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Resim 115  Alt�n Bayku� Ödülü al�rken, Taksim, �stanbul, 1969
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 Resim 123  Ra�it�in Kahve�de, Bodrum, 12 Eylül 1980  
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