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ÖNSÖZ 

 

         Atın Türkistan coğrafyasında evcilleĢtirilmeye baĢlanmasıyla birlikte, gözle 

görülür biçimde Türklerde kültürel anlamda değiĢim baĢ göstermiĢtir. Böylece 

Türkler için erken dönem sayılabilecek geliĢim çağı, emekleme evresini 

hızlandırmıĢ, değiĢimle birlikte geliĢim kendisini yenidünya felsefesine hazırlamıĢtır. 

Ünlü Türk bilgini KaĢgarlı Mahmud‟un da dediği gibi “at Türkün kanadı”, 

savaĢlarda üstünlük aracı, göçlerde en büyük yardımcısı olmuĢtur. 

 

        Türkün hayatının her evresine nüfuz eden at, sanatın her dalında popüler bir 

totem olmuĢtur. Türk resim sanatının geliĢim aĢamalarında at, vazgeçilemeyen bir 

obje, renk ve biçim olarak karĢımıza çıkmaktadır. Sanatçılar, insanoğlu için 

vazgeçilmez olan bu hayvanı sıklıkla resimlerine taĢımıĢlardır.   

       

         Bu çalıĢmada, ÇağdaĢ Türk Resim Sanatında konu farklılığı açısından önemli 

bir yere sahip olan “At Tasvirleri” irdelenmiĢ, detaylı bir alan ve saha çalıĢması 

yapılarak müzelerde yer alan eserlerin fotoları arĢivlenmiĢtir. Literatür ve kaynak 

taraması sonucunda ulaĢılabilen eserlerin büyük bir bölümü dijital ortama aktarılarak 

eleĢtirel bir bakıĢ açısı ve dönemin ünlü ressamlarının eserleri kayıt altına alınmıĢtır.  

Böylece at kültürümüzün dünü-bugünü ve sanatçılarımızın at kültürüne bakıĢ açısı 

örneklerle incelenmiĢtir. ÇalıĢma oluĢturulurken bana yardımcı olan baĢta 
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ÖZET 

 

         Türk kültürünün temel unsurlarından biri olan atın, ehlileĢtirilmesiyle yaĢamın 

her alanında fayda sağlaması ona olan bağımlılığı arttırmıĢtır. At, Türkleri diğer 

dünya milletlerinden ayırmıĢ, savaĢ meydanlarında üstünlük aracı olmuĢtur. Türkler 

atın etinden, sütünden, derisinden ve kemiklerinden faydalanmıĢ, tarımda, bir yerden 

bir yere göçlerinde, Ģenlik, eğlence ve spor oyunlarında en büyük yardımcısı 

olmuĢtur. Gündelik yaĢamın her alanına nüfuz eden atlı yaĢam, atlı göçebe 

kültürünün doğmasına da yol açmıĢtır. Kaya-duvar resimlerinden, halı ve keçe 

sanatına, koĢum takımından, bronz eĢyalara, heykel sanatından, mezar taĢlarına, 

minyatür resminden, çağdaĢ Türk resmine kadar sanatın her alanında, at hak ettiği 

övgüyü ve değeri Türk sanatçısından ziyadesiyle almıĢtır. Bu çalıĢmada, ÇağdaĢ 

Türk Resim Sanatında At Tasvirleri konusu üzerinde inceleme yapılarak, geçmiĢte 

olduğu gibi günümüzde de at olgusunun Türk resmindeki varlığı belgelenmeye 

çalıĢılmıĢtır. 

 

         Anahtar Kelimeler: Türk Kültüründe ve Resim Sanatında At, Türk Resim 

Sanatı, Ressamlar, At Tasvirleri. 
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SUMMARY 

         With the taming of the horse which is the basic elements of Turkish culture, the 

horse is availed in every field of life, thus dependency on the horse has been 

increased. The horse has separated the Turks from other nations and has become the 

tool of superiority at battles. The Turkish people have used the meat, milk, skin and 

bones of the horse; it has also been the greatest helper of them in agriculture, for their 

migration, festivals, carnivals and sport activities. Living with horses penetrating all 

fields of daily life has also led the occurrence of nomadic culture with horses. The 

horse has excessively given the praise and value that it deserves from Turkish artists 

in all branches of the art from rock- wall drawings to carpet and felt art, from harness 

to bronze goods, from sculpture art to gravestones, miniature paintings to 

contemporary Turkish painting.   

 

         In this study, the research upon the horse figures in Contemporary Turkish 

Painting Art has been done and the presence of the horse phenomenon in Turkish 

painting art, in our day as it was in the past, has been tried to be authenticated.    

  

         Key Words: Horse in Turkish Culture and Painting Art, Turkish Painting Art, 

Artists, Horse Figures. 
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         GĠRĠġ 

 

         Ġnsanoğlu yeryüzünde var olabilmek ve yaĢayabilmek için birçok hayvanı 

ehlileĢtirmeye çalıĢmıĢtır. Bunlar içinde at hiç kuĢkusuz bütün hayvanlar içerisinde 

insanoğluna en büyük katkıları sağlamıĢ, uzakları yakın etmiĢ, yol arkadaĢı-sırdaĢı 

olmuĢtur. Atın binek hayvanı olarak evcilleĢtirilmesiyle yeryüzünde yaĢayan halklar 

birbirlerini tanımıĢ, kaynaĢmıĢ, kültür alıĢveriĢi gerçekleĢtirmiĢtir. 

         

         Atın ilk önce Türkler tarafından ehlileĢtirildiği ve onu binek hayvanı olarak 

kullanan ilk insanların Türkler olduğu, antropolojik ve arkeolojik verilerden çıkarılan 

sonuçlardır. Bu husus, Batılı bazı araĢtırmacılar tarafından da kabul edilmekle 

beraber karĢı görüĢte olanlar atın, dolayısıyla da “atlı göçebe” kültürünün kökenini 

farklı coğrafyalara ve farklı milletlere bağlamaktadırlar (Çınar, 1993: 14). 

        

         Bu araĢtırmacılar arasında özellikle Ġndo-Germen teorisini savunanlar; atın, 

tarihin erken devirlerinde Çin‟in Kansu bölgesine kadar hem bütün Orta Asya‟da 

yayılan ve aslında “göçebe” olan Hint-Avrupalılarca ehlileĢtirildiğini, at binme 

sanatının ve at kültürünün bölgesel olarak bu coğrafyada ilk olarak görüldüğü 

görüĢünü ileri sürmektedirler (Kafesoğlu, 1984: 204). Ancak unutulan bir diğer 

unsurunda Orta Asya Türklerinin büyük bir bölümünü at çobanlarının oluĢturduğu 

gerçeğini kabul etmek gerekmektedir. Hatta bazı ünlü tarihçiler, böyle at sürüleri 

besleyip yetiĢtiren kavimlere “atlı nomad”, yani “atlı göçebe” demiĢlerdir (Ögel, 

1989: 271). Zaten pek çok Batılı kaynakta da “Türkler göçebe bir millettir” 

denmektedir. Buradan hareketle Türklerin çok eski tarihlerden itibaren ata büyük 

önem verdiklerini söylemek haksız bir tutum değildir.    

        

         AraĢtırmacı ve sanatçıların ata yakından ilgi ve alaka göstermelerinin sebebi, 

bu hayvanın medeniyet ve kültür tarihinde oynadığı rolle yakından ilgilidir. Atın 

evcilleĢtirilmesi; insanlık tarihinde, özelliklede Türk tarihinde önemli bir aĢamadır. 

Bu sebeple, Türklerin siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri hayatında oynadığı rol 

itibariyle Türk kültürünün ilk dönemlerinde meydana getirilen kültürel birikimini, 

atlı-göçebe kültür ve medeniyeti olarak nitelendirmek gerekir. 
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         At; Türk hayatının eski dönemlerinde sadece binek hayvanı olarak değil; savaĢ 

aracı, yiyecek, içecek ve giyecek kaynağı olarak hizmet etmiĢtir. Atın hızlı bir araç 

olması, yapılan akınlarda onu baĢ aktör haline getirmiĢtir. Yine avcılıkta da at önemli 

görevler üstlenmiĢtir. Avcıya sağladığı destek, ona karĢı gösterilen saygıyı 

artırmıĢtır. Çünkü at yardımıyla avcı kendisine ün sağlamıĢ, giyecek, yiyecek ve 

makam kazanmıĢtır. At sadece canlıyken değil, ölümünde, ihtiyarlığında da 

insanların vazgeçilmez hayvanlarından biri olmuĢtur. Ġnsanlar, onun uzvundan 

beslenmiĢ, giyinmiĢ ve hatta kemiklerinden silah üretmiĢlerdir. Benzer amaçlar için 

tüm dünyada beslenen at, Türkler tarafından da aynı duygularla yaĢatılmıĢlardır. 

Mücadelelerde sadece binicisinin hünerleri sergilenmemiĢ, kendi atletik yapısı, gücü, 

hızı ve dayanaklılığı da yarıĢmanın ana konusunu oluĢturmuĢtur. Türkler arasında 

yaygın olan at eti en temel ve pahalı besin olarak tüketilmiĢtir. Bunun için Türkistan 

yaylaklarında at sürüleri yetiĢtirilmiĢtir. Adına türküler, ağıtlar, nameler, hikâyeler 

yazılmıĢ atın günlük hayattaki ekonomik ve sosyal değeri, ona sürekli bir besin 

kaynağı bulma zorunluluğu doğurmuĢtur. At iyi beslendiği ve bakıldığında insanlar 

da iyi beslenmiĢ, iyi geçinmiĢlerdir. Bu amaçla at sürülerinin beslenmeleri ve 

korunmaları için iki yol izlenmiĢtir; yazı yaylakta, geniĢ otlaklarda; kıĢı hayvanı 

soğuktan korumak amacıyla mümkün olduğunca kıĢlakta geçirmek için ona özel 

yerler hazırlanmıĢtır. Bu hayat tarzı ister istemez göçebelik yanında, yerleĢik hayat 

tarzını da gündeme getirmiĢtir. KıĢlaktaki yaĢayıĢ Ģekli, ziraatın yapılmasını zorunlu 

kılmıĢ ve Türkler için yer değiĢtirme yani göç, hayatın zorunluluk hallerinden biri 

olmuĢtur (Çınar, 1993: 1). Bu yer değiĢtirmelerle birlikte Türk kültüründe zenginlik, 

farklılık ve çok renkli bir kültür meydana gelmiĢtir.  

     

         Türk kültüründe atın yeri, derinlemesine irdelenmesi gereken bir konu ve 

araĢtırma alanıdır. Bu amaçla araĢtırmanın birinci bölümünde ilk olarak bu konu 

açısından at konusu temellendirilmiĢtir. Kültürün yaĢayan, ilerleyen ve devam eden 

bir yaĢam biçimi olduğu göz önüne alındığında, tarihten günümüze nasıl 

aktarıldığının iyi bilinmesi gereklidir.        
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         BĠRĠNCĠ BÖLÜM -  TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE AT  

         

         1.Türk Kültüründe Atın Yeri ve Önemi 

 

 Kültür; tarihi, toplumsal geliĢme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi 

değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve 

toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü ya da bir 

topluma veya halk topluluğuna özgü düĢünce ve sanat eserlerinin bütünüdür 

(Anonim, 1988: 947). Türk kültürü denilince akla ilk gelen göçebe kültürüdür. Bu 

göçebe kültürünün en önemli unsuru hiç kuĢkusuz attır. At sayesinde yapılan göçler, 

savaĢlar ve ulaĢımdaki faydaları onu değerli kılmıĢ, bu değer atlı bir kültürün 

doğmasını sağlamıĢtır.  

 

 Türkler, Orta Asya‟nın batı kesimlerindeki ilk yurtlarında yaĢadıkları 

coğrafyanın imkânları içerisinde kendilerine en faydalı hayvanın at olduğunu 

gördüler ve bunu ehlileĢtirdiler. Atın etinden, sütünden, kılından, derisinden 

faydalandılar; onu binmede ve yük taĢımada kullandılar (BaĢbuğ, 1986: 2) 

 

         At, maddi ve askeri kudreti dıĢında edebiyatın, sanatın, adet ve an‟a nelerin de 

teĢekkülünde tabiatıyla yer tutmuĢtur. Yuğlarda, Ģölenlerde, sünnetlerde, 

evlenmelerde, teamül hukukunda, yer, boy ve insan adlarında, sporda, temsili 

oyunlarda, tezyini ve plastik sanatlarda, efsanelerde tesiri görülen at, güzelliği, 

tenasübü, kuvveti, sürati, tahammülü ve insancıl hususiyetleriyle Türklerin 

gönüllerini fethetmiĢ bir varlıktır (Elçin, 1964: 142).  

          

 Eski Türkçe metinlerde ve Çin ve Arap kaynaklarında, Türklerin antik çağlarda 

at yetiĢtiriciliği ile uğraĢtıkları ve yetiĢtirdikleri atları komĢu ülkelere satarak 

geçimlerini kazandıkları anlatılmaktadır (Esin 2002: 125). KaĢgarlı Mahmud, Divanı 

Lügati‟t-Türk‟de “At Türk‟ün kanadıdır” demektedir (Sümer 1983: 1). Batılı 

yazarlardan Sidonius‟a göre, “at, başka bir kavmi sadece sırtında taşır, fakat Hun 

kavmi at sırtında ikamet eder” (Nemeth 1962: 91). Avrupalılar Hunları “ata yapıĢık 

kavimler” diye adlandırmıĢlardır. Hatta Türklerin atlara olan sevgisi, at-insan 
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iliĢkisini ve insanın ata bağlılığını göstermesi bakımından defin törenlerinde kendini 

göstermektedir. Türklerde ölen kiĢiler atıyla birlikte gömülmüĢtür (Çınar 1993: 29). 

7-10.yüzyıl Bizans kaynakları da, “Türkler sanki at üstünde doğmuşlardır, yerde 

yürümesini bilmezler” demektedir (Kafesoğlu 1984: 209). Bu sebepledir ki Orta 

Asya‟da yaĢayan Türkler, bazı araĢtırmacıların “at kültürü” diye adlandırdıkları bir 

yaĢam biçimi sürdürmüĢlerdir (ġ.Turan 2000: 238). 

 

         Atın gücü, sürati ile kazandırdığı nitelikler tarih içinde Türkleri üstün kılmıĢtır. 

At sayesinde akınlar yapılmıĢ, iktisadi ve idari kudret sağlanmıĢtır. Kısacası at, Türk 

alpının üstünlük sırrı olmuĢtur. Alpın “özlük atı” kendisi ile birlikte gömülmüĢ 

böylece onun, ölüler dünyasında bile atsız kalması önlenmek istenmiĢtir. Ata mahsus 

her türlü koĢum, eyerler, yularlar, üzengiler Türk ülkelerinde imal olunmakta idi. Bu 

zarif takımlar, Çin ve Ġran saraylarına hediye giderdi. Sanat tarihçilerinin “hayvan 

üslubu” dedikleri eski Orta Asya Türklerine ait eserler arasında pek çok at heykel ve 

motiflerine rastlanmaktadır.     

 

         1.1. At Arabası 

 

         Atın ehlileĢtirilmesi, at ile birlikte arabanın da kullanılmasını sağlamıĢtır. Yani 

atın ehlileĢtirilmesi arabayı uygarlık tarihine kazandırmıĢtır. Bu geliĢme de dünya 

üzerindeki toplumların birbirlerini tanımalarına ve kültür alıĢveriĢlerinin artmasına 

sebep olmuĢtur. KuĢkusuz bunda atı uygarlık tarihine hediye eden Türklerin payı ve 

önemi büyüktür. 

                                                                                                                                        

         Çin kaynaklarına göre atlı araba M.Ö. 2000 yılında Türkler tarafından 

kullanılmıĢtır. Ayrıca Türklerde “oturma arabası” vardır. Bu araba Çin kaynaklarında 

“keçe arabası” olarak geçmektedir. Bir Türk kabilesi olan Tobalarda da, “ilahi bir 

araba”dan bahsedilmektedir. Buna göre bazı Türk kabilelerinde arabanın dini bir 

önemi olmalıdır. Çin kaynaklarında geçen, “Hunlarda araba yapan ustalar yoktur, 

çünkü orada herkes araba yapabilir” kaydı, arabanın Türklerde kullanıldığını 

göstermektedir (ġ. ġahin, 2005: 165-178) 
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         1.2. At Eti 

 

         Eski Türklerde at eti çok makbul sayılmıĢtır. KaĢgarlı Mahmud, “yund eti 

yıpar” (at eti misk gibidir) sözü ile eski Türklerin de torunları Kazaklar gibi at etini 

ne kadar çok sevdiklerini ifade etmektedir. Timur‟un Semerkand bahçelerinde 

verdiği muhteĢem toylarda seçkin misafirlere en makbul yemek olarak haĢlanmıĢ at 

eti ikram edilmiĢtir (Sümer, 1983: 3). 

 

         1.3. At Sütü 

 

         Türkler ve Moğollar kısrağın sütünü ekĢiterek içen baĢlıca topluluklardır. Onlar 

at etine olduğu gibi, kımız adı verilen bu içkiye de son derece düĢkün idiler. Radloff 

geçen yüzyılın ikinci yarısında Müslüman Kazakların kımıza büyük saygı 

gösterdiklerini yazar ve bundan dolayı “ilahi içki” dediklerini söylemektedir. Kımızı 

yabancıların da sevdikleri görülmektedir. Rahip W. Rubruck, en nefis Ģaraba tercih 

edecek derecede kımızdan hoĢlanmıĢtır. Moğolistan dönüĢü Tebriz‟de ziyaret ettiği 

Köse Dağ SavaĢı‟nın (1243) galibi Baycu Noyan‟ın kendisine kımız yerine Ģarap 

ikram etmesine üzülmüĢtür. Fakat kımız sadece bir içki değil, aynı zamanda 

doyurucu ve besleyici mühim bir gıdadır. Radloff da kımızın susuzluğu ve açlığı 

gideren son derecede hoĢ bir içki olduğunu aktarmaktadır (Sümer, 1983: 3-4).   

   

         1.4. At Mezar TaĢları 

 

         Mezar taĢlarının at biçiminde veya at motifi ile süslenmesi eski bir Türk 

geleneğidir. Orta Asya‟da at biçimli mezar taĢlarına rastlandığı gibi, ölünün ardında 

kurban olarak sunulan atların derilerinin yüzülerek içleri samanla doldurulup 

sırıklara geçirilmesiyle oluĢturulan mezar anıtları da mevcuttur.  

        

         Mezar taĢları ve mezar folkloru üzerinde inceleme, araĢtırma yapan bütün 

araĢtırmacılar koyun/koç ve at Ģeklindeki mezar taĢı geleneğini, Orta Asya mezar 

kültüne ve ġamanist inanca bağlamaktadırlar (Sevgen, 1950: 333). 
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Resim 1: Azerbaycan‟ın Nahçıvan bölgesinde bulunmuĢ at Ģeklinde                                               

mezar taĢı XVII. yüzyıl, (Diyarbekirli, 1972: 197). 

 

         Günümüzde Anadolu‟nun pek çok yerlerinde koyun/koç ve at motifli mezar 

taĢlarına tesadüf edilmektedir. Azerbaycan‟da da koyun/koç ve at motifli mezar 

taĢlarına tesadüf edildiği gibi, Orta Asya da geyik, koç ve at heykelli ve motifli 

mezarlara rastlanmaktadır (BaĢbuğ, 1986: 18). Azerbaycan‟ın Laçin ve Nahçıvan 

bölgelerinde (Resim 1) bulunmuĢ 16. ve 17. yüzyıllara ait at Ģeklindeki mezar taĢları, 

(Resim 2) çok ilgi çekici görünümler arz etmektedirler (Diyarbekirli, 1972: 196). 

Koyun/koç ve at Ģeklindeki mezar taĢı geleneği, Orta Asya ve ġamanist 

geleneklerinin devamıdır.  Anadolu‟nun çeĢitli bölgelerinde görülen bu tip mezar 

taĢları Akkoyunlu ve Karakoyunlu döneminin kalıntıları ve uzantısı olduğu da bir 

gerçektir (Danık, 1990: 33). 

 
 

Resim 2: Azerbaycan‟ın Nahçıvan bölgesinde bulunmuĢ at                                                                              

Ģeklinde mezar taĢı. XVI. yüzyıl, (Diyarbekirli, 1972: 196). 
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         At biçiminde yapılan mezar taĢlarının yanında, at motifli mezar taĢları 

Anadolu‟da Afyon, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, EskiĢehir, Diyarbakır, Kars, 

Konya, Malatya, MuĢ, Tokat, Tunceli, Van vs. gibi illerimizin ilçe ve köylerinde 

yapılan çalıĢmalarda ortaya çıkarılan koyun/koç mezar taĢlarının çoğunun üzerinde at 

motifine rastlamıĢtır (BaĢbuğ, 1986: 19). 

 

         1.5. Eski Türk Dini ve Ġnancında At 

 

         At, Türklerin yaĢamında, dini inanıĢlarında, destan ve efsanelerde en önemli 

karakterlerden biri olmuĢtur. SavaĢlarda gösterdiği üstün performans sayesinde 

Türklerde at, savaĢ tanrısı gibi görülmüĢ, kutsal bir hayvan olarak saygı kazanmıĢtır. 

 

         Cengiz Han‟ın savaĢlarında ak bir at, savaĢ tanrısını temsilen ordunun önünde 

yürütülür ve ona kimse binmezmiĢ. Sadece savaĢ bayrağı olarak atın eyerine üç 

küçük bayrak dikmekteydiler. Ġnançlarına göre bu at savaĢ tanrısının bineceği attır. 

Bu yüzden bu ata çok özenli bakılmaktaydı (Rahman, 1996: 140). 

 

         Eskiden Türkler büyük törenlerde kurban olarak at keserlerdi. Çünkü onlar atı 

ilahlar arasında en hızlı koĢan ve “güneĢle yarıĢabilen” olarak kabul edilmiĢlerdir. 

Yapılan arkeolojik kazılarda hakanlar, kahramanlar, ünlü Ģahıslar öldüğü zaman 

hayatta iken bindikleri atlarıyla birlikte gömülürlerdi. 

 

         Gök-tanrı inancı, gök ile ilgili varlıklar ve atalar ruhu ile ilgili olarak eski 

Türklerde çok eskiden beri çeĢitli ayinlerin yapıldığı bilinmektedir. Bu ayinlerde 

davullar çalınır, rakslar yapılır, törende atlar göklere kurban olarak sunulurdu (Çay, 

1990: 52).                                                                                                                                   

 

         Tatarlar ölünün arkasından atın etini yer ve derisini saman ile doldurarak 

mezarlara dikerlerdi. Göktürkler defin merasiminde at kurban eder, kafasını kazık 

üzerine koyarlardı. IX. Asır Oğuz boyları ölünün atlarından, servetine göre yüz yahut 

iki yüz at yahut bir baĢ at keserler, etini yerler, baĢını, derisini, ayaklarını ve 

kuyruğunu sırıklara asarlar; böylece onun cennete gideceğine inanırlardı. Herhalde 
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Ģurası muhakkaktır ki ġamanist Oğuzlar ve Kıpçaklar, IX-XIII. asırlarda 

Göktürklerin defin törenlerini olduğu gibi devam ettirmiĢlerdir (Karamağaralı, 1992: 

37). 

 

         Macaristan‟daki Hunlarda ölü yakılırdı. Katafalk yerini tutan çadırın çevresinde 

at ve koyun kurban edilirdi. Atı çadır çevresinde birkaç defa koĢturduktan sonra o at 

kurban edilip diğer eĢyalar ile birlikte yakılırdı (Rasonyi, 1971: 28). 

 

         Orta Asya‟daki kurganlarda yapılan incelemelerde atlatın kulaklarının kesilmiĢ 

olması, kuyruk ve yelelerinin de kesilmesi, Türklerde çok tanınmıĢ bir matem 

alameti idi (Ögel, 1991: 68). 

 

         Atın kurban edilmesi ġamanizm inancında “ıdık (ızık)” adı verilen ve ruhlara 

bağıĢlanan özel ayinlerin yapılması ile olurdu, ayini Ģaman yapardı. Altaylılar da at 

ıdık at sürülerini koruyan ruhlara bağıĢlandığı gibi bazı hastalıkları gönderen ruhlara 

da bağıĢlanırdı. Yağız ve al ızıklar dağ ruhlarına bağıĢlanır. Al ızık baĢ ve göz 

ağrılarından korunmaları amacıyla, doru ızık göğüs rahatsızlıklarından Ģifa bulmak 

ümidiyle bağıĢlanırdı. Ak boz ızık yine baĢ ağrılarından, kır at ise karın ve 

kaburgalardaki sancılardan kurtulmak için kurban edilirdi (Ġnan, 2006: 107-108). 

 

         Türkler ölüleri için büyük tepecikler yapar, üzerine de insan heykeli dikerlerdi. 

Ölenler çoğunlukla atları ile gömülürdü. Ölen kiĢiye saygı amacı ile birçok kabile en 

iyi atlarını hediye ederlerdi. Bu hediye atlar mezarın baĢında kurban edilir, derileri 

samanla doldurulup, sırıklara geçirilerek asılırdı. Ölen kiĢi için mezarının baĢına 

içmesi için kımız ve yemesi için de kurban edilen atların etleri sunulurdu. Bu gelenek 

ölümden sonra yaĢamın Türkler arasında var olduğunun kanıtıdır. 

 

         Eski Türkler ölen kahramanlarını silahları ve savaĢ atlarıyla beraber 

gömüyorlardı. Ġslamiyet‟in kabulünden sonra ise “atını boğazlayıp aĢını vermekle” 

yetindiler. Osmanlılar devrinde de ata karĢı derin sevgi ve saygı, bütün destanî 

gelenekleriyle, devam ettiği anlaĢılmaktadır. Sultan II. Osman‟ın (Genç) (1618-1621) 

ölen bir kır atının mezar taĢı bulunmuĢtur ki, bu bakımdan dikkate değer. Atların 
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cenaze törenindeki yerleri de Osmanlılarda en eski ġamanizm devrinin geleneğine 

uygun olmuĢtur. IV. Murat‟ın cenaze töreninde onun binip harbe gittiği üç atının 

tersine eyerleyip tabutu önünde götürüldüğü anlatılmaktadır (Ġnan, 1966-1969: 155-

156). 

         Sultan MelikĢah‟ın oğlu Davud‟un ölümü sebebiyle büyük bir yas tutmuĢtur. 

Türk ve Türkmenler karalar giyip, saçlarını kesmiĢlerdir. Atlara da karalar giydirilip, 

kuyruklarını kesip, eyerlerini ters çevirmiĢlerdir (Buharalı, 1990: 150).  

 

         Osmanlılarda da ölen devlet büyüklerinin mezarları kutsal sayılırdı. At 

sancılansa mezarın çevresinde dolaĢtırılır, bu olayın atlara iyi geldiğine inanılırdı 

(Eröz, 1985: 62). 

 

         1.6. Geleneksel Atlı Sporlarımız 

 

         M.Ö. 3000‟den itibaren Orta Asya‟da Türklerin yaĢamında atın büyük önemi 

olduğu bilinmektedir. At Türkler için bir nevi kutsal hayvandır. Çocukların çok 

küçük yaĢta at eğitimi alarak ergenliğe ulaĢıncaya kadar usta bir at binicisi oldukları 

ve bu dolaĢımın bütün Türk toplumlarında önemli bir kültür parçası olduğu 

belgelerde yer almaktadır. At binmede hünerlerini sergilemek isteyenler, gelenek 

haline getirilen bayram ve törenlerde çeĢitli oyunlar tertipleyerek izleyicilerin 

gözlerine girebilme adına öğrendiklerini uygulamıĢlardır. Atla oynanan oyunlara 

çeĢitli isimler verilerek, kategoriler haline getirilmiĢ, ata yadigârı olmuĢ ve 

günümüze kadar aslını koruyarak gelebilmiĢtir (M.BaĢbuğ ve F.BaĢbuğ, 2007: 74).  

 

         Osmanlılar döneminde düğün dernek olduğu zaman at oyunları oynandığının 

çok fazla tanığı var. Birçok batılı seyyah rastladıkları at yarıĢları ve cirit oyunlarını 

anlatır. Ancak bu eğlencelerin at ve savaĢ eğitiminin temelini oluĢturacak biçimde 

spor düzen ve kuralları içinde yapılması ve bunun için gerekli örgütlenmelerin 

kuruluĢu Osmanlı Devleti‟nin kuruluĢu ile baĢlamıĢ ve devletin geliĢimiyle birlikte 

geniĢleyip çeĢitlenmiĢtir (Emiroğlu ve Yüksel, 2009: 301) 
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         III. Murad‟ın Ģehzadesi III. Mehmed‟in sünnet düğününde yapılan Ģenlikte 

(1582) Atmeydanı‟nda dörtnala koĢan atın üstüne atlayarak üç dört kez eyer üstünde 

tek ayak duran, at dörtnala koĢarken amuda kalkıp sonra omuzu üstünde durup 

ellerini açan binicinin, elleri bağlı ata çıkan, bir ayağı bir atta iki atı birden dörtnala 

koĢturup hedefe ok atan binicinin ve at koĢarken baĢ aĢağı kayıp atın ayakları 

arasından ok atan binicilerin gösterilerini surnamelerden ve batılı seyyahların 

anlatımından öğrenmekteyiz (Emiroğlu ve Yüksel, 2009: 305). 

 

         Binicilikte ustalık ve hüner gösterme yarıĢları, uzun mesafe at koĢuları, at 

üstünde oynanan çeĢitli oyunlar; asırlar ötesinden günümüze kadar değerini 

kaybetmeden gelmiĢ ata sporlarımızdandır (Yardımcı, 1999: 171). Atlı sporlarımız 

arasında binicilik (cündilik), cirit, çöğen-çevgan (polo), at yarıĢı, matrak oyunu, at 

güreĢi, at üzerinde ok atma, gökbörü (buzkaĢi) bilindik, geleneksel atlı 

oyunlarımızdır. 

 

 

         1.6.1. Binicilik (Cündilik) 

 

         Orta Asya‟daki göçebe dönemler, savaĢ ve fetihlerin at üstünde yapılması gibi 

sebeplerle, ata binmek Türklerde günlük yaĢamın bir parçası olmuĢtur. Bu kültürün 

bir devamı olarak binicilik Türklerin spor ve eğlence hayatlarına da girmiĢ, 

Ģenliklerde at yarıĢları ve at üzerinde silah kullanma yarıĢmaları da düzenlemiĢlerdir. 

Türklerde usta binicilere cündi adı verilmiĢtir. Cündiler at üstünde ayağa kalkıp ok 

atmak, at doludizgin koĢarken atın sırtından eyerini çıkarıp gösteri yapmak, atın 

üstünde tek ayak durmak, yan yana giden iki ata birden binmek gibi çeĢitli hünerlere 

sahip olmuĢlardır (Yazıcıoğlu, ty: 136). 

 

         1.6.2. Cirit 

         

         Cirit oyunları, bir eğlence, bir yiğitlik ve çeviklik gösterisi, aynı zamanda atlı 

bir spordur. Cirit oyunlarının tarihi çok eskilere gider. Biz Türkler bu sporu binlerce 

yıl önce Orta Asya‟da baĢlatarak, yüzyıllar boyunca bu geleneği sürdürüp, Oğuz 
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boylarıyla, Selçuklularla birlikte Anadolu‟ya getirmiĢizdir. Bu yüzden cirit (Resim 3) 

oyununun Anadolu‟da en azından 1000 yıllık bir tarihi vardır. GüreĢ gibi, cirit de, 

milli ve geleneksel bir ata sporu sayılmaktadır. GüreĢ bir zamanlar “Türk gibi 

kuvvetli” sözüyle Türk gücünü nasıl dünyaya yaymıĢ ve tanıtmıĢsa, cirit oyunu da 

Türk yiğitlerinin binicilikteki hünerlerinin, çevikliğinin, cesurluğunun sembolü 

olmuĢtur (BaĢbuğ, 1986: 28). 

 

 
 

Resim 3: Osmanlı Devleti‟nde cirit oyunu 

 (http://tarihsitem.com/turklerde_spor.html, EriĢim Tarihi: 21.02.2011, 17:38) 

 

 

         Cirit oyununa katılacaklar atlılar aralarındaki mesafe 50-200 metre olacak 

Ģekilde karĢılıklı olarak dizilirler. KarĢılıklı taraflardan birer atlı ileri atılır, ilk çıkan 

atlı karĢısındakine sopasını fırlatır ve geri manevra yapar, öteki de onu kovalar 

sopasını fırlatmaya çalıĢırdı. Cirit oyununda tek hedef atın üzerindeki binici idi. 

Biniciler atılan sopaların hedefinden korunmak için at üzerinde hareketler yapar, 

gizlenir, dörtnal giden atın üzerinde türlü hünerlerini gösterirlerdi. Bu durum diğer 

atlılar içinde geçerliydi. Böylelikle cirit bir düzen içerisinde sürüp gider sopasını en 

çok rakibine değdiren taraf kazanırdı (Gezder, 2002: 86). 

 

http://tarihsitem.com/turklerde_spor.html
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Resim 4: Anadolu‟da oynanan cirit oyunundan bir görüntü                                                                   

(Emiroğlu ve Yüksel, 2009: 485). 

 

 

 

         Cirit oyununu, eski Türklerde bir savaĢ manevrası sayanlarda vardır. SavaĢın 

olmadığı barıĢın hüküm sürdüğü durumlarda ordunun disiplinini ve yeteneklerini üst 

seviyelerde tutmak için bir nevi taktik çalıĢmasıdır. Bu oyun hala Anadolu‟nun 

çeĢitli (Resim 4) yerlerinde oynanmakta ve geleneklerimiz devam etmektedir. 

 

 

         1.6.3. Çöğen-Çevgan (Polo) 

 

          At üzerimde, ucu eğri uzun sopalarla oynanan bir çeĢit top oyunudur. Çöğen 

(Resim 5) ismi ucu eğri sopadan gelir. Günümüzde polo olarak bilinen oyunun ilk 

örneklerindendir. Kökü asırlar öncesine dayanan bu milli oyunumuz, günümüzde 

artık önemini kaybetmiĢtir. Ġki takım halinde oynana bu oyunda ortaya konulan topu 

at üstünde ellerinde çöğenlerle kim kendi takımının bulunduğu yere topu sürüklerse o 

takım kazanırdı (Güven, 1992: 33).  
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Resim 5: Osmanlı Minyatüründe çevgan (polo) oyunu 

(http://www.uzmanportal.com/cevgan-oyunu-nedir-kisaca-tarihi-gelisimi.html,  

EriĢim Tarihi: 09.12.2010, 21:07). 

 

         1.6.4. Matrak Oyunu 

 

         Bu oyun yerde yapıldığı gibi at üstünde de yapılan çarpıĢmalı bir spordur. 

ġimĢir ağacından yapılan sopalara matrak adı verilirdi. Lubut biçiminde, daha büyük 

ve ağır olan cilalanmıĢ sopalarla iki rakip, birbirleri ile kılıçla savaĢır gibi oynar, 

kendilerini korumak için sol ellerinde özel bir yastık bulunurdu. BaĢlar miğfer, 

yüzler siperli olarak oynanan bu oyunda maksat, matrakları birbirlerinin baĢlarına 

vurmaktı (Yardımcı, 1999:173). 

   

         1.6.5. At YarıĢı 

 

         Kültürümüzde at yarıĢlarının kökenleri eski çağlara kadar uzanmaktadır. Hatta 

Orta Asya‟da Hunlar çağına kadar indiği düĢünülmektedir. Çin kaynaklarında 

Hunların at yarıĢı düzenlediğini belirtilmiĢtir. At yarıĢında; yaban aygırı ile evcil 

kısrağın çiftleĢtirilmesi sonucu doğan at özellikle tercih edilmiĢtir. Çünkü bu atların 

hızlı koĢtuğu ve yarıĢlarda büyük baĢarılara imza attıkları görülmüĢtür (Çınar, 1993: 

36) 

http://www.uzmanportal.com/cevgan-oyunu-nedir-kisaca-tarihi-gelisimi.html
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         Osmanlılarda savaĢlarda kullanılmak üzere hızlı ve dayanıklı atlar, 

yarıĢtırılarak seçilmiĢlerdir. 1550‟lerde Ġstanbul ve Ankara‟ya seyahat yapan 

Dernschwam, Osmanlılarda savaĢlarda kullanılacak dayanıklı atların seçilmesine 

tanık olmuĢ, olayı Ģöyle aktarmıĢtır: “28 Mart‟ta Ankara‟ya doğru yola çıktığımızda 

o sıralarda şehirde bulunan beylerbeyi birçok geç atı salıverdirmiş. Arkalarından eli 

kırbaçlı biri atları kovalıyor. Bu suretle atların hangisinin daha kuvvetli olduğu ve 

daha hızlı koştuğu anlaşılıyor. En hızlı atı koşu atı olarak seçerek özenle 

yetiştiriyorlar” (Dernschwam, 1987: 252). Dernschwan‟ın da değindiği gibi Türkler 

savaĢlarda, günlük hayatta kullanılacak atları, kendi aralarında yaptırılan yarıĢlarda 

belirlemiĢlerdir.  

 

         1.6.6. At GüreĢi 

 

         Çin kaynakları Türkler arasında yaygın olan at güreĢi oyunu hakkında da bilgi 

vermektedir. Erki Türklerde, güzel ve güçlü at yetiĢtiren dünya kavimlerinin baĢında 

geliyorlardı. Sonbaharda genel olarak atlar güçlenir ve kuvvetlenirlerdi. Bunun 

içinde Türkler, büyük bir tören yaparlar ve bu törenlerde her bölgenin at yetiĢtiricisi, 

seçkin atlarını getirerek güreĢtirirlerdi. Bütün bölgeler arasında birinci gelen at, 

toplum içinde de büyük bir değer ve ayrıca da saygı kazanırdı (Ögel, 1971: 10-11). 

Göktürkler çağında, Türkler damızlık atları, at güreĢleri (Resim 6) sonunda seçerlerdi 

(Ögel, 1978: 108). 

 
 

Resim 6: At güreĢi (http://www.kibris1974.com/turk-kulturunde-at-t64114.html?p=91193,  

EriĢim Tarihi, 14.01.2011, 22:43). 

 

http://www.kibris1974.com/turk-kulturunde-at-t64114.html?p=91193
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         1.6.7. Gökbörü (BuzkaĢi) 

 

Türklerin en eski oyunlarından gökbörü, (Resim 7) Türkistan, Özbekistan, 

Türkmenistan, Kazakistan ve Kırgızistan‟da yaygın olarak oynanmaktadır. Gökbörü 

oyunu baĢlamadan önce, alanın ortasına kireçle “halhal” ya da “adalet çemberi” adı 

verilen daire çizilmektedir. Katılımcılar, bu dairenin etrafına dizilip, daire içine 

bırakılan koyun postunu alarak, rakip sahadaki kireçle boyanan dairenin içine 

bırakmaya çalıĢmaktadırlar (Güven, 1992: 35-36-37). Türkistan coğrafyasında pek 

çok ressamın eserlerinde görülmekte olan bu konu, devinim ve hareketin sistematik 

enerjisini yaĢatması bakımından önemlidir.  

 

  

 

 
 

Resim 7:   Atlı oyunlarımızdan gökbörü 

 (http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=772473, 

 EriĢim tarihi, 16.02.2011, 17:21). 

 

 

 

 

 

 

http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=772473
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         1.7. Türk Mitolojisinde (Destan, Hikâye ve Efsanelerde) At 

 

         ġamanist Türk mitolojisinde at, kamın vecdi seyahati sırasında binek vazifesi 

görmektedir. Ona havada uçma imkânını sağlamaktadır. Bazen Gök Tanrılarının 

atlarını kamların tören sırasında kullandıkları “hayat ağacı” olarak nitelendirilen 

kozmik ağaca bağladıklarına inanılmaktadır (Çoruhlu, 1993: 23). 

 

         Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan at, destan, hikâye ve efsanelerde de 

kendini göstermektedir. Ünlü hükümdarların, kahramanların atları her zaman kutsal 

ve efsanevi olarak kabul edilmiĢtir. 

 

         ġamanist Türkler ve Moğolların inanıĢına göre at; gökten inmiĢtir. Yakutlara 

göre de kahramanların atları güneĢten gelmiĢtir. At, görünmezler âleminden haber 

veren, gelecek fenalıkları sezen, dostu ve düĢmanı tanıyan bir varlıktır. O, 

kahramanların yardımcısı, silah arkadaĢıdır. Gerekirse konuĢur, sahibine öğütler verir 

(Uraz, 1978: 8371). 

 

         Türk mitolojisinde; rüzgâr kökenli (rüzgar gibi koĢan), mağara-toprak kökenli 

(mağarada yaĢayan- topraktan çıkan), su kökenli(sudan çıkan), gök kökenli( gökten 

inen-kanatlı), ölmez ( Ab-ı Hayat içen), konuĢan ve hızlı koĢan atlar destan, efsane 

ve hikâyelerde çokça kullanılan mitolojik motiflerdendir. 

                                                                                                                                          

         Atla ilgili mitolojik motifler Ġslamiyet‟ten sonra da devam etmiĢtir. Hz. 

Muhammed‟i miraca çıkaran Burak, Kuran‟da betimlenmemesine karĢın, insan yüzlü 

ve gövdesi benekli bir at biçiminde tasvir edilmiĢtir (Çoruhlu, 2000a: 146). 

 

         Ölmez atlarda vardır. Bunlar “Ab-ı Hayat” (efsanevi ölümsüzlük suyu) içtikleri 

için ölmezler arasına katılmıĢlardır. Hızır‟ın Boz atı ile Köroğlu‟nun Kır atı 

bunlardandır (Uraz, 1978: 8371).  
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         Dede Korkut hikâyelerinden biri olan “Beyrek Hikâyesi” nde de; Bengiboz 

isimli ünlü at, konuĢmakta ve pek çok hususta sahibi Beyrek‟e öğütler vererek, bazı 

konularda uyarılarda bulunmaktadır (BaĢbuğ, 1986: 61).  

 

         Dede Korkut Kitabı‟nda Oğuz kahramanlarının atları düĢmanın yaklaĢtığını 

haber verirlermiĢ. “Al aygır kaçan kim yağı (düşman) kokusun alsa ayağını yere 

dökerdi, tozu göklere çıkardı”. Bu sahibin uyarma motifi aĢağı yukarı bütün Türk 

destanlarında vardır. Bütün Türk destan ve hikâyelerinde en çok tekrarlanan ve 

sevilen at kır boz attır. Dede Korkut hikâyelerinden, Türk dünyasında en yaygın 

olanı da akboz atlı Bamsı Beyrek destanıdır. Orta Türk destanlarında Sayın Batır‟ın 

atı da “Akboz” dur. Eski Türklerin kurban için tercih ettikleri akboz aygır veya 

akboz kısrakta Kırgızların Manas destanına göre babası, oğlu Manas‟ın ruhuna akboz 

kısrak kurban ettiği anlatılmaktadır (Ġnan, 1966-1969: 157). 

 

         Dede Korkut hikâyelerinde Oğuzların defin törenine ait pek az bilgi vardır. 

Kazan Bey‟in oğlu Uruz‟un tutsak bulunduğu zaman iline gönderdiği haberde “ üç 

ayda varmazsam öldüğümü o vakit bilsin, aygır atım boğazlayıp aşım versin” 

demektedir. (Ġnan, 1966-1969: 154). 

 

         Köroğlu‟nun, Batı ve Anadolu anlatımlarında ise Köroğlu küçük bir çocukken, 

babası, hizmet ettiği beye (Bolu Beyi) seçtiği iki tayı beğendirememiĢtir. Bu yüzden, 

gözleri çıkarılarak cezalandırılmıĢtır. Köroğlu böyle bir zulüm görmüĢ babanın, oğlu 

olarak büyümüĢtür. Beğenilmeyen taylar da özel olarak yetiĢtirilir, onlardan biri de 

Köroğlu‟nun kıratı olmuĢtur. (Deniz, 1987: 70). 

 

         Destan, hikâye ve efsanelere konu olan at, Türk Kültüründe ruhani bir varlık 

gibi algılanmıĢtır. Ata olan ilgi, sevgi ve saygı toplumun yaĢayıĢında her noktaya 

nüfuz etmiĢtir. 

    

 

 



18 

 

  1.8.  Türk Dilinde At 

 

         At, Türk insanının hayatına girdikten sonra vazgeçilmez bir hayvan olmuĢtur. 

Yiyecek-içecek, giyim, günlük hayat iĢlerinde ve savaĢlarda faydasından yararlanılan 

at, Türk dilinde atasözleri ve deyimlerde kullanılmıĢ, destan hikâye ve efsanelerde 

kutsal bir rol almıĢtır.  

 

         Zengin bir sözlü edebiyata sahip olan Türklerin; at hakkında kullanılan 

atasözleri ve deyimlerden bazıları Ģöyledir; 

                                                                                                                                        

         1.8.1. Atasözlerinde At 

      

         - At, binicisini tanır. 

         - At, binene; kürk, giyene yakıĢır.  

         - At, eĢeğin artığını yemez. 

         - At ölür, meydan kalır; yiğit ölür Ģan kalır. 

         - At ölür, nalı kalır; yiğit ölür namı kalır. 

         - At ölür semeri kalır; yiğit ölür eseri kalır. 

         - At, sahibine göre kiĢner. 

         - Ata binen kiĢide verem olmaz. 

         - Atın ölümü arpadan olsun. 

         - Gelini ata bindirmiĢler ya nasip demiĢ. 

         - Atına bakan ardına bakmaz. 

         - YavaĢ atın tekmesi pek olur. 

    

         1.8.2. Deyimlerde At 

 

         - At yerine eĢeği bağlamak. 

         - Atı sağlam kazığa bağlamak. 

         - Attan inip eĢeğe binmek. 

         - Ata et, ite ot vermek. (BaĢbuğ, 1986: 69-70-71-72). 
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 ĠKĠNCĠ BÖLÜM -  TÜRK RESĠM SANATINDA AT TASVĠRLERĠ 

 

         2.1. Ġslamiyet Öncesi Türk Sanatında At Tasviri 

          

         2.1.1. Kaya Resimlerinde At Tasvirleri 

 

         Eski Türklerde resim sanatının doğuĢu, bozkır sanatının baĢlangıcına kadar 

gider. Erken devir kaya resimleri (petroglif), boyama, kazıma ve çizme tekniği ile 

yapılmıĢtır. Bu çizimler Orta Asya‟dan Anadolu‟ya çok geniĢ bir coğrafyada kendini 

göstermektedir. Kaya resimlerinde süvariler, av sahneleri, hayvan mücadeleleri gibi 

çizimlerin yanında, sembolik anlatımlarla hayvan ata inancı ve hayvan biçimine 

girme teması iĢlenmiĢtir. 

 

 

 
 

Resim 8: Kazakistan Tamgalı Say‟dan kaya resmi 

(http://onturk.wordpress.com/2011/03/02/sibiryadan-hakkariye-tastaki-turkler, EriĢim Tarihi, 

14.10.2010, 13:15). 

 

 

         Kazakistan, Tamgalı Say‟da (Resim 8) sayıları binlerle ifade edilen kaya 

resimlerinin büyük çoğunluğu, birçok resmin bulunduğu panolardan oluĢmuĢtur. 

Kayaların iĢlenmesinde iki ayrı teknik yani „dövme‟ ve „kazıma‟ kullanılmıĢtır. 

Bütün kültürlerde görülen uçan at efsanesi burada da görülmektedir 

http://onturk.wordpress.com/2011/03/02/sibiryadan-hakkariye-tastaki-turkler
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(http://onturk.wordpress.com/2011/03/02/sibiryadan-hakkariye-tastaki-turkler, 

EriĢim Tarihi, 14.10.2010, 13:16). Kaya resimlerine (Resim 9) atlı süvarilerin av 

sahneleri de iĢlenmiĢtir. Türkler Anadolu‟nun (Resim 10) çeĢitli yerlerinde de 

kayalara at tasvirini yansıtmıĢlardır. 

 

 

Resim 9: Kuzey Altay Hangaylar‟da av ve süvari                                                                                   

tasvirleri (T.ġahin, 2006: 209). 

 

 

 
 

Resim 10: Süvari tasviri, Kars (http://onturk.wordpress.com/2011/03/02/sibiryadan-hakkariye-tastaki-

turkler, EriĢim Tarihi, 14.10.2010, 13:18). 

 

 

http://onturk.wordpress.com/2011/03/02/sibiryadan-hakkariye-tastaki-turkler
http://onturk.wordpress.com/2011/03/02/sibiryadan-hakkariye-tastaki-turkler
http://onturk.wordpress.com/2011/03/02/sibiryadan-hakkariye-tastaki-turkler
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         2.1.2. Halı-Keçe Sanatımızda At Tasvirleri 

 

         Altaylarda, beĢinci Pazırık kurganından gün ıĢığına çıkarılan dünyanın en eski 

dokuma halısı, Orta Asya halı sanatının üslup ve tekniğini en iyi Ģekilde aksettiren 

çok değerli bir örnektir. Pazırık halısının zemininde süvariler, geyik ve hayvan 

figürleri, son derece sanatkârane bir Ģekilde dokunmuĢtur. Bu halıda tek sırayı takip 

eden atlı süvari (Resim 12) topluluğu görülmektedir. Atların hepsi kuvvetli ve 

oturaklı hayvanlardır. Kuyrukları Pazırık kurganlarından çıkan atlar gibi 

düğümlüdür. Atlar Ģematik Ģekilde tasvir edilmiĢler (Diyarbekirli, 1972: 135). 

BeĢinci kurgandan çıkan bir diğer örnekse keçe yaygı üzerine yapılan atlı süvari 

(Resim 11) tasvirli örtüdür.  

 

 
 

Resim 11: Pazırık Kurganı‟nda bulunan keçe yaygı üzerinde atlı figür 

(http://tr.wikipedia.org/wiki/Paz%C4%B1r%C4%B1k_Kurgan%C4%B, 

EriĢim Tarihi, 17.02.2011, 16:18) 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Paz%C4%B1r%C4%B1k_Kurgan%C4%25B
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Resim 12: Pazırık halısında at tasviri 

(http://www.tarihimiz.net/v3/Haberler/Kultur-Sanat/Pazirik-Kurgani.html, 

EriĢim Tarihi, 17.02.1011, 16:20) 

 

     

           2.1.3. Madeni EĢyalarda At Tasvirleri 

 

         Türkler ata olan ilgi ve alakalarını kaya resimlerinden, halı-keçe sanatına 

aktarmıĢ, daha sonra bu deneyimlerinin maden iĢleme sanatlarında da 

göstermiĢlerdir. Hayvan mücadelelerini özellikle at ile diğer vahĢi hayvanların 

mücadelelerini tasvir eden bronz eserler, bu sanatın esas konusunu teĢkil ediyordu. 

Bunlara Çin‟in kuzeyinden Macar ovalarına kadar bol bir Ģekilde rastlamaktadır. 

(Ögel, 1991: 56). 

                                                                                                                              

         2.1.4. Uygur Türklerinde Resim (Minyatür) Sanatı 

 

         Atlı-göçebe hayat tarzında yaĢamlarını sürdüren Türk kabileleri arasında 

hayvan üslubu olarak ifade edilen bozkır sanatı yaygındır. YerleĢik hayat tarzı 

benimseyen Uygur Türklerinin duvar resimlerinde (fresko) konu genelde gündelik 

hayat ve dini konulardan seçilmiĢtir. Buda ve Manihaizm‟i kabul eden Türklerde, bu 

dinler ile ilgili ritüelleri duvar resimlerine iĢlemiĢlerdir. 

 

http://www.tarihimiz.net/v3/Haberler/Kultur-Sanat/Pazirik-Kurgani.html
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         Duvar resimleri tekniğine paralel özellikler gösteren ve Manihaizm‟in etkisi ile 

geliĢen “minyatür” (kitap resmi), Türk-Ġslam minyatürlerinin kaynağını 

oluĢturmuĢtur. Ġlk resimler mağara duvarlarına, sonrakiler ise çoğunlukla kitap 

sayfalarına ve kapaklarına iĢlenmiĢtir. Figürlerin simetrik olarak iĢlendiği bu 

resimlerde derinlik olmamakla birlikte, renkler oldukça canlıdır. Bu resimlerde 

sembolik çiçek ve hayvan resimleri, günlük hayata iliĢkin sahneler, müzisyenler, 

çeĢitli destan ve efsaneler, devlet büyükleri, vakıfçılar vb. konulara yer verilmiĢtir (T. 

ġahin, 2006: 216). 

 

        Önceleri Buda ve Mani dinini benimseyen Uygurlar, kendilerinden önceki 

Türkler gibi keten kumaĢlar üzerine yapıĢtırılan lake resim sanatı, alçı ile kaplanmıĢ 

tahta üzerine yapılan balmumu resim sanatı, kâğıt ve ipek üzerine resim sanatı, 

kenevir üstüne yapılan resim sanatı, kitap resimleri ve tahta baskı sanatlarıyla 

uğraĢmıĢlardır. Uygurlar renk olarak parlak renkleri, bilhassa mavi ve kırmızı 

renkleri tercih etmiĢlerdir. Eski Uygur Ģehir harabelerinde bulunan 8. ve 9. yüzyıldan 

kalma Budist ve Maniheist  duvar resimleri ile minyatürler Türk resminin bugüne 

kadar bilinen en eski örnekleridir (Gömeç, t.y.: 88). 

 

         Minyatürlü sayfalarda görülen ilk kıvrık dal süslemeleri, müzikli eğlence 

sahneleri, beyaz giysili Uygur mani rahipleri ve kâtipleri gibi konular da dikkati 

çekmektedir. Bu minyatürler ve Orta Asya resim sanatı Türk Ġslam Minyatür 

sanatının kaynağını oluĢturmuĢtur (ġerbetçi, 2008: 9).  

 

         2.2. Ġslamiyet Sonrası Türk Resim Sanatında At Tasviri 

 

         Ġslamiyet‟in kabulüyle birlikte Türklerde büyük bir değiĢim görülmektedir. 

Siyasi ve sosyal anlamda kendisini hissettiren yaĢam kültürü, Türklerin yaĢadığı 

bütün coğrafyalarda devam ederek büyümüĢtür. Kısacası Ġslamiyet Türklerle birlikte 

farklı bir boyut kazanarak, saygınlığını artırmıĢ ve kabul gören büyük bir semavi din 

haline gelmiĢtir. Türklerin yaĢam biçiminin büyük bir bölümünü oluĢturan Ġslam 

dini, kültürel ve sanatsal anlamda da Türkleri etkilemiĢtir. Bunun baĢlangıcında da 

kaya resmi (petroglif), bozkır sanatı ile devam eden resim sanatının, Ġslamiyet ile 
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birlikte farklı bir boyutta ele alındığı söylenebilir. Ancak duvar süslemeleri ve 

minyatür sanatı ile de çeĢitlendiği, zenginlik kazandığı düĢünülebilir.   

 

         2.2.1. Selçuklu Sanatında At Tasvirleri 

 

         Tarihi Uygurlar dönemine kadar uzanan (VII. yy.) Türk minyatür sanatı, XII. 

yüzyıldan XVIII. yüzyıla kadar doğu resim sanatında çok önemli bir yer edinmiĢtir. 

Ġslamiyet‟i X. yüzyılda kabul eden Türkler, Türkistan‟da geliĢtirdikleri minyatür 

üslubunu batıya taĢımıĢlardır (T. ġahin, 2006: 396). Bu dönemde yapılan 

minyatürlerde renkler canlı ve parlak kullanılmıĢtır. Tabiat olduğu gibi taklit 

edilmemekle beraber, bütün ayrıntılar en ince noktalarına kadar resmedilmiĢtir. Bu 

dönem minyatürlerinde perspektif kuralına uyulmamıĢtır. Ġnsanların ya da 

hayvanların mekânda bulundukları yakınlık uzaklık konumu, önem derecesine göre 

gösterilmiĢtir. Uygur duvar resimlerindeki gibi çizgisel özellik kaybedilmemiĢ, ıĢık-

gölge etkisine yer verilmemiĢtir. Karahanlı, Gazneli ve Büyük Selçuklu (Resim 13) 

minyatürlerinde, Ġslamiyet öncesi Orta Asya Türklerinin tipik Ģematik özellikleri ve 

minyatür özelliklerini taĢıyan unsurlar bulunmuĢtur. Figür tasvirinde, kıyafetler ve 

tiplerde Uygur sanatı açıkça belli olmuĢtur (Çoruhlu, 2000b: 77). 

 

 
 

Resim 13: Atlı Türk okçusu 

 (http://www.tarihnotlari.com/etiket/gulam, EriĢim tarihi, 06.03.2011, 19:45) 

         Anadolu Selçuklu dönemi minyatür sanatını en iyi temsil eden örnek, dramatik 

olaylarla yüklü bir aĢk hikâyesini konu alan Varka ve GülĢah‟ın el yazması kitabıdır. 

http://www.tarihnotlari.com/etiket/gulam
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Farsça ve manzum olarak hazırlanan eser bugün Topkapı Sarayı Müzesi 

kitaplığındadır. Varka ve GülĢah minyatürleri Anadolu Selçuklu saray ve göçebe 

çadır hayatını tasvir eden bir belgedir (T. ġahin, 2006: 398).  

 

 

Resim 14: Selçuklu Dönemi taĢ kabartmasında at                                                                                    

üstünde mızrakla vuruĢan zırhlı süvariler (Eralp, 1993: sy) 

 

         Minyatür sanatında “at” motifi yine vazgeçilmez unsurlardan biri oluĢtur. 

Selçuklular döneminde bu sanat anlayıĢı kendini Kubadabad Sarayı‟nın (Resim 15-

16) duvarlarında, taĢ kabartmalarda (Resim 14) göstermiĢ ve görkemli eserlerin 

ortaya çıkmasını sağlamıĢtır.  
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Resim 15: BeyĢehir, Kubadabad Sarayı‟na ait alçı kabartma bir av sahnesi, 

Karatay Medresesi, Konya 

(http://www.yenidenergenekon.com/379-dede-korkut-hikayelerinin-plastik-sanatlara-yansimasi, 

EriĢim Tarihi, 10.01.2011, 12:35) 

 

 
 

Resim 16: Kubadabad Sarayı‟na ait bir çini, Karatay  

Medresesi, Konya  

(http://www.habitat.org.tr/insanyerlesimleri/restorasyon/564-kubadabad-sarayi-cinileri.html, 

EriĢim Tarihi, 10.01.2011, 12:38) 

http://www.yenidenergenekon.com/379-dede-korkut-hikayelerinin-plastik-sanatlara-yansimasi
http://www.habitat.org.tr/insanyerlesimleri/restorasyon/564-kubadabad-sarayi-cinileri.html
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         2.2.2. Osmanlı Minyatürlerinde At Tasvirleri 

 
 

         Minyatür, Osmanlılar döneminde en üst seviyeye çıkmıĢtır. Ġslamiyet dininin 

tesiri ve ithal edilen din ulemalarının verdiği fetvalar sonucunda beĢeri varlıkların 

resmedilmesinin günah sayılması, resim sanatının geliĢmesini engellemiĢ, kitap 

resmi sayılan minyatürün geliĢimine katkı sağlamıĢtır. Osmanlı minyatür sanatına 

iliĢkin ilk örnekler, XV. yüzyılda baĢkentin Bursa‟dan Edirne‟ye taĢınmasından 

sonraki yıllarda görülmektedir.  

 

         Türklerin eski yurtları Orta Asya, Ģüphesiz ki zengin kültüre sahip bir coğrafya 

olarak tarih kitaplarında yer almaktadır. Batılıların Orta Asya Türklerin Türkistan 

dediği bu coğrafya, tarihi süreçte önemli bir ressamın da ana vatanı olmuĢtur.  

 

         Mehmet Siyah Kalem olarak tanınan ressam, ortaya koyduğu garip hayvan 

formları ve ilginç tiplemeleriyle (Resim 17) Türk resim sanatı içinde ayrı bir öneme 

ve yere sahiptir. Eserlerinin çoğunluğu bugün Topkapı Sarayı Koleksiyonu‟nda 

bulunan Mehmet Siyah Kalem, içinde sultanın portresinin de bulunduğu çok sayıda 

esere imza atmıĢtır. Özellikle “Fatih Albümü” diye adlandırılan derleme bu anlamda 

önemli bir belgedir. ÇeĢitli çevre ve dönemlerden gelen eserlerin arasında yer alan bu 

resimlerdeki figürler, (Resim 18) belli bir hacim değerine sahiptir. Koyu ve az sayıda 

renk kullanılarak yapılmıĢ olan resimlerin bir kısmının rulo parçalar olduğu 

anlaĢılmıĢtır. Resimlerin bazıları ipek, bazıları da kaba Çin kâğıdına yapılmıĢtır. 

Bilim adamlarının kamlık dünyasını yansıttığı konusunda görüĢ birliğinde oldukları 

bu resimlerde kuvvetli bir Çin sanatı etkisi egemendir. Ancak Çin resimlerinde 

görülmeyen varlık ötesi figürlerin, bu ressamın eserlerinde yer alması ressamın ve 

eserlerinin gizemini artırmaktadır. Bu eserlerindeki atların anatomik ayrıntıları da 

ilgi çekicidir. Mehmet Siyah Kalem‟in yaĢadığı devir bilinmemekle birlikte sarayda 

bulunan eserlerden yola çıkılarak, Osmanlı Dönemi içerisinde ele alınmıĢtır. 

(http://www.istanbul.edu.tr/Bolumler/guzelsanat/minyatur.htm, EriĢim Tarihi: 

13.12.2010, 23:17).          

 

http://www.istanbul.edu.tr/Bolumler/guzelsanat/minyatur.htm
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Resim 17: Siyah Kalem, “Avcılar”, Topkapı Sarayı 

(http://zevkerbabi.blogspot.com/2010/05/ben-mehmet-siyah-kalem-cinlerin-ve.html, 

EriĢim Tarihi, 13.12.2010, 23:24) 

 

 
 

Resim 18: Siyah Kalem, “Göçebe Kampı”, Topkapı Sarayı 

(http://zevkerbabi.blogspot.com/2010/05/ben-mehmet-siyah-kalem-cinlerin-ve.html, 

EriĢim Tarihi, 13.12.2010, 23:25) 

 

 

         Siyah Kalem‟in sanatının eĢsizliği sadece insan ve gündelik hayatı dıĢında 

doğaüstü yaratıkları betimlemesinde de yatmaktadır. Siyah Kalem‟in iblisleri yer ile 

gök arasında saltanat süren, insan varlığının karĢı kıyısını temsil etmiĢler ve iyi ile 

kötüyü birbirinden ayıran gerçeklik dengesinin Siyah Kalem minyatürlerindeki 

ağırlık noktasını oluĢturmuĢlardır. Fatih Sultan Mehmet döneminin sanatçısı kabul 

edilen Siyah Kalem minyatür alanında eserler üretmesine rağmen batılı anlamda 

resim, sultan tarafında Osmanlı Devleti‟ne davet edilen sanatçılar sayesinde 

tanınmıĢtır. 

http://zevkerbabi.blogspot.com/2010/05/ben-mehmet-siyah-kalem-cinlerin-ve.html
http://zevkerbabi.blogspot.com/2010/05/ben-mehmet-siyah-kalem-cinlerin-ve.html
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         Fatih Sultan Mehmed, Ġtalya‟dan aralarında Gentile Bellini‟nin de bulunduğu 

sanatçılar getirtmiĢtir. GeniĢ görüĢlü askeri deha, bilim ve sanata da büyük bir ilgi 

duymaktadır. Bellini‟ye yağlıboya portresini, Constanza da Ferrara‟ya da üzerinde 

büstü ve atlı portresi bulunan madalyonları yaptırmıĢtır. Bu sanatçıların Ġstanbul 

sarayında yaptıkları eserlerin çoğu ortadan kalkmıĢtır. Bu dönemin tanınmıĢ 

minyatür sanatçısı Sinan Bey‟dir. Sultanın portresini resmetmiĢtir. Batı resim 

sanatını Ġstanbul atölyelerine tanıtan bu sanatçıların arkalarında bıraktıkları, etki, 

Doğu geleneği ile birlikte erken Osmanlı dönemi minyatür sanatı üslubunu oluĢturan 

ilk adım olmuĢtur (http://www.istanbul.edu.tr/Bolumler/guzelsanat/minyatur.html. 

EriĢim Tarihi: 13.12.2010, 23:18). 

        

         Osmanlıda resim sanatı ve sanatçısı, Fatih Sultan Mehmet‟in ünlü nakkaĢları 

toplayıp sarayın duvarına resim yaptırmasıyla önemli ölçüde destek kazanmıĢtır. 

Batılı ressam Bellini‟ye portresini yaptıran Fatih Sultan Mehmed, savaĢçı ve 

mücadeleci kiĢiliğine sanatsever kiĢiliğini de eklemiĢtir. Bugün tarihteki büyük 

hükümdarların hepsinde benzer özellikler görülmektedir. Makedonyalı Büyük 

Ġskender, Romalı Hükümdar Darius, Sezar, Fransız Napolyon, Rus Caterina, Petro, 

Ġngiliz Kral Henry vs. hepsi kendi heykellerini ve büstlerini sanatçılara 

yaptırmıĢlardır.  Ancak Osmanlı‟da resim sanatının Fatih dönemindeki bu geliĢimi 

daha sonraki hükümdarlar tarafından aynı derecede rağbet görmemiĢ ve gerileme 

göstermiĢtir (Aslanapa, 1993: 197). Ancak Kanuni dönemi de yine resim sanatının 

geliĢimine büyük katkı sağlamıĢtır.  

 

         Kanuni Sultan Süleyman dönemi, Osmanlı minyatür sanatında pek çok 

yeniliğin denendiği bir dönemdir. Bu yenilikler arasında, tarihi olayları saptama 

anlayıĢının “Ģehnâmecilik” adıyla resmi bir görev halini alması da vardır. Bu anlayıĢ 

içinde tarihi olaylar yazma olarak kayda geçirilmiĢ, bir yandan da resimlenmiĢtir. 

Devletin doğu ve batısındaki savaĢlar, fetihler ve seferler (Resim 19), tahta geçiĢler, 

yabancı elçilerin kabulü, bayram kutlamaları gibi önemli olayların yanı sıra, bazen 

sultanın yalnızca tek bir seferi de ele alınmıĢtır. Kanuni döneminin tanınmıĢ sanatçısı 

NakkaĢ Nigari‟dir. Daha çok portreleri ile tanınmıĢtır.  

http://www.istanbul.edu.tr/Bolumler/guzelsanat/minyatur.htm
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Resim 19: Kanuni Sultan Süleyman ve Mohaç SavaĢı, Hünername 

(http://www.osmanlisanati.com/popup/minyatur_8.html, EriĢim Tarihi, 14.12.2010, 11:52) 

         Minyatür sanatı, klasik çizgisinde ilerlerken en üst seviyeye aynı zamanda bir 

sanatsever padiĢah olan III. Murad zamanında yüksek düzeye ulaĢmıĢtır. Bu dönemin 

minyatür sanatı bakımından önemli ve zengin yapıtı Surnâme‟dir. Eser, III. Murad‟ın 

oğlu Ģehzade Mehmed‟in 52 gün 52 gece süren sünnet düğünü eğlencelerini konu 

almaktadır. III. Murad döneminin en önemli yazmalarından biri de iki cilt halinde, 

minyatürlü olarak hazırlanan Hünernâme‟dir. Dönemin ünlü sanatçıları Seyyid 

Lokman ve NakkaĢ Osman tarafından hazırlanmıĢtır. 1584‟te tamamlanan birinci 

ciltle kronolojik bir sırayla Selçuklu ve Osmanlı sultanlarının tahta çıkıĢları ile her 

birinin saltanat yıllarında geçen önemli olaylar anlatılarak resimlenmiĢtir. NakkaĢ 

Osman ve ekibinin gerçekleĢtirdiği bir diğer önemli eser de ġehinĢahnâme‟dir. 1581 

tarihli birinci cildi bugün Ġstanbul Üniversitesi Kitaplığı‟nda, ikinci cildi Topkapı 

Sarayı Müzesi‟nde bulunan yazma eser, III. Murad devrini konu almaktadır 

(http://www.istanbul.edu.tr/Bolumler/guzelsanat/minyatur.htm, EriĢim Tarihi: 

13.12.2010).  

http://www.osmanlisanati.com/popup/minyatur_8.html
http://www.istanbul.edu.tr/Bolumler/guzelsanat/minyatur.htm
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         NakkaĢ Osman‟ın minyatürlerindeki atlar sade ve gerçeğe yakın çizilmiĢlerdir. 

Hünarname eserinde fon ikinci planda at tasvirleri ise ön planda özenle ele alınmıĢtır. 

Eserlerinde kendine özgü renklerle ele aldığı mavi atlar daha sonra Levni‟nin de 

dikkatini çekmiĢ ve eserlerinde uygulamıĢtır (M.BaĢbuğ, 1990: 123-124). 

         Batı‟ya açılıĢın yoğunlaĢtığı Lale Devri‟nde minyatür sanatında hem Batı resmi 

tarzında ilginç geliĢmelere hem de giderek artan bir yenilenmeye tanık olunmaktadır. 

III. Ahmed döneminin ünlü nakkaĢı yaptığı portreleri ile tanınan Levni‟dir (Resim 

20). 18. yüzyılda Levni‟den sonraki bir diğer ünlü sanatçıda tek figür ve çiçek 

çalıĢmaları ile tanınan Abdullah Buhari‟dir. Minyatür sanatında at tasviri daima 

kullanılmıĢtır. SavaĢ hazırlıklarında, seferlerde, av sahnelerinde, elçi kabullerinde, 

esnaf geçitlerinde, çeĢitli Ģenlik ve eğlencelerde at tasviri sıkça iĢlenen 

konulardandır. 19. yüzyıla kadar ilerleyen minyatür sanatı, Batıyla girilen çeĢitli 

iletiĢim hareketleri sonucunda yerini Batılı anlamda yağlıboya resme bırakmıĢtır. 

Batılı resim tekniği Osmanlı ressamının da tekniği olmuĢ, kısa zamanda 

yaygınlaĢmıĢtır (http://www.istanbul.edu.tr/Bolumler/guzelsanat/minyatur.htm, 

EriĢim Tarihi: 13.12.2010).          

 
 

Resim 20: Levni, “Mehter” 

(http://userpages.umbc.edu/~signell/Princeton2010/MehterParadePalace.html,  

EriĢim Tarihi, 14.12.2010, 12:05) 

http://www.istanbul.edu.tr/Bolumler/guzelsanat/minyatur.htm
http://userpages.umbc.edu/~signell/Princeton2010/MehterParadePalace.html
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       ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - ÇAĞDAġ TÜRK RESĠM SANATINDA AT 

TASVĠRLERĠ 

 

         3.1. ÇağdaĢ Türk Resim Sanatında At Tasvirleri 

 

         19. yüzyıldan sonra çağdaĢlaĢma ve BatılılaĢma hareketleri içine giren Türk 

sanatçıları Batılı yeni teknikleri kullanarak Türk resminin özgünlüğünü ve yerelliğini 

geliĢtirme çabası içinde olmuĢlardır. Yayınladıkları yayınlarda, açtıkları sergilerde 

izleyiciye ve sanat piyasasına bilgi paylaĢımında bulunmuĢlardır. Türk resminin yeni 

kimliğinin yerellikten ve halk kültüründen geçtiği konusunda hem fikir içinde 

bulunan sanatçılar, yeni yüzyıla yeni akım ve etkileri taĢımıĢlardır. Bu düĢünceden 

yola çıkan sanatçılarımız, köklü bir geçmiĢe sahip olan at olgusunu kendi bakıĢ 

açılarına göre eserlerinde yer vererek bu yerelliğe katkıda bulunmuĢlardır. ÇağdaĢ 

Türk Resim Sanatında at tasvirini yapıtlarında iĢleyen çok sayıda sanatçımız vardır. 

At, dün olduğu gibi bugünde Türk sanatçısından hak ettiği değeri fazlasıyla görmüĢ, 

bu övgü eserlerde ölümsüzleĢtirilmiĢtir. 

 

         Sultan Abdülaziz, 1867 yılında Paris sergisi dolayısıyla çıkmıĢ olduğu Avrupa 

gezisi sırasında resim ve heykellerin süslediği galeri ve müzeleri yakından 

incelemiĢtir. Kendisi de resim yaptığı ve sanat yapıtlarına ilgi duyduğu için saraya 

davet ettiği yerli ve yabancı ressamlara birçok çalıĢma yaptırmıĢtır. Bu ressamlar 

arasında Ayvazovski ve Chlebowsky önemli yer tutarlar. Sultan Abdülaziz‟in bizzat 

kendisinin çizdiği (Resim 21) savaĢ sahnelerini konu alan eskizleri, sultanın sipariĢi 

üzerine Chlebowsky tarafından (Resim 22) tuvale aktarılmıĢtır. BatılaĢma hareketi 

ile yapılan ıslahatlar sonucu askeri okullarda resim derslerinin konulmasıyla batılı 

anlamda resim Osmanlı Devleti‟nde yerleĢmeye baĢlamıĢtır. Bunun sonucunda doğal 

olarak ilk ressamlarımız asker kökeni (Resim 23-24) sanatçılardan oluĢmaktaydı.  

Türk sanatçıların bu dönem resimleri minyatür resmini anımsatsa da batılı anlamda 

çağdaĢ resim sanatının eserlerde belirginleĢmeye baĢladığı görülmektedir. Bu 

dönemde üretilen eserlerde at tasvirleri çoğunlukla savaĢ teması (Resim 27) 

üzerinedir. PadiĢahların seferleri, (Resim 25) at üstünde portreleri iĢlenmiĢtir. 



33 

 

Gündelik hayata (Resim 26) dair resimlerde at tasvirine yeteri kadar yer 

verilmemiĢtir.  

 

 
 

Resim 21:Sultan Abdülaziz‟in, Polonyalı ressam Chlebowsky‟ye ısmarladığı                                                              

tablolar için hazırladığı desenlerden biri (Emiroğlu ve Yüksel, 2009: 320). 

 

 

 
 

Resim 22: Stanis Laus Chlebowsky, Sultan Abdülaziz‟in çizdiği desenlerden 

birinin sanatçı tarafından yapılmıĢ tablosu. 

(http://www.e-tarih.org/images/tablo/163, EriĢim Tarihi, 01.03.2011, 14:12) 
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Resim 23: YüzbaĢı Hidayet, “Sultan Süleyman Viyana KuĢatmasında”, 45x55cm, tüyb. 

(http://www.istanbulsanatevi.com/sanat/ressam/resim.php?lang=eng&id=9932, EriĢim Tarihi, 

01.03.2011, 16:14). 

 

 
 

Resim 24: BinbaĢı Hayri, isimsiz, 63x102cm, tüyb, 1907 

(http://www.sanalmuze.org/retrospektif/zoom.php?bw=700&bh=428&orjimage=/images/zfres31.jpg, 

EriĢim Tarihi, 02.03.2011, 11:15). 

 

 

http://www.istanbulsanatevi.com/sanat/ressam/resim.php?lang=eng&id=9932
http://www.sanalmuze.org/retrospektif/zoom.php?bw=700&bh=428&orjimage=/images/zfres31.jpg
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Resim 25: Ali Rıza, “SavaĢ”, 132x190cm, tüyb. 

(http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0313/&iName=K0313-

006&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=61026, EriĢim Tarihi, 02.03.2011, 11:19). 

 

 
 

Resim 26: Ahmet Münip, “Bostancı‟dan Adalar”, (Detay), 28x42cm, küyb, 1908 

(http://www.sanalmuze.org/retrospektif/zoom.php?bw=391&bh=500&orjimage=/images/z7re65.jpg, 

EriĢim Tarihi, 03.03.2011, 15:40). 

http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0313/&iName=K0313-006&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=61026
http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0313/&iName=K0313-006&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=61026
http://www.sanalmuze.org/retrospektif/zoom.php?bw=391&bh=500&orjimage=/images/z7re65.jpg
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Resim 27: Bedri Kulları, “Plevne‟den Dönen Yaralılar”,  tüyb,                                                                                       

1899, ĠAM (Anonim, ty: 100). 

         ÇağdaĢ Türk Resim Sanatında at tasvirini ele alırken eserlerinde bu temayı 

sıkça kullanan ve Türk resminde önemli bir yere sahip olan, savaĢ resimleriyle 

tanıdığımız Hasan Rıza (1857-1912)‟ya da değinmek gerekir. 

 

Resim 28: Hasan Rıza, “Ġstanbul‟un KuĢatılmasında Fatih Sultan Mehmet‟in Gemileri Karadan 

Haliç‟e Ġndirilmesine Nezareti”, 65x52cm, Küt, 1897, ĠDM. 

(http://www.sanalmuze.org/retrospektif/zoom.php?bw=700&bh=489&orjimage=/images/z7re08.jpg, 

EriĢim Tarihi, 05.03.2011, 00:43). 

http://www.sanalmuze.org/retrospektif/zoom.php?bw=700&bh=489&orjimage=/images/z7re08.jpg
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          Hasan Rıza‟nın eserlerinden kuvvetli bir anatomi bilgisi görülmektedir. Portre 

türünde çok üstün olduğu gibi, figür ve kompozisyonda da usta bir sanatkârdır. Renk 

anlayıĢı kendine has olarak ona belli bir yer kazandırmıĢtır. Karakalem, çini, pastel, 

yağlı boya tekniğinde çok baĢaralı resimler yapmıĢtır. “Ġstanbul‟un Fethi”(Resim 28), 

“Fatih Sultan Mehmet‟in Ġstanbul‟a GiriĢi” (Resim 29), “I. Viyana KuĢatması” 

(Resim 30) gibi çalıĢmaları tarihe meraklı olduğunun kanıtıdır. Gelecek nesillere 

ölmez eserler bırakan tarihimizi adeta gözlerimizde canlandıran sanatçı, eserlerinde 

at tasvirini neredeyse hiç eksik etmemiĢtir. ÇağdaĢ Türk resminde at tasvirini sıklıkla 

iĢlemesiyle, at teması konusunda öncü ressamlarımızdan biri olarak kabul etmek 

gerekmektedir. 

 

Resim 29: Hasan Rıza, “Fatih Sultan Mehmet‟in Topkapı‟dan Ġstanbul‟a GiriĢi”,  

72x52cm, küt, 1898, ĠDM. 

(http://www.sanalmuze.org/retrospektif/zoom.php?bw=379&bh=500&orjimage=/images/z7re03.jpg, 

EriĢim Tarihi, 05.03.2011, 00:45). 

         Konusu tarihimizden alınan kahramanlık tablolarında resmettiği Ģahısların 

arasında kendine de birlikte resmettiği bilinmektedir. Fatih Sultan Mehmet‟in 

Ġstanbul‟a giriĢini tasvir ettiği, yağlı boya tekniğiyle yapmıĢ olduğu tarihi tabloda, 

http://www.sanalmuze.org/retrospektif/zoom.php?bw=379&bh=500&orjimage=/images/z7re03.jpg
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Fatih Sultan Mehmet‟in kıratı yanındaki yeniçeri muhafız ressamın kendisidir. Tarihi 

olayları aksettiren tablolarında, sahip olduğu örnek milli ruhu daima hissettirmiĢtir. 

Hasan Rıza‟nın atları ihtiĢamıyla, gösteriĢi ile resimlerinin baĢkahramanı gibidir. 

“Sultan Murad IV” (Resim 31) adlı resmide gösteriĢli atlarına örnektir. Eser 

Delacroix‟in Napolyon‟u at üstünde resmettiği yapıtını anımsatmaktadır. 

 

Resim 30: Hasan Rıza, “I. Viyana KuĢatması”, 312x188cm,                                                                                        

tüyb, ĠAM (Anonim, ty: 65). 

 
 

Resim 31: Hasan Rıza, “Sultan Murad IV”, 60x76cm, tüyb, 1896,                                                  

Maçka Mezat A.ġ. ArĢivi. 

(http://www.dzkk.tsk.tr/turkce/TARIHIMIRAS.php?strAnaFrame=TarihiMiras&strIFrame=BAHRIY

ERESSAMLARI, EriĢim Tarihi, 06.03.2011, 10:15). 

http://www.dzkk.tsk.tr/turkce/TARIHIMIRAS.php?strAnaFrame=TarihiMiras&strIFrame=BAHRIYERESSAMLARI
http://www.dzkk.tsk.tr/turkce/TARIHIMIRAS.php?strAnaFrame=TarihiMiras&strIFrame=BAHRIYERESSAMLARI
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         ÇağdaĢ Türk resmini baĢlangıç ve 1914 sonrası olarak değerlendirirsek iki 

dönem arasında kalan eskiden çok yeniye dönük olan iki öncü ressamımız Halil PaĢa 

ve Hoca Ali Rıza‟dır. Osman Hamdi kuĢağından kesin ayrılan, özellikle peyzaj-

görünüm anlayıĢları bakımından devrimci sayabileceğimiz bu iki ressam 1914‟den 

sonra esmeye baĢlayan yeni havanın müjdecisi olmuĢlardır. (Berk ve Özsezgin, 

1983: 20). 

 

         Celal Esat Arseven, genç ressam Halil‟den söz ederken diyor ki: “Bu sanatçı, 

empresyonist teknikle resim yapan ilk Türk ressamdır. Özellikle Boğaziçi yalılarının 

denize akseden hayallerini, Bostancı, Maltepe sahillerinin güneşli kayalıklarını 

ifadede gösterdiği kudret takdire şayandır” (Berk ve Özsezgin, 1983: 20). 

 

             Bu arada Halil PaĢa ile ilgili olarak, meslektaĢı Sami Yetik onun hakkında Ģu 

sözleri söylemiĢtir: “Halil Paşa Garp ekolünün beliğ ve sade ifadesiyle, Şark‟ın 

sıcak, renkli, güzel manzaralarını tuvallere, kartonlara aksettirerek resmin ruhlara 

hitabını ve ressamlığın ne büyük bir sanat olduğunu hepimize göstermek ve 

sevdirmek itibarıyla ayrıca bir intibah dersi vermiş, gayet velut bir üstattır” (Yetik, 

1940: 31). Akademik anlamda bir desen ustası olan Hoca Ali Rıza,  Halil PaĢa‟ya 

kıyasla belki daha dar bir çerçeve içinde kalmıĢtır. Avrupa‟ya gitmedi, müzeleri 

görmemiĢ, dünya tablolarını incelememiĢtir. Ressam olarak uyguladığı türler, 

natürmort ve görünümlerdir. Özellikle tabiat karĢısında yaptığı desen, guaĢ, suluboya 

ve yağlıboyalarda, duygululuk, sevgi, titiz bir dikkat belirir. Asker ocağında yetiĢen, 

uzun yıllar askerlik eden bu Ġstanbul çocuğu, ömrü boyunca bu Ģehirde yaĢadı, 

resimlerinde Ġstanbul‟u dile getirmiĢtir. Üsküdar‟ın eski sokaklarından, ahĢap 

evlerinden, çeĢme ve mezarlıklarından görünümleri, kayalıkları, çamlıkları, ev 

içlerinden desenleri öylesine sevilmiĢ ve yayılmıĢtı ki, ressamın isteği dıĢında “Ali 

Rıza Ekolü” yaratılmıĢtır (Berk ve Özsezgin, 1983: 20-22). Resimlerinde insan ve at 

tasvirine (Resim 32) az rastlanmaktadır. Halil PaĢa ise at tasvirinde eserlerinin büyük 

bir kısmında yer vermiĢtir. “Faytonlu Peyzaj” (Resim 34) adlı eserinde motorlu 

araçların olmadığı devirlerin gezi aracı atlı faytonu konu almıĢtır. “Asker” adlı 

(Resim 35) eserinde de at tasvirine ver vermiĢtir. Cumhuriyetimizin kurucusu 

Mustafa Kemal Atatürk‟ün at üstünde (Resim 33) heykelini tuvaline aktarmıĢtır. 
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Resim 32: Hoca Ali Rıza, “Manzara”, 68x92cm, tüyb. 

(http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0580/&iName=K0580-

137&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=126975, EriĢim Tarihi, 13.01.2011, 14:21). 

 

 
 

Resim 33: Halil PaĢa, “Atatürk Heykeli”, 69x50cm, tüyb. 

(http://www.antikalar.com/v2/auction/catalogue.aspx?aucID=245, EriĢim Tarihi, 13.01.2011, 14:35). 

 

 

http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0580/&iName=K0580-137&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=126975
http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0580/&iName=K0580-137&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=126975
http://www.antikalar.com/v2/auction/catalogue.aspx?aucID=245
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Resim 34: Halil PaĢa, “Faytonlu Peyzaj”, tüyb, TĠBK (Giray, 2000b: 69). 

 

 

 
 

Resim 35: Halil PaĢa, “Asker”, 180x114cm, tüyb. 

(http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0297/&iName=K0297-

046&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=56748, EriĢim Tarihi, 13.01.2011, 16:32). 

http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0297/&iName=K0297-046&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=56748
http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0297/&iName=K0297-046&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=56748
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         Resimlerinde at tasvirini iĢleyen, Türk resmine ve sanatçısına sonsuz destek 

veren Abdülmecit Efendi‟nin (Halife) (1868-1944), resimlerinin konusunu 

manzaralar, portreler ve saray yaĢamı oluĢturmaktadır. Devrinin sanatçılarını 

(Hikmet Onat, Feyhaman Duran, Hoca Ali Rıza, Nazmi Ziya, Ġbrahim Çallı, Sami 

Yetik, Halil PaĢa…) el yazısı ile tuttuğu notlarda değerlendirmiĢtir (Toros, 2003: 

118). Abdülmecit Efendi ölünceye kadar fırçasını elinden bırakmamıĢtır. Türk resim 

sanatı içerisinde at tasvirine (Resim 36) de eserinde yer vermiĢtir. 

 

Resim 36: Abdülmecit Efendi, “Atlar” (detay) tüyb (Toros, 2003: 117). 

 

         ÇağdaĢ Türk Resmi içinde fikirsel, düĢünsel ve tarihsel anlamda önemli yere 

sahip olan Celal Esad Arseven (1875-1971), 1875 Ġstanbul‟da doğmuĢtur (BaĢkan, 

1991: 18). Resimden edebiyata, tiyatrodan sinemaya, mimari ve Ģehircilikten sanat 

tarihçiliğine geniĢ bir alanda ürünler vermiĢtir. 

         Eserlerinde Türk halk kültürünü ve sosyal yaĢamı yansıtan sanatçı, I. Dünya 

SavaĢı sırasında Kadıköy Belediye ġube Müdürlüğü, sonra resim sanatçıları için 

Avrupa‟da sergi tertipleme görevlerinde bulunmuĢtur. Sanatçı eserlerinde at tasvirine 

http://tr.wikipedia.org/wiki/1876
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul
http://tr.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kad%C4%B1k%C3%B6y
http://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa
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yer vererek Anadolu‟nun gündelik yaĢam tarzından izlenimler sunmuĢtur. Çok yönlü 

bir kültür adamı olan Arseven, Türk sanat tarihine önemli eserler kazandırmıĢ ve 

ülkemizde sanat tarihçiliği mesleğinin ilklerinden olmuĢtur. Ayrıca Enver PaĢa‟nın 

ġiĢli‟de açtırdığı, Hikmet Onat, Ġbrahim Çallı, Hüseyin Avni Lifij, Namık Ġsmail, Ali 

Cemal, Mehmet Ali Laga, Sami Yetik, Diyarbakırlı Tahsin, Üsküdarlı Cevat 

Göktengiz gibi ressamları bir araya toplayan atölyenin kuruluĢunda önemli rol 

oynamıĢtır (BaĢkan, 1991: 18).         

 

Resim 37: Celal Esad Arseven, “ġehir” küsb. 

(http://www.turkishpaintings.com/index.php?p=37&l=1&modPainters_artistDetailID=448, EriĢim 

Tarihi, 18.12.2010, 18:45). 

 

         ÇağdaĢ Türk resmine katkıda bulunan ve eserlerinde at konusuna yer veren bir 

diğer sanatçı da Sami Yetik (1878-1945)‟tir. SavaĢ yıllarında meydana getirdiği 

etütler, ona bir kaynak teĢkil etmiĢ ve sonradan meydana getirdiği büyük 

kompozisyonlarının temelini oluĢturmuĢtur. 

 

 

http://www.turkishpaintings.com/index.php?p=37&l=1&modPainters_artistDetailID=448
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         Türk Resim Sanatında 1914 yılından itibaren büyük bir uyanıĢ baĢlamıĢtır. Bu 

sanat hareketinde 1914 KuĢağı olarak sanat tarihimize geçen sanatçı grubunun baĢını 

Sami Yetik ve Ali Sami Boyar, Hikmet Onat, Ġbrahim Çallı, Ali Cemal, Namık 

Ġsmail, Nazmi Ziya, Feyhaman Duran, Hüseyin Avni Lifij gibi arkadaĢları 

çekmektedir. Bu sanatçılar: çok renkli paletleri, parlak renkleri ve serbest fırça 

çalıĢmaları ile Türkiye‟de yeni bir akım oluĢturmuĢlardır. Büyük bir kısmı aynı 

zamanda asker olan sanatçıların bu hareketinde Avrupa‟da aldıkları resim eğitiminin 

yanı sıra I. Cihan SavaĢı‟nın etkisi de büyük olmuĢtur. ġiĢli‟de kurdukları bir 

atölyede daha çok büyük boy savaĢ resimleri yaparak Viyana ve Berlin‟de Osmanlı 

Muharebe Resimleri sergisi planlamıĢlardır. Kısa sürede hazırladıkları eserlerini 

Viyana‟ya götürmüĢler ve 1918 yılında Viyana Üniversitesi salonlarında sergiyi 

açmıĢlardır (http://tr.wikipedia.org/wiki/Sami_Yetik, EriĢim Tarihi: 16.11.2010, 

15.43).  

 

 

 
 

Resim 38: Sami Yetik, “Doğu Cephesi‟nden DönüĢ” (Osmanlı – Rus SavaĢı), 

282x180cm, tüyb, 1917, ĠAM (Anonim, ty: 134). 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Sami_Yetik
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Resim 39: Sami Yetik, “Yunan Topçularına Baskın”, 340x190cm, 

tüyb, 1919, ĠAM (Anonim, ty: 135).  
 

 

 

 
 

Resim 40: Sami Yetik, “Topçular”, 99x70cm, düyb, 1926, ADRHM (Özsezgin, 1997: 146). 
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         Sanatçının at tasvirlerine yer verdiği birçok savaĢ resmi vardır. “Doğu 

Cephesi‟nden DönüĢ” (Osmanlı – Rus SavaĢı) (Resim 38) bunlardan biridir. Zorlu ve 

çetin kıĢ koĢullarında düĢmana değil de doğaya yenilen askerlerimizin bitkin halleri 

bütün figürlerde görülmektedir. Sami Yetik “Yunan Topçularına Baskın” (Resim 39) 

adlı yapıtında ise düĢman cephesine atlı Türk süvarileri tarafından yapılan ani bir 

baskın resmedilmiĢtir. Zorlu savaĢ koĢullarında cepheye askeri malzeme sağlayan 

askerlerimizin ve köylülerimizin konu edinildiği bir diğer yapıtsa sanatçının 

“Topçular” (Resim 40) adlı eseridir. 

 

         Sami Yetik‟te savaĢ kompozisyonları Anadolu gerçekliğine uyarlanmıĢ 

biçimleriyle, cephede ve cephe gerisinde, sınırlı insan ve savaĢ malzemesiyle, bir 

özveri ve kahramanlık tasvirinin sahneleri olarak ele alınmıĢtır (Özsezgin, 1997: 32). 

 

         Asker kökenli ressamlarımızdan biri olan Ali Sami Boyar (1880-1967), Birinci 

Dünya SavaĢı‟nda, Harbiye Nazırı Enver PaĢa‟nın emriyle ġiĢli‟de açılan resim 

atölyesinde aynı dönem arkadaĢları Sami Yetik Hikmet Onat, Ġbrahim Çallı, Namık 

Ġsmail, Ali Cemal ve Avni Lifij ile beraber çalıĢarak askeri kompozisyonlar hamasi 

tablolar yapıp tarihi konularda eserler vermiĢtir. Bu eserinden biride empresyonist 

tarzla ele aldığı, at tasvirine de yer verdiği “Borazancı” (Resim 41) adlı yapıtıdır. 

         Türkiye‟de “Yedirme Kazı Resim Gravür” çeĢidinin ilk yapımcısıdır. Suluboya 

eserlerinin büyüklüğü ile tanınıp; eserlerine duygu ve düĢüncelerini kendine özgü bir 

sanat karakteri ile yaratmıĢ olan gerçekçi bir resim sanatçısıdır.  

         Suluboya, karakalem, pastel, tarama, yağlı boya teknikleriyle yapılmıĢ pek çok 

eser veren ve eserlerinin büyük bir kısmı tarihi belgesel değer taĢıyan Ali Sami 

Boyar‟ın portre, peyzaj ve natürmort baĢta olmak üzere hemen her türde eser 

üretmiĢtir (http://tr.wikipedia.org/wiki/Ali_Sami_Boyar, 05.12.2010, 19:22).  

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ali_Sami_Boyar
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Resim 41: Ali Sami Boyar, “Borazancı”, 60x100cm, tüyb,                                                                

ĠAM (ġehsuvaroğlu, 1959: 65).    

        Türk resim sanatı içinde yerel ve folklorik temalara yer veren ilk 

sanatçılarımızdan biri olan Mehmet Ruhi Arel (1980-1931), I. Dünya SavaĢı sonunda 

Ġstanbul‟da Enver PaĢa tarafından açılan resim atölyesine Sami Yetik, Ali Cemal, 

Sami Boyar, Namık Ġsmail, Hikmet Cevat ve Ġbrahim Çallı ile birlikte o da devam 

etmiĢ, savaĢın etkilerini de yansıtan tablolar üretmiĢtir. Gerçek anlamda olmasa da, 

Türk resim sanatının toplumcu-gerçekçi öncü uygulayıcılarındandır (BaĢkan, 1994: 

63).  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Enver_Pa%C5%9Fa
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sami_Yetik
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ali_Cemal&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sami_Boyar&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Nam%C4%B1k_%C4%B0smail
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hikmet_Cevat&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0brahim_%C3%87all%C4%B1


48 

 

 

Resim 42: Mehmet Ruhi Arel, “Franchet d‟Esperey‟in Askeri Törenle Ġstanbul‟a GiriĢi”,  

111x147cm, tüyb, 1931, ġĠM (Elibal, 1973: 74). 

 

         Mehmet Ruhi Arel bu yapıtında Osmanlı Devleti‟nin I. Dünya SavaĢı‟nda 

yenilmesiyle Ġstanbul‟un iĢgal ediliĢini belgelemiĢtir. ĠĢgali sevinçle kutlayan 

kalabalıklar töreni izlemekte, her bina ve evde iĢgal kuvvetlerinin ülkelerine ait 

bayrakların asıldığı görülmektedir. Sanatçının at tasvirine (Resim 42) yer verdiği bu 

çalıĢmada, iĢgal güçlerinin komutanı yanındaki askerler ile beraber at üstünde 

resmedilmiĢtir. 

 

         ġiĢli Atölyesi‟nde en üretken sanatçılarımızın baĢında gösterilen Ali Cemal 

Benim (1881-1939), 1917 yılında Harbiye Nazırı Enver PaĢa tarafından kurulan ġiĢli 

Atölyesi‟nde çalıĢmak üzere görevlendirilmiĢtir. Sanatçı burada 1914 KuĢağı ya da 

Çallı KuĢağı olarak bilinen grubun sanatçılarından Avni Lifij, Namık Ġsmail, Ġbrahim 

Çallı, Sami Yetik ve kendi gibi bahriyeli ressamlarımızla birlikte çalıĢmıĢtır. Türk 

resim sanatında oldukça önemli bir yere sahip olan bu atölyede, savaĢın zor 

koĢullarına rağmen sanatçılar için rahat bir çalıĢma ortamı hazırlanmıĢ, o dönem için 

bulunması zor olan boya, muĢamba gibi gereçler ve ressamların model olarak 

kullanacakları asker, top arabası, at, silah gibi ihtiyaçlar ordu tarafından sağlanmıĢtır. 

Ana teması 18 Mart 1915‟te patlak veren Çanakkale savaĢı olan bu resimler, 

Viyana‟da sergilenmiĢ, savaĢın etkisiyle Berlin‟de sergilenmeden Ġstanbul‟a 

getirilmiĢtir.                                 
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         Avrupa‟da baĢlayan izlenimcilik hareketi, Avrupa‟da eğitim almıĢ olan Türk 

ressamlarını da etkilemiĢtir. Ali Cemal‟in resimlerinde gerçekçi bir üslup görülürken, 

zamanla izlenimciliğin etkisi görülmeye baĢlanmıĢtır. Sanatçının özellikle ġiĢli 

Atölyesi‟nde ürettiği eserlerinde bu etki daha fazla hissedilmektedir. At tasvirine yer 

verdiği “Türk Süvarisi” (Resim 43) ve “Biraz Su / Yaralı DüĢman Askerine Yardım 

Eden Türk Askeri” (Resim 44) adlı çalıĢmalarında, izlenimciliğin etkisi açıkça 

görülmektedir. ġiĢli Atölyesi‟nde yaptığı “Biraz Su”  tablosunda Viyana sergisinin 

amacına uygun olarak Türk sanatçısının dünyadaki değiĢimlere açık yüzü 

irdelenirken, konu olarak da savaĢın duygusal ve insancıl yönüne de dikkat 

çekilmiĢtir. Resimde Türk askerinin savaĢ sırasında bile yardım severliği ve Ģefkati 

vurgulanmıĢtır. ġiĢli Atölyesinde en çok yapıt üreten ressam olan Ali Cemal 

atölyenin yıldızı olarak da nitelenmiĢtir (Gören, 1997: 87).   

  

 
 

Resim 43: Ali Cemal, “Türk Süvarisi”, tüyb. 

(http://www.turkishpaintings.com/index.php?p=37&l=1&modPainters_artistDetailID=373,  

EriĢim Tarihi, 19.12.2010, 20:03). 

http://www.turkishpaintings.com/index.php?p=37&l=1&modPainters_artistDetailID=373
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Resim 44: Ali Cemal, “Biraz Su”/ “Yaralı DüĢman Askerine Yardım Eden Türk Askeri”,                                             

120x150cm, tüyb, 1917, ĠAM (Anonim, ty: 16). 

 

         Duygusal yaklaĢımı ile Türk askerinin üstünlüğünü yakalayan sanatçı, bu 

resminde beden dili, yüzlerdeki Ģefkat ve minnettarlık ifadelerini özenle iĢlemiĢtir. 

Olay sanki savaĢta değil de gündelik hayatta geçiyormuĢ sunulmuĢtur. Aslında bu 

savaĢta Türk toprakları ele geçirilmek istenmektedir. Ama Türk insanına dair değer 

yargıları ağır basmaktadır. Ancak konu yardımlaĢmadır ve Ģefkat duygusu içerisinde 

Türk askerinin tıpkı Anadolu insanı gibi merhametli yanı yansıtılmaktadır. Sanatçı 

bu aktarımıyla dünyaya yani insanlığa ders vermiĢtir. 

 

        Ali Cemal duvar resimleri ve afiĢler yaparak adından söz ettirmiĢ, ardından 

gazetecilik hayatına atılmıĢtır. Türk basınında temsili resim ve krokiler çizen ilk 

gazete ressamı olan Ali Cemal, özellikler Milli Mücadele zamanlarında ordunun 

kahramanlıklarını betimleyen resimler yapmıĢtır. 

    

        Türk resminde empresyonizmin önde gelen temsilcilerinden biride Nazmi Ziya 

Güran‟dır (1881-1937). Osman Hamdi beyin idari, Valeri‟nin sanat yönetimindeki 

Sanayi-i Nefise Mektebi, Sami Yetik‟in dediği gibi sanatı dar açıdan öğretmekte, 

yeniliklere sırt çevirmektedir. Nazmi Ziya Güran çok geniĢ bir kültüre sahip ve batı 

sanat çevrelerini yakından izleyen bir kabiliyettir. Empresyonizmin saltanat yılları 

olan bu yıllarda o da bu ekole yönelmiĢtir. O sıralarda Ġstanbul‟a gelmiĢ olan Fransız 

http://tr.wikipedia.org/wiki/1881
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Neo Empresyonist ressam Paul Signac‟ı yakından tanıma ve onunla dostluk kurma 

fırsatı bulan sanatçı, bu yeni akımı da yakından izlemiĢtir. Bu yüzden Valeri ile 

aralarının açıldığı ve Valeri‟nin ona diploma vermek istemediği söylenegelmiĢtir 

(Ġslimyeli, 1967: 240). 

         Nüzhet Ġslimyeli‟ye göre Nazmi Ziya Güran, Fransız Empresyonistlerinin 

eserleri gücünde eser vermiĢ, Türkiye‟de empresyonizmi en mükemmel Ģekilde 

temsil eden bir üstattır (Ġslimyeli, 1967: 242).   

         Adnan Turani‟ye göre ise Nazmi Ziya, kendi kuĢağı içinde empresyonizme en 

çok yaklaĢan sanatçıdır. Ġzlenimini renkle boyamasına rağmen tam bir izlenimci 

palete sahip değildir. Eserlerine bilimsel olarak empresyonizm oturmamıĢtır 

demektedir (Turani, 2000: 668). Nurullah Berk ise, Nazmi Ziya‟yı empresyonizmin 

Türkiye‟deki tek temsilcisi olarak kabul etmektedir (Berk, 1974: 38). 

 

Resim 45: Nazmi Ziya Güran, “Zigetvar KuĢatması”, 64x100cm, küyb, (Erol, 1995: 16). 

         Nazmi Ziya Güran‟ın at tasvirini ele aldığı, savaĢ yıllarında gerçekleĢtirdiği 

“Zigetvar KuĢatması” (Resim 45) adını verdiği bu çalıĢmasında fırça vuruĢlarından 

renk tonlarına kadar eserin her noktasında empresyonizmin etkisi açıkça 

görülmektedir. Eserde yeniçerilerin Zigetvar Kalesi‟ne yaptığı akın 

resmedilmektedir. Resimde kuĢatmanın etkisi ile top atıĢlarının meydana getirdiği 

ateĢ ve toz bulutu ortama buğulu bir hava katmıĢtır. PadiĢahta kuĢatmayı at üstünde 

hakim bir tepeden seyretmektedir.      
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         3.1.1. Cumhuriyet Dönemi ve Sonrası Türk Resminde At Tasvirleri 

         Cumhuriyetin kurulması ile batılı anlamda resim anlayıĢı Türk resminde konu 

çeĢitliliğini de beraberinde getirmiĢtir. Devlet destekli projelerle Türk sanatçısı ve 

Türk resmi desteklenmiĢtir. Bu özgür ortamda sanatçılar daha özgün ve yerel 

motiflerle süslü eserler ortaya koymuĢlardır. Bu bağlamda ele alınan at teması, 

eskiden olduğu gibi yeni dönemde de Türk sanatçısının ilgisini ve dikkatini çeken bir 

konu olmuĢtur. 

         Empresyonist resim anlayıĢının Türkiye‟deki devamcılarından olan Hikmet 

Onat (1882-1977), bizde empresyonist kuĢak olarak anılan Avni Lifij, Nazmi Ziya 

Güran, Sami Yetik, Mehmet Ruhi, Ġbrahim Çallı, Namık Ġsmail, Mehmet Ali Laga, 

Feyhaman Duran‟la birlikte sanatımızda büyük hamle yapanlardandır. Bir açık hava 

ressamı olan Hikmet Onat, özellikle Ġstanbul‟un renk ve ıĢık zenginliğini ve onun 

pitoresk görünüĢünü tuvallerine aktararak yarınlarımıza ölmez eserler emanet 

etmiĢtir.       

 

Resim 46: Hikmet Onat, “Atatürk”, 213x193cm, tüyb, 1933, TJKK (F.BaĢbuğ; 2009b: 235). 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Empresyonist
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         Hikmet Onat‟ın ilk dönem eserlerinde, çoğunlukla savaĢ yıllarında ġiĢli 

Atölyesi‟nde yaptığı tablolarında yer alan figürlü resimler yerini, savaĢ sonrasında 

empresyonist tarzda yaptığı manzara resimlerine bırakmıĢtır. SavaĢ sonrası az da olsa 

figürlü resim yapan Hikmet Onat, Osmanlı Devleti‟nin yıkılması üzerine kurulan 

Türkiye Cumhuriyeti‟nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk‟ü at (Resim 46) üstünde 

resmederek at tasvirine eserinde yer vermiĢtir. Resimde Atatürk askeri üniformalı 

olarak resmedilmiĢtir. Gururlu ve iĢini iyi bilen bir lider havası, Atatürk‟ün liderlik 

karizması duruĢundaki pozisyonla sanatçı tarafından ustaca resme aktarılmıĢtır. Atın 

duruĢunu da incelersek sanki üstünde taĢıdığı Ģahsiyeti tanırcasına, önemli bir kiĢinin 

atı olduğunu bilircesine mağrur ve gururlu bir Ģekilde poz vermiĢ durumdadır.                                                                                                                                 

         Türk resminin önde gelen sanatçılarından olan Ġbrahim Çallı (1882-1960), 1882 

yılında, o tarihlerde Ġzmir‟e bağlı bulunan Çal ilçesinde doğmuĢtur (Ġslimyeli, 1967: 

114). Ġzlenimci Türk Resim Sanatının en tanınmıĢ temsilcilerindendir. Resimdeki 

ustalığı kadar iğneleyici sözleri ve kendine özgü yaĢantısıyla da ünlüdür.  

 

         Fransız izlenimciliğinin etkisinde kalmakla birlikte değiĢik bir yol izlemiĢtir. 

Resimlerinde daha özgür bir davranıĢa yönelmiĢ, doğanın yanı sıra değiĢik tiplerde 

insan resimlerine de yer vererek klasik Türk resminin sınırlarına farklı bir boyut 

getirmiĢtir. Ayrıca resimde renk parlaklığına ve saydamlığa büyük önem vermiĢ, bu 

anlayıĢla peyzajlar, natürmortlar, portreler, kompozisyonlar vb. yapıtlara imza 

atmıĢtır.  

 

         Cemal Tollu, Ġbrahim Çallı için; “Çallı‟yı diğerlerinden ayıran ve onun 

büyüklüğünü yapan bence; ne getirdiği yeniliklerde, ne talebelerine öğrettiği teknik 

ve estetik bilgilerdedir. O talebelerine sonsuz bir sanat aşkı aşılamak kudretini 

göstermek suretiyle kuvvetli bir neslin yetişmesine imkân vermiştir” (Giray, 2000a: 

138) diyerek Çallı‟nın öğretimci kiĢiliğini övmüĢtür. 
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             Ġbrahim Çallı at temasına çoğunlukla savaĢ resimlerinde değinmiĢtir. Bu tür 

savaĢ resimleri ġiĢli Atölyesi çalıĢmaları ile KurtuluĢ SavaĢı‟mızı konu alan 

eserleridir. “KızıltaĢ‟ın Süvarileri” (Resim 48) ve “Yaralı Asker” (Resim 49) 

çalıĢmalarında at konusuna değinmiĢtir. Özellikle “Ġstiklal SavaĢında Zeybekler” 

isimli yapıtında (Resim 47) kullandığı at figürleri, Ankara‟daki bir sergide 

Atatürk‟ün de ilgisini çekmiĢtir. Resimde yer alan Zeybekler, dinlenmek için mola 

vermiĢler, Milli Mücadele yıllarının en önemli binek hayvanlarından olan atı da 

yanlarından ayırmamıĢlardır. Çallı böyle bir kompozisyonda at tasvirine yer vererek 

konu zenginliğini arttırmıĢtır. Bu tablo ile ilgili ilginç bir anı anlatılmaktadır: 

 

         Çallı, Atatürk‟ün isteği üzerine Etnografya Müzesi‟nde bir sergi açar. Bu 

sergide de yer alan “Ġstiklal SavaĢında Zeybekler” tablosunu gören Atatürk, Çallı‟ya 

döner ve “Biz Kurtuluş Savaşı‟nda yemeye ekmek bulamıyorduk, senin resmindeki 

atlar nasıl semirmiş böyle?” diye sorar. Usta ressam malzemelerini alır ve 

tablosundaki atı bir deri bir kemik hale getirir (http://www.ensonhaber.com/Kultur-

Sanat/126590/ataturku-kizdiran-tablo.html EriĢim Tarihi: 03.01.2011, 23:16). 

 

 
 

Resim 47: Ġbrahim Çallı, “Ġstiklal SavaĢında Zeybekler”, 118x154cm, tüyb, 

 ARHM (Özsezgin, 1993: 141).     

http://www.ensonhaber.com/Kultur-Sanat/126590/ataturku-kizdiran-tablo.html
http://www.ensonhaber.com/Kultur-Sanat/126590/ataturku-kizdiran-tablo.html
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Resim 48: Ġbrahim Çallı, “KızıltaĢ‟ın Süvarileri”,                                                                    

140x200cm, tüyb, 1924, CGK (Özsezgin, 1993: 146). 

 

 

Resim 49: Ġbrahim Çallı, “Yaralı Asker”, tüyb, MKK, (TaĢkıran, 2010: 53). 
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         Türk resim sanatında, portre sanatının ilk ve en önemli temsilcisi sayılan 

Feyhaman Duran (1886-1970), 1886‟da Ġstanbul‟da doğmuĢtur (Ġslimyeli, 1967: 

151). Ġzlenimci sanat anlayıĢında eserler üretmiĢtir. ÇizmiĢ olduğu bir kız portresiyle 

Abbas Halim PaĢa, onu Paris‟e gönderme giriĢiminde bulunmuĢtur. Konu ile ilgili bir 

rastlantıyı kendi ifadesiyle Ģöyle aktarmıĢtır: “Galatasaray Lisesi‟nde resim 

öğretmeniydim, bir gün tanıdığım bir hanımefendiye resmini yapmayı teklif ettim. 

Bana: „ben yaşlıyım ne olacak resmimi yapıp ta? Onun yerine şu küçük kız 

çocuğunun resmini yap!‟ diyerek çantasından küçük bir kız çocuğunun resmini 

çıkarıp verdi. Bu resmi bir portre haline getirdim. Çocuğu tanımıyordum. Sonradan 

bunun zamanın ünlü kişilerinden Prens Abbas Halim Paşa‟nın dördüncü kızları 

olduğunu öğrendim. Paşa, bu resim üzerine öteki beş kızının ve bazı tanıdıklarının 

daha resmini yaptırdı, takdirlerini kazandım, böylece kendileri tarafından ve bütün 

masraflarım karşılanarak Paris‟e öğrenime gönderildim. Bu vesileyle hayatımda 

mutlu bir dönüm noktası olmuştur. ” (Kutsav, 1966: 13). 

         1939 Ocak ayında Ġbrahim Çallı ve Ayetüllah Sümer birlikte Ġsmet Ġnönü‟nün 

portresini yapmak üzere Ankara‟ya çağrılmıĢtır. Sanatçı 1914 yılından ölümüne 

kadar sıraladığı portreler dizisinde, insan yüzüne yakından ilgi göstermiĢ, bu ilgisi 

ona Türk resim sanatında ayrıcalıklı bir yer kazandırmıĢtır (Berk ve Turani, 1981: 

35). 

         Feyhaman Duran‟ın at tasvirine az rastladığımız bu eserinde, bugün Ankara 

Etnografya Müzesi‟nin önünde bulunan Atatürk‟ün bronz atlı heykeli (Resim 50) 

konu edilmiĢtir. Atatürk‟ün isteği üzerine Ġtalyan heykeltıraĢ Canonica tarafından 

yapılan bu atlı heykel, sanatçının tablosunda ayrı bir estetik güzellikte sunulmuĢtur. 

Empresyonist sanat anlayıĢı çerçevesinde izleyicinin beğenisine sunulan bu eser, 

Ankara‟nın yeni baĢkent oluĢu ve kurulum aĢamasındaki halini belgelemesi 

bakımından da önemli bir yapıttır. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/1886
http://tr.wikipedia.org/wiki/Abbas_Halim_Pa%C5%9Fa
http://tr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://tr.wikipedia.org/wiki/1939
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0brahim_%C3%87all%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ayet%C3%BCllah_S%C3%BCmer&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0smet_%C4%B0n%C3%B6n%C3%BC
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara
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Resim 50: Feyhaman Duran, Atlı Atatürk Heykeli, 65.5x53cm, tüyb, ARHM (Anonim, 1992b). 

 

         Kendisini pipolu portresiyle tanıdığımız Hüseyin Avni Lifij (1886-1927), 1886 

yılında Samsun‟da doğmuĢtur (BaĢkan, 1994: 76). Anadolu insanını, peyzajları ve 

KurtuluĢ SavaĢı‟nı konu alan eserlerinde izlenimci sanat anlayıĢı egemendir. 

         1922‟de Bursa‟ya Mustafa Kemal‟i karĢılamak için giden öğretmenler arasında 

sanatçı ile birlikte eĢi Harika ve eĢinin kardeĢi HeykeltıraĢ Nijad da bulunmaktadır. 

Mustafa Kemal, Avni Lifij‟i Ankara‟ya götürmüĢ ve Erkânı Harbiye‟de dört ay 

misafir etmiĢtir. Sanatçı Ankara‟ya bu ilk ziyaretinde MareĢal Fevzi Çakmak‟ın 

portresini gerçekleĢtirmiĢtir. Ankara dönüĢü “Karagün” ve “Akgün” tablolarının 

hazırlık çalıĢmalarına baĢlamıĢ, bir yıl içinde söz konusu kompozisyonları tuvale 

aktarmıĢtır (F.BaĢbuğ, 2009b: 241). 

http://tr.wikipedia.org/wiki/1886
http://tr.wikipedia.org/wiki/1922
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mustafa_Kemal
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Erkan%C4%B1_Harbiye&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mare%C5%9Fal_Fevzi_%C3%87akmak
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara
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Resim 51: Avni Lifij, “Akgün”, tüyb, MKK. (Özel, ty: sy) 

 

 

Resim 52: Avni Lifij, “Kalkınma”, 172x505cm, tüyb,                                                                      

1916-1917 ĠRHM (Berk ve Turani, 1981: 48). 
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         Sanatçının “Karagün” adını verdiği eserinde savaĢın getirmiĢ olduğu yıkıcı etki 

gözler önüne serilmiĢ, iĢgal güçlerinin insanımıza yaptığı acımasız iĢkence katliam 

izleyiciye bütün gerçekliği ile sunulmuĢtur. Bir devam niteliği taĢıyan sanatçının at 

tasvirine yer verdiği “Akgün” (Resim 51) adlı bu eserde ise, “Karagün” aldı yapıtın 

getirmiĢ olduğu yıkıcı etkileri azaltma umudunun yeĢerdiği, hava kuvvetlerimizin ve 

atlı Türk askerinin yetiĢerek iĢgal güçleri tarafından yapılan zulme dur diyeceği, 

aydınlık bir geleceğin bizi beklediği, düĢmanın yaptıklarının yanına kalmayacağı 

vurgulanmaktadır.  

            Avni Lifij‟in at tasvirine yer verdiği bir diğer eserde “Kalkınma” ya da 

“Kadıköy‟de Belediye ÇalıĢmaları” (Resim 52) adlı büyük boyutlu çalıĢmasıdır. 

Kadıköy Belediyesi‟nin yeniden yapılanmasını konu alan bu resim çalıĢkan Anadolu 

insanının durmak bilmeyen gayretini, çalıĢkanlığını anlatan ve bu çalıĢmada, gücü ile 

iĢçilere büyük katkılar sağlayan atın da unutulmadığı görülmektedir. 

         Çallı kuĢağı ressamlarından olan Namık Ġsmail (1890-1935), Türk resminde 

izlenimci sanat anlayıĢı içinde eserler üretmiĢtir. Sanatçı, yağlıboyayı ıĢık, renk, 

hacim ve hareket değerlerine önem vererek, son derece dengeli olarak kullanmıĢtır. 

Çok hızlı çalıĢma sisteminin izlerini çoğu yapıtında görmek olasıdır. Anlık 

izlenimleri yakalayıp, değerlendirmiĢ ve bunları paletinde ölümsüzleĢtirmekten zevk 

almıĢtır. Genellikle paletinde çok zengin renkler kullanmayı sevmeyen ressam, yakın 

tonları birbirinin içinde eriterek kısıtlı renklerle vermiĢtir. Bunun yanı sıra bazı 

yapıtlarında bir renk cümbüĢünü yaĢamaktan da kaçınmamıĢtır. IĢık-gölge 

oyunlarını, formları ve kontrastları renk lekeleriyle vermiĢ, kontur kullanmayı pek 

fazla sevmediği için ikinci plana atmıĢtır. Perspektif ve çizgi kaygısı taĢımadan, 

boyanın tadını alarak çalıĢmayı seçmiĢtir. Perspektifi renk lekelerinin kırılmalarıyla 

yansıtabildiği gibi, düz yüzeylerde birkaç konturla da aynı etkiyi yaratabilmiĢtir. 

Bazen kalın ve yoğun tabakalar halinde kullandığı boyayı, bazen bir suluboya 

çalıĢması sanılacak kadar inceltmiĢtir. Büyük boyutlu ısmarlama tablolarda kendini 

özgür hissetmediğinden, tarzının dıĢında çalıĢmıĢtır. Zemin ve fonda genellikle tek 

renk kullanmıĢtır. Serbest, uçucu, hafif fırça vuruĢlarının ıĢıltılı etkisi yanında, bazen 

karĢıt ve parlak renkli kalın fırça vuruĢlarını da denemiĢtir 
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(http://www.antikalar.com/v2/konuk/konuk0605.asp EriĢim Tarihi :23.01.2011, 

14:19). 

 
 

Resim 53: Namık Ġsmail, “Paris Karpo ÇeĢmesi”,                                                                       

41x33cm, tüyb, ĠRHM, (Rona, 1992: 42). 

        

         1922 yılında yeniden Paris‟e gitmiĢtir. Paris‟te bulunduğu yıllarda katıldığı bir 

yarıĢmayı kazanan Namık Ġsmail, Pierre Loti‟nin “Les Desenchantees” adlı kitabını 

resimlemiĢ ve o dönemin parasıyla yüklü bir miktar ödül kazanmıĢtır (Rona, 1992: 

20).  Sanatçı Paris‟te olduğu bu dönemde, kentin çeĢitli yerlerini resmetmiĢtir (Resim 

53). 

   

         1927-1935 arasında Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğü görevlerinde 

bulunan Namık Ġsmail, Cumhuriyet‟in onuncu yılındaki 03 Ağustos 1933 tarihli 

kapsamlı raporu, ülkede güzel sanatların geliĢimi ve bu yolla kültürel atılımın 

sağlanması konusunda somut öneriler sunmuĢtur. Namık Ġsmail bu raporda; 

sanatçılara iĢ bulunması, yasal haklar verilmesi, devlet projelerinin Türk sanatçılarına 

verilmesi, devletin sanatçı ve toplumla ilgili hedeflerinin nasıl olması gerektiği, bir 

müze kurulması gibi konular üzerinde ayrıntılı bir Ģekilde durmuĢtur. Ayrıca resmî 

yapılara sanat eseri konulması, KurtuluĢ SavaĢı‟na ait konuları ele alan tabloların 

yapılarak bir devrim müzesi oluĢturulması, halkın eğitimine katkı sağlayacak 

reprodüksiyonların bastırılıp dağıtılması ve bir güzel sanatlar Ģurasının oluĢturulması 

http://www.antikalar.com/v2/konuk/konuk0605.asp
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gibi konuları ele almıĢtır. Namık Ġsmail, güzel sanatların o döneme ait görüntüsünü 

ise Ģu sözlerle anlatır: “Güzel sanatlarımız bugün henüz millî olmaktan uzak, millî 

varlıkla alakası sun‟î şarkın ve garbın muhtelif tesirleri altında mektebini tespit 

edememiş ve salikleri bezgin velhasıl umumiyet itibariyle veçhesini tespit etmemiş 

başıboş bakımsız bir anarşi manzarası arzetmektedir” (IĢık, 2007: 31).  

 

         Namık Ġsmail, sadece sanatını konuĢturan biri değil; sanat üzerine yazılar yazan 

ileri görüĢlü, yenilikçi ve çözüm üreten bir aydındır. Sanatın toplum için yapılması 

gerektiğini ve sanatçının da bir iĢçi olduğunu düĢünen sanatçı, sanatın eski çağlarda 

bir duvarı, tapınağı süsleme amacı ile yapıldığını, bir iĢlevinin olduğunu, ancak 17. 

yüzyıldan sonra resmin ölmeye baĢladığını belirtmektedir. Namık Ġsmail, bu 

görüĢünü; “Resim, duvardan, kubbeden, binadan ayrıldığı gün, dalından kopan bir 

yaprak gibi kurumaya başladı” diyerek savunmaktadır ( Rona, 1992: 31).  

 

 

Resim 54: Namık Ġsmail, “Vatan Ġsterse”, 105x138cm, tüyb (Giray, 2003: 21). 

 

         Namık Ġsmail‟in “Vatan Ġsterse” (Resim 54) adını verdiği bu çalıĢmasında 

korku bilmez, vatan için ölüme meydan okuyan Türk süvarisinin canını hiçe sayarak 

seve seve ölüme atılması konu edilmiĢtir. Sanatçının at tasvirine yer verdiği bu 

eserinde atların durumun dehĢeti karĢısında büyüyen gözleri, korku dolu ifadelerinin 

yanında Türk askeri kadar yürekli atlarımızın ölüm pahasına da olsa ileri atılmaları 

ustaca tuvale aktarılmıĢtır. 
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         Çanakkale SavaĢı‟na bir yedek teğmen olarak katılan Hayri Çizel (Hasan 

Hayrettin) (1891-1950), 1891 yılında Ġstanbul‟da dünyaya gelmiĢtir (Ġslimyeli: 1967: 

127). Hayri Çizel, Ġçine kapanık bir kiĢiliğe sahiptir ve yaĢadığı süre boyunca sessiz, 

kendi halinde yağlıboya ve suluboya resimler yapmıĢtır. Çanakkale SavaĢı‟na yedek 

teğmen olarak katılan Hayri Çizel, Balkan Harbi, Çanakkale ve KurtuluĢ SavaĢı‟nda 

çizdiği tablolarda hep Türk askerini anlatmaya çalıĢmıĢ ve verdiği eserlerle onun 

cephedeki kahramanlığını, siperdeki tevekkülünü ve cephe gerisindeki yaĢantısını 

resmederek yakın Türk tarihine ıĢık tutmuĢtur. Hayri Çizel‟in ressam olarak bir 

baĢka özelliği de, savaĢı resmettiği halde savaĢın vahĢetinden uzak kalabilmesidir      

( TaĢkıran, 2010: 50).  

    

         Sanatçının, Ġstiklal SavaĢı‟nı konu aldığı, Türk askerinin kolu kanadı olan 

atında unutulmadığı yapıtlarından biride “Ġzmir‟e Doğru” (Resim 55) adlı eseridir. 

Yunan askerinin Anadolu insanına yaptığı zulüm, yaĢattığı tarifsiz acılar ve katliam 

resimde görülmekle beraber, bütün umutların tükendiği bir anda yetiĢen Türk 

süvarilerinin düĢmanı kovaladığı ve iĢgal gücünü Ġzmir‟de denize dökmek için 

yaptığı taarruz aktarılmaktadır. 

 

 
 

Resim 55: Hayri Çizel, “Ġzmir‟e Doğru” (1919-1922),  70x95cm,                                                         

tüyb, 1933, ĠAM (Anonim, ty: 75). 
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         Sanatçı ve eğitimci ġemsettin BaĢkurt (1891-1948) kendine has tarzı ile doğayı 

yorumlamıĢ bir sanatçıdır. Belirli bir sanat akımına kapılmadan yaĢadığı çevreyi 

resmetmiĢtir. Resimlerinin konusu çoğunlukla Adana ve çevresi olmuĢtur. Gündelik 

hayattan esinlenerek oluĢturduğu resimlerinde izlenimci sanat anlayıĢı az da olsa 

görülmektedir. UlaĢım araçlarının icat edilmediği dönemlerde Anadolu insanın gezi 

kültürünün baĢ aktörlerinden biri olan atlı faytonlar (Resim 56), sanatçının bu 

eserinde izleyiciye sunulmuĢtur. Resimde faytoncunun müĢteri bekler halinin yanı 

sıra, atların fırsattan istifade ederek dinlenir halleri görülmektedir. Sanatçı birçok 

eserinde at tasvirini çeĢitli konularda ele almıĢtır. 

 

Resim 56: ġemsettin BaĢkurt, “Faytonlu (Adana)”, 34,5x49,5cm, küyb, 1935 

 (http://lebriz.com/pages/exhibition.aspx?lang=TR&exhID=2243&bhcp=1, EriĢim Tarihi, 26.12.2010, 

18:30). 

 

          

  

         Türk tarihinden esinlenerek yaptığı çalıĢmalarıyla tanınan Sururi Taylan (1891-

1947) çalıĢmalarında at tasvirine de yer vermiĢtir. Eserlerinde milli ve tarihi 

duyguları yansıtan sanatçı, Türk tarihinden ilham alarak oluĢturduğu içerisinde at 

tasvirine de yer verdiği “Atilla ve Ordusu” (Resim 57) adlı resminde savaĢ 

meydanında hazırlık yapıldığına dair izlenimler vardır. Atlı birliklerden oluĢan Hun 

askerlerinin baĢkomutanları Atilla‟yı seyrettiği görülmektedir. Resim o günlerin 

giyim ve kuĢamını yansıtmaktadır. Ġyi bir inceleme ve araĢtırma yapılarak planlanmıĢ 

http://lebriz.com/pages/exhibition.aspx?lang=TR&exhID=2243&bhcp=1
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bir çalıĢma olduğu gerçektir. Ġzlenimci sanat anlayıĢına sahip olan sanatçının fırça 

vuruĢları ve renklerindeki seçicilik bu eserde görülmektedir. 

 

 

 
 

Resim 57: Sururi Taylan, “Atilla ve Ordusu” 89x69cm, tüyb,                                                                  

1938, ĠAM (Anonim, ty: 148). 

 

          

         Hikmet Onat gibi empresyonist sanat anlayıĢı ile Ġstanbul‟un çeĢitli mekânlarını 

ölümsüzleĢtiren Vecihi Bereketoğlu (1895-1975), 1895 yılında Rodos‟ta doğmuĢtur. 

(Ġslimyeli, 1967: 84). Özellikle Ġstanbul Kurbağalıdere, Salacak, Moda ve 

Fenerbahçe‟den yaptığı peyzajlarla tanındı. BaĢlangıçtan bu yana empresyonist sanat 

inancı ile çalıĢan sanatçı, bu inancı ile realizmi birleĢtirmiĢ, birbirinden güçlü eserler 

vermiĢtir. Bereketoğlu‟nun “Harman” (Resim 58) ismini verdiği bu çalıĢmasında da 

izlenimci sanat anlayıĢının bütün yönleri hissedilmektedir. Sanatçının baĢyapıtlarında 

biri kabul edilen bu eserde harman yerinde gücünden faydalanılan atın da tasviri ele 
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alınmıĢtır. Torbalı atlar bir yandan yemlerini yerken bir yandan da yüklerinin 

doldurulmasını beklemektedirler. 

 

Resim 58: Vecihi Bereketoğlu, “Harman”, 73x92cm, tüyb. 

(http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0301/&iName=K0301-

183&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=57903, EriĢim Tarihi, 16.01.2011, 17:36). 

 

         Türk resminde renk, konu çeĢitliliği ve kompozisyon biçimiyle kendine farklı 

bir yer edinen Naci Kalmukoğlu (1896-1954), 1896 yılında Harkof‟da doğmuĢtur 

(Ġslimyeli, 1969: 382).  

 

         Sanatçı tarihi konulara eserlerinden yer vermiĢtir. Özellikle konusu Fatih Sultan 

Mehmet (Resim 59) ve Ġstanbul‟un fethi (Resim 60) olan birçok eseri vardır. Bu 

eserlerde güçlü, lekesel fırça vuruĢlarına, renk seçimindeki ustalığa, paletinin 

zenginliğine ve güçlü desen anlayıĢına hayran olmamak elde değildir. Yaptığı tarihi 

çalıĢmaların içerisine at temasını da katarak zengin bir kompozisyon oluĢturmuĢtur. 

http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0301/&iName=K0301-183&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=57903
http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0301/&iName=K0301-183&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=57903
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Resim 59: Naci Kalmukoğlu, “ At Üstünde Fatih Sultan Mehmet” tüyb 

(http://www.antikalar.com/v2/images/konuk/konuk0706-08x.JPG, EriĢim Tarihi, 13.03.2011, 12:27). 

 

Resim 60: Naci Kalmukoğlu, “Ġstanbul‟un Fethi” 44x44cm,  düyb. 

(http://lebriz.com/pages/exhibition.aspx?lang=TR&exhID=2177, EriĢim Tarihi, 13.03.2011, 12:30). 

          

http://www.antikalar.com/v2/images/konuk/konuk0706-08x.JPG
http://lebriz.com/pages/exhibition.aspx?lang=TR&exhID=2177
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         Ankara‟nın çeĢitli yerlerini resmettiği manzara çalıĢmalarıyla tanıdığımız EĢref 

Üren (1897-1984),  1897 yılında Ġstanbul‟da doğmuĢtur (Ġslimyeli, 1971: 808).  

 

 

Resim 61: EĢref Üren, “Kompozisyon”, 40.5x51cm, tüyb. (ġerbetçi, 2008: 66).      

         Türk resim sanatında önemli bir yere sahip olan EĢref Üren‟de d Grubu‟na 

katılanlardandır. EĢref Üren resimlerinde duygusal bir empresyonizm 

uygulamaktadır. Ancak tam anlamıyla empresyonist değil, bir açık hava, görünüm 

ressamı izlenimindedir. Tüm yaĢamı boyunca Çankaya sırtlarından, havuzlu 

parklardan yaptığı görünümler bir bakıma empresyonist icra tarzını hatırlatmakla 

beraber, paletini doğal görüntülere göre ayarlayan bir sanatçının yapıtlarıdır (Berk ve 

Turani, 1981: 115). Sanatçı bu tarzıyla d Grubu‟nun temel inanıĢlarına ters düĢecek 

kompozisyonlar üretmiĢtir. Grubun sanatçıları Kübist, konstrüktivist-inĢacı-soyutsal 

ilkelere bütünüyle bağlı sanatçılardan oluĢmuĢtur (ġerbetçi, 2008: 66). 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/1897
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Resim 62: EĢref Üren, “Kuvayı Milliye”, tüyb. 

(http://www.ahmetnuray.com/kucuk_resimler2/resim.asp?id=851, EriĢim Tarihi, 24.02.2011, 20.00). 

 

         Sanatçının at tasvirine yer verdiği çalıĢmaları genellikle milli mücadele 

dönemini (Resim 61) anlatan resimlerdir. Bu resimlerde köylülerin beklediği 

süvarilerin baĢında beyaz atın üzerinde Atatürk (Resim 62) tasvir edilmiĢtir. 

Resimlerinde empresyonist izler görülse de sanatçı kendine özgü bir tarz yaratmıĢtır. 

        At resmi denilince ilk akla gelen sanatçılarımızın baĢında gelen Cemal Sait 

Tollu (1899-1968), 19 Nisan 1899 tarihinde Ġstanbul‟da doğmuĢtur (Ġslimyeli, 1971: 

753). Memleketimize çağdaĢ sanat görüĢünü getirenlerdendir (Ġslimyeli, 1971: 753-

754). 

         1933‟de Cemal Tollu, Abidin Dino, Elif Naci, Zeki Faik Ġzer, Nurullah Berk ve 

Zühtü Mürüdoğlu ile Türk resminde yeni bir dönemin adımlarını atacakları d 

Grubu‟nu kurmuĢlardır (Atan, 2007: 62).    

         Onu yakından tanıyan meslektaĢı Nurullah Berk Cemal Tollu için Ģu ifadeleri 

kullanmaktadır: “...Neydi onu ötekilerden bir bakıma kendi en yakın dostlarından 

ayıran? Kolaycılıktan kaçışı, güç işleri başarma çabası, temizliği, içtenliği, 

http://www.ahmetnuray.com/kucuk_resimler2/resim.asp?id=851
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şarklılıktan nefreti, sanatın zanaatını kavrayışı, kendini bilişi, kendi sınırlarını pek 

güzel seçerek yapabildiğini yapmakla yetinişi, kötü işler çıkardığı zaman bunlardan 

utanmayışı, saflığı, her çeşit gösterişten kaçışı, yapamayacağını yapmaya, 

olduğundan üstün görünmeye heves etmeyişi…” (Çoker, 1996: 17). 

 

Resim 63: Cemal Tollu, “Manisa Yangını”, 137x222cm, tüyb, ĠRHM (Özsezgin, 1982: 96). 

 

 

Resim 64: Cemal Tollu, “Koza Han, Bursa” 150x300cm,  tüyb. 1949 TĠBK (Giray, 2000b: 363). 
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Resim 65: Cemal Tollu, “Atlar”, 195x134cm, tüyb, ARHM (Özsezgin, 2002: 105).   

 

 

         Cemal Tollu eserlerinde toplumcu gerçekçi sanat felsefesini barındıran bir 

sanatçıdır. “Manisa Yangını” (Resim 63) ve “Koza Han” (Resim 64) adlı 

yapıtlarında bunu görmek mümkündür. Manisa Yangını adlı eserinde at üstünde 

Atatürk‟ü köylülerin sorunlarını dinlerken resmetmiĢtir. “Bursa Koza Han” adlı 

resminde de alıĢ veriĢ yapan insanların oluĢturduğu kalabalık bir kompozisyon 

görülmektedir. Bu resimde hanın ortasında at arabası durmaktadır. “Atlar” (Resim 

65) adlı eserinde de sanatçı, sağlam fırça vuruĢları, soyutlamacı tazı ile kübist 

kaygılar içerisinde olduğunu hissettirmektedir. Cemal Tollu, Paris‟te Louvre 

Müzesi‟nde gördüğü büyük ve bol figürlü resimlerden esinlenerek oluĢturduğu bu 

kompozisyonlarda kunt figürler kullanmıĢ, insanlar abartılmıĢ boylarıyla konuya 

dahil olmuĢtur. 

 

         ÇeĢitli dergi ve kitaplarda illüstratör olarak çalıĢan Münif Fehim Özerman, 

1899-1993) “KurtuluĢ SavaĢı ve Türk Subayları” (Resim 66) adlı eserinde at tasvirini 

ele almıĢtır. Atların doludizgin, koĢar halleri, kullanılan renk, fırça ve lekesel formlar 

resme büyük bir hareketlilik kazandırmıĢtır.                                                                                                                                                 
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Resim 66: Münif Fehim, “KurtuluĢ SavaĢı ve Türk Subayları”,                                                                                                                                                 

70x70cm, düyb, ĠAM (Anonim, ty: 122). 

 

         Resimlerinde Anadolu insanını doğal, içten ve gerçekçi tarzda iĢleyen  ġeref 

Akdik (1899-1972), 1899‟da Ġstanbul Fatih‟te doğmuĢtur. (Ġslimyeli, 1967: 19). 

Peyzajlarında hocası Ġbrahim Çallı‟nın etkisi açıkça görülür. Ġzlenimci sanat anlayıĢı 

ile ürettiği resimlerinde Anadolu‟nun çeĢitli yerlerini eserlerine yansıtmıĢtır. 

KurtuluĢ SavaĢı ve Ġnkılaplar‟la ilgili resimlerinde toplumcu gerçekçi anlayıĢ ile 

Anadolu insanını olduğu gibi doğal halleriyle tuvallerine aktarmıĢtır. Bu yönüyle 

sanatçıyı milli birlik ve bütünlüğü tesis edici; halkın savaĢ sonrası azim ve 

gayretlerini yükseltici, inkılaplara sahip çıkıcı eserler üretmiĢtir (AltıntaĢ, 1988: 64). 

http://tr.wikipedia.org/wiki/1899
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul
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         Sanatçı “Pamuk Toplayanlar” (Resim 67) adlı çalıĢmasıyla çalıĢkan ve fedakâr 

Anadolu kadınını empresyonist sanat anlayıĢıyla resmetmiĢtir. Resmin ön planında 

pamuklar çuvallara ve sepetlere doldurulmakta, ufukta ise pamuk yüklenmiĢ at 

arabası görülmektedir.            

 

Resim 67: ġeref Akdik, “Pamuk Toplayanlar”, tüyb, TĠBK (Giray, 2000b: 263). 

 

         Resimlerinde, çoğunlukla katı, sert inĢacı, gerek üslubu ile gerek geometriksel 

soyutlamacı anlayıĢta yaptığı folklorik resimleriyle tanıdığımız Cevat Hamit Dereli 

(1900-1989), 1900 yılında Rize‟de doğmuĢtur ( Ġslimyeli, 1969: 139).  

 

Resim 68: Cevat Dereli, “Ġstihsal”, 201x305cm, tüyb, 1952, ĠRHMK (Giray, 2004: 109). 
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            Cevat Dereli‟nin sanat yaĢamı, 1930 yıllarına doğru Müstakiller Grubu‟nun 

ortak hareketiyle baĢlamıĢ, 1950 yıllarında içerik yönünden yöresel bir anlayıĢa, 

biçim yönünden lekeci bir duyarlığa bağlı olarak sürekli bir geliĢme evresi 

geçirmiĢtir (http://www.edebiyatsanat.com/turk-ressamlari/1103-cevat-dereli.html 

EriĢim Tarihi: 20.03.2011: 22:16).  

         Ġlk resimleri kübist çizgi ve hacim etkilerini düĢündürmekle birlikte, kübizmin 

katı kuralcılığım yöresel bir bakıĢ ve değerlendirmeyle kırma çabasına yöneliktir. Bu 

çaba, sonraki resimlerinde daha da belirgin bir görünüĢ kazanacak olan, özgün ve 

kiĢisel kalma amacının somut belirtisi olmuĢtur (http://www.edebiyatsanat.com/turk-

ressamlari/1103-cevat-dereli.html EriĢim Tarihi: 20.03.2011: 22:16).  

         Cevat Dereli, içinde figürlerin hareketli bir ortam yaratacak biçimde yer aldığı 

bir peyzaj ressamıdır. Bu peyzaj, yaĢanan çevrenin canlı izlenim ve anılarını içerir, 

hazır biçim kalıplarına dayanmaz, renkçiliğin leke değerleriyle yüklüdür. Konak ve 

kaplıcalar, ekmeğini denizden ve topraktan kazanan iddiasız insanların renkli 

yaĢamları, sokak fotoğrafçıları önünde resim çektiren Karadeniz köylüleri, sandalın 

küreklerine yapıĢmıĢ balık avcıları, tablalarına balık istiflerinin dizildiği balık 

satıcıları, kasaba meydanları, faytonlu kıyı kasabaları, sakin yazlıklar, kıyıya 

çekilmiĢ sandallar, ilgi duyduğu ve içten bir anlatımla yoğurduğu konulardır. 

Figürler, çoğunlukla iĢlek bir fırça darbesiyle sürülmüĢ uçuk bir mavi, nefti, gri ya da 

yeĢil bir leke üstünde, eski hat ustalarının kıvrak dokunuĢlu çizgileriyle yer alır. 

Yüzey ve derinlik, satıh ve perspektif, Dereli‟nin resimlerinde birbirini tamamlayan, 

birbiri içine geçmiĢ değerler olarak yer alır. Ġyimser ve yumuĢak bir görüntüleme 

tutkusu, kendiliğinden oluĢmuĢ izlenimi veren rahat bir anlatım, eski Karagöz 

tasvirlerini anımsatan ince bir figürcülük beğenisi, gerçekle efsaneyi bağdaĢtırmaya 

çalıĢan çekici bir resmetme aĢkı, renkçilikte anlamını bulan zengin bir gönül 

coĢkunluğu, Dereli‟nin sanatı için ilk akla gelebilecek saptamalardır. Yeterince 

duygulu, çevreye ve insanlara açık, Ģiirsel değerlerle yüklü olan Dereli‟nin resimleri, 

çağdaĢ Türk sanatının seçkin ve kiĢilikli örnekleri arasında yer alır 

(http://www.edebiyatsanat.com/turk-ressamlari/1103-cevat-dereli.html EriĢim Tarihi: 

20.03.2011: 22:16). 
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Resim 69: Cevat Dereli, “Hasat”, 99,5x130cm, tüyb, 1956, ARHM (Giray, 2004: 110).      

         Sanatçının “Ġstihsal” (Resim 68) ve “Hasat” (Resim 69) adlı çalıĢmaları at 

tasvirine verdiği çalıĢmalardandır. Eserlerinde sıklıkla at temasına yer veren Dereli, 

bu resimlerinde folklorik ögeleri ustalıkla kompozisyonlarına aktarmaktadır. 

Anadolu‟nun yerel motifleri bu dönem sanatçılarında olduğu gibi Dereli‟nin 

eserlerinde de fark edilmektedir. Çoraplardan, elbiselere, atların örtülerinden, yerel 

yaĢantılara kadar her Ģeyin ince bir iĢçilikle iĢlendiği, figürlerin soyutlamacı anlayıĢta 

kurgulandığı bu eserlerinde kübist sanat anlayıĢı görülmektedir. 

 

         ĠnĢacı resim anlayıĢına sahip olan Refik Epikman (1901-1974), 15 Nisan 1929 

tarihinde kurulan Müstakil Ressamlar ve HeykeltıraĢlar Birliği‟nin kurucu üyeleri 

arasında yer almıĢtır. Birlik, Refik Epikman‟ın dıĢında, Cevat Dereli, ġeref Akdik, 

Mahmut Cüda, Nurullah Berk, Hale Asaf, Ali Avni Çelebi, Zeki Kocamemi gibi 

ressam ve heykeltıraĢ Muhittin Sebati ile Ratip AĢir Acudoğlu gibi kurucu üyelerden 

oluĢmaktadır (Çoban, 1993: 117). Epikman ilk dönem resimlerini izlenimci anlayıĢta 

çalıĢırken daha sonra soyut sanat eğilimlerine yönelmiĢtir.  

        

         Sanatçı “Ġlk Meclis” (Resim 70) adlı çalıĢmasında Türkiye Cumhuriyeti‟nin ilk 

meclisin açılıĢını konu aldığı eserinde at tasvirine de yer vermiĢtir. Meclisin açılıĢı 

http://tr.wikipedia.org/wiki/15_Nisan
http://tr.wikipedia.org/wiki/1929
http://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCstakil_Ressamlar_ve_Heykeltra%C5%9Flar_Birli%C4%9Fi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Cevat_Dereli
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eeref_Akdik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mahmut_C%C3%BCda
http://tr.wikipedia.org/wiki/Nurullah_Berk
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hale_Asaf
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ali_Avni_%C3%87elebi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Zeki_Kocamemi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Muhittin_Sebati
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ratip_A%C5%9Fir_Acudo%C4%9Flu&action=edit&redlink=1
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büyük ve coĢkulu bir kalabalık tarafından izlenmektedir. At üstünde resmedilenler 

genellikle Ankara Seğmenleridir. 

 

 
 

Resim 70: Refik Epikman, “Ġlk Meclis”, 100x142cm, tüyb, 1960,                                                        

ARHM (Giray, 2004: 138-139). 

 

         Resim bir yapı gibi yoktan var edilir, bir abide gibi kurulur, bir duvar gibi 

örülür diyen Zeki Kocamemi (1901-1959), 1901 yılında Ġstanbul‟da doğmuĢtur 

(Ġslimyeli, 1969: 419). Kübist ve dıĢavurumcu anlayıĢta eserleri üretmiĢtir. 

                                                                                                                                 

         Zeki Kocamemi, Müstakil Ressamlar ve HeykeltıraĢlar Birliği ile katıldığı I. 

Devlet Resim ve Heykel Sergisi‟nde ise “Atatürk‟ün Cenaze Töreni” ya da 

“Atatürk‟ün NaaĢı‟nın Gülhane Parkı‟ndan Sarayburnu‟na GötürülüĢü”(Resim 71) 

adlı resmiyle birincilik ödülü almıĢtır (Ġslimyeli, 1969: 423). Matem havasında 

yapılan, koyu tonların hakim olduğu bu resimde sanatçı, dıĢavurumcu sanat anlayıĢla 

at tasvirine de yer vermiĢtir. 

 

         Zeki Kocamemi, ortak bir yazgıyı paylaĢan askerleri anlattığı “Mekkâre Erleri” 

adlı eserinde, ulusun KurtuluĢ SavaĢı‟na karĢı duyduğu ortak istenci 

görselleĢtirmiĢtir. “Mekkâre Erleri” (Resim 72) adlı yapıtı bu konudaki en tanınmıĢ 

eseridir. Kübist ve dıĢavurumcu anlayıĢla resmedilen bu eserde KurtuluĢ SavaĢı‟nda 

güçlerini birleĢtiren insanların vatanlarını kurtarma adına yaĢadıkları zorlukları ve 
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cepheye malzeme götürmeleri anlatılmaktadır. Sanatçı bu resminde at tasvirine yer 

vererek mekkâre yani hayvanlar aracılığıyla cepheye sevkiyat yapan askerleri 

resmetmiĢtir. 

 

 

Resim 71: Zeki Kocamemi, “Atatürk‟ün Cenaze Töreni”, 148x250cm, tüyb, 1939, ĠAM 

(http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Atat%C3%BCrk%27%C3%BCn_cenaze_t%C3%B6reni.JPG, 

EriĢim Tarihi, 23.01.2011, 00:30 

 

 

 

Resim 72: Zeki Kocamemi, “Mekkâre Erleri”, 123x195,5cm, tüyb, 1935, ĠRHM 

(http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Zkmakkare_erleri.JPG, EriĢim Tarihi, 23.01.2011, 00:33). 

 

          

http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Atat%C3%BCrk%27%C3%BCn_cenaze_t%C3%B6reni.JPG
http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Zkmakkare_erleri.JPG
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        Doğayı klasik beğeni çerçevesinde değerlendirerek yaptığı manzara ve 

natürmortlarıyla tanınan Mahmut Celalettin Cuda, 1904 yılında, Muğla‟da 

doğmuĢtur (Ġslimyeli: 1967: 110).           

      

         Mahmut Cuda, sanatta kübist-konstrüktif biçimleri savunan Müstakiller Grubu 

içinde, inĢacı sanatı kendi özgün kimliğiyle yorumlayan bir sanatçı olarak 

görülmektedir. Ölü doğa resimleriyle seçkinleĢen bu yorum biçimi plan, hacimsellik, 

kitle ve mekân kavramlarına, klasik sanat geleneğinin de katkıda bulunduğu bir etüd 

titizliği içinde yaklaĢmıĢtır (http://www.resimsergileri.com/unluler/cuda/cuda.htm, 

EriĢim Tarihi, 12.02.2011, 13:23).  

 

 
 

Resim 73: Mahmut Cuda,  “Selimiye Camii Önünde Kırkpınar” tüyb. 

(http://www.jetsetistanbul.com/haberdetay.asp?hbid=234, EriĢim Tarihi, 28.11.2010, 21:34). 

 

         Panayır havasında izleyiciye sunduğu “Selimiye Camii Önünde Kırkpınar” 

(Resim 73) adlı yapıtında geleneksel öğelere yer vermiĢtir. Türk insanının eğlence 

kültürünü doğal bir havada yansıttığı bu yapıtında at temasını iĢlemiĢtir. Figürlerin 

arka planında ata binen çocuklar görülmektedir. 

http://www.resimsergileri.com/unluler/cuda/cuda.htm
http://www.jetsetistanbul.com/haberdetay.asp?hbid=234
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         Müstakiller içinde Alman ekspresyonizminin temsilcisi olan ve resimlerinde 

dıĢavurumcu anlatım tarzını seçen Ali Avni Çelebi(1904-1993), 1904 yılında 

Ġstanbul‟da doğmuĢtur (Ġslimyeli: 1967: 122). Renk seçiminden ve serbest fırça 

vuruĢuna kadar dıĢavurumcu sanat anlayıĢı içerisinde ele aldığı “Sahilde Fayton” 

(Resim 74) adlı eserinde at temasını iĢlemiĢtir. 

 

Resim 74: Ali Avni Çelebi, “Sahilde Fayton”, 46x55cm, tüyb. 

(http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0282/&iName=K0282-

132&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=51676, EriĢim Tarihi, 11.03.2011, 17:10) 

 

         Toplumcu gerçekçi sanat anlayıĢında empresyonist tarzda eserler üreten Edip 

Hakkı Köseoğlu (1904-1990), Ġstanbul‟un kent yaĢamını, çevre özelliklerini konu 

aldığı resimleri ile tanınmaktadır. Bu topraklarda ilham alarak yaptığı resimler 

toplumcu gerçekçi sanat anlayıĢı ile oluĢturulmuĢtur. Eserlerinde at tasvirine de yer 

veren sanatçı “Köy Düğünü” adlı (Resim 75) eserinde at üstünde gelin ve onu takip 

eden köy ahalisini resmedilmiĢtir.  

http://tr.wikipedia.org/wiki/1904
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul
http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0282/&iName=K0282-132&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=51676
http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0282/&iName=K0282-132&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=51676
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Resim 75: Edip Hakkı Köseoğlu, “Köy Düğünü”, 32,5x45,5cm, tüyb. 

(http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0367/&iName=K0367-

118A&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=77320, EriĢim Tarihi, 23.02.2011, 18:46). 

 

         Ġzlenimci sanat anlayıĢı içerisinde ürettiği peyzajları ile tanınan ġefik Bursalı 

(1905-1990), 1905 yılında Bursa‟da doğmuĢtur (Ġslimyeli: 1967: 104). 

 

         Tablolarında genellikle Konya, Bursa ve Ġstanbul‟un tarihi ve turistik 

görünümlerini ele alan sanatçı, doğduğu kent olan Bursa‟yı eserlerinde 

ölümsüzleĢtirmiĢtir. Konya‟da öğretmenlik yaptığı dönemin etkisi ile yaptığı 

Selçuklu, Mevlana temalı resimleriyle ün kazanmıĢtır.  

 

         Resimlerinde daha çok izlenimci sanat akımının egemen olduğu ġefik Bursalı 

bu disiplinle yapmıĢ olduğu peyzajlarıyla ünlüdür. Bu manzara resimlerinde at 

temasına değinen sanatçı nehirde atını yıkayan (Resim 76) adam ve faytonlu at 

arabasına (Resim 77) yer verdiği Bursa manzaralarında doğal, sıradan gündelik hayat 

resmedilmiĢtir. ġefik Bursalı doğal ve izlenimci sanat anlayıĢını söyle 

savunmaktadır: “Ben natürü seviyorum. Natüre kendime yakın hissediyorum. Ama 

körü körüne gözümün gördüğünün taklidini de yapmıyorum. Hassas, duygulu ve 

kendime has bir anlayışla natürü ele alıyorum. Gördüğüm âlemin rengini, ahengini 

aksettiriyorum” (BaĢkan, 1991: 55). 

http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0367/&iName=K0367-118A&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=77320
http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0367/&iName=K0367-118A&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=77320
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Resim 76: ġefik Bursalı, “Bursa”, 115x89cm, tüyb. 

(http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0301/&iName=K0301-

212&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=57939, EriĢim Tarihi, 07.03.2011, 14:45). 

 

 

 
 

Resim 77: ġefik Bursalı, “Bursa”, 79x100cm, tüyb, 1948 

(http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0251/&iName=K0251-

236&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=43037, EriĢim Tarihi, 07.03.2011, 14:48). 

 

http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0301/&iName=K0301-212&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=57939
http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0301/&iName=K0301-212&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=57939
http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0251/&iName=K0251-236&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=43037
http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0251/&iName=K0251-236&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=43037
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        Kübist anlayıĢta resmettiği çalıĢmalarıyla, soyut düzenlemelerinde kullandığı 

yerel ve folklorik ögelerle kendini tanıtan Arif Bedii Eruzman (Kaptan) (1905-1982), 

1905 yılında Ġstanbul‟un Süleymaniye semtinde doğmuĢtur. Tabiatı çok seven Arif 

Kaptan, önceleri empresyonizmin etkisinde kalarak tabiat karĢısında duygulu 

peyzajlar yaptı. Daha sonra kübizm ve yeni figürasyon yollarından geçerek soyut 

resimde karar kıldı. 1955‟ten sonra renk uyumuna değer veren geometrik bir 

anlayıĢla soyut eserler meydana getirdi. Peyzajlarında çok baĢarılı oldu. Yaprakları 

dökülmüĢ ağaçları, kıvrımlı yolları, evleri vb. dinamik çizgileri ve üstün renk 

bilgisiyle tuvaline aktardı. Arif Kaptan “d Grubu” ressamlarının genel havasından 

farklı olmakla beraber, bu grup içinde özel bir yere sahip olarak “d Grubu” 

sergilerine de katıldı. Genellikle lirik, renkçi, soyut denemelere giderek tabiatı sınırlı 

renk lekeleri içinde ĢekillendirmiĢtir. (http://www.dzkk.tsk.tr/turkce/TarihiMiras 

/BAHRIYERESSAMLARI/arifBediiEruzman.php, EriĢim Tarihi: 19.12.2010, 

21:04). Bu sanat anlayıĢı içerisinde yaptığı “Atatürk Milli Mücadele‟de” (Resim 78) 

adlı eserinde Atatürk‟ü beyaz at üstünde tasvir etmiĢtir. Genci, yaĢlısı, kadını bütün 

Anadolu insanı bu Ģanlı mücadelede Atatürk‟ün yanında olmuĢ, büyük destekler 

vermiĢtir. Bu resimde sanatçı kendi üslubu ile bu konuyu iĢlemiĢtir. 

 

Resim 78:  Arif Kaptan, “Atatürk Milli Mücadele‟de”, 115x159cm,                                                    

tüyb, ĠAM (Anonim, ty: 21). 

http://www.dzkk.tsk.tr/turkce/TarihiMiras%20/BAHRIYERESSAMLARI/arifBediiEruzman.php
http://www.dzkk.tsk.tr/turkce/TarihiMiras%20/BAHRIYERESSAMLARI/arifBediiEruzman.php
http://www.dzkk.tsk.tr/turkce/TarihiMiras%20/BAHRIYERESSAMLARI/arifBediiEruzman.php
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        Bütün çağdaĢ sanat akımlarında eserler icra eden, daima yenilikler arayan Zeki 

Faik Ġzer (1905-1988), 1905 yılında Ġstanbul‟da doğmuĢtur (Ġslimyeli, 1969: 369). 

Kendisi gibi yurtdıĢından eğitimlerini bitirip dönen genç sanatçı arkadaĢlarıyla 

sanatlarını toplumla paylaĢmak dürtüsüyle Ġstanbul Cihangir‟deki o zaman adı Yavuz 

Apartmanı olan binanın beĢinci katındaki evinde Nurullah Berk, Elif Naci, Cemal 

Tollu, Abidin Dino ve heykeltıraĢ Zühtü Müridoğlu ile d Grubu‟nun temelini 

atmıĢlardır (Atan, 2007: 62).   

        Sanat akımlarını izleyerek değil, kendi yapısına uygun olanı yapmaya çalıĢtığı 

için soyut resme geç baĢlamıĢ, 1950‟li yıllardan sonra non figüratif eserler üretmiĢtir 

(http://tr.wikipedia.org/wiki/Zeki_Faik_%C4%B0zer, EriĢim Tarihi: 13.02.2011: 

17:32). Zeki Faik Ġzer, “Piknik” (Resim 79) adlı resminde ekspresyonist sanatın 

plastik değer anlayıĢına uygun olarak yaptığı bu çalıĢmasında piknik yapanları 

bekleyen fayton iĢlenerek at tasvirine de yer vermiĢtir.  

 

Resim 79: Zeki Faik Ġzer, “Piknik”, 50x60cm, tüyb. 

(http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0484/&iName=K0484-

138&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=105013, EriĢim Tarihi, 13.02.2011, 17:35). 

http://tr.wikipedia.org/wiki/1905
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul
http://tr.wikipedia.org/wiki/Cihangir
http://tr.wikipedia.org/wiki/Nurullah_Berk
http://tr.wikipedia.org/wiki/Elif_Naci
http://tr.wikipedia.org/wiki/Cemal_Tollu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Cemal_Tollu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Cemal_Tollu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Abidin_Dino
http://tr.wikipedia.org/wiki/Heykeltra%C5%9F
http://tr.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCht%C3%BC_M%C3%BCrido%C4%9Flu
http://tr.wikipedia.org/wiki/D_Grubu
http://tr.wikipedia.org/wiki/1950
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Non_fig%C3%BCratif&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Zeki_Faik_%C4%B0zer
http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0484/&iName=K0484-138&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=105013
http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0484/&iName=K0484-138&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=105013
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         Türk resim sanatının Türkiye Cumhuriyeti‟nin kurulmasıyla değiĢen 

konularında görülen özgün ve yerel motifleri eserlerinde ustalıkla kullanan Turgut 

Zaim (1906-1974),  köy temalarına yönelik figür üslubuyla, oluĢturmayı baĢardığı 

ulusal-yerel atmosfer havayla, Türk folklor ve geleneğinden yararlanarak Anadolu 

yaĢamından aldığı konuları iĢlediği resimleriyle ün kazanmıĢtır. Sanatçı çoğunlukla 

her eserinde hayvan temasına değinmiĢtir, bu resimlerinde at tasviride eserlerinde yer 

almıĢtır. Toplumcu gerçekçi üslup tarzına sahip olan Turgut Zaim‟in çalıĢmaları 

minyatür sanatını andırmaktadır. “Kompozisyon” adlı çalıĢması da sol (Resim 80), 

orta ve sağ (Resim 81) olmak üzere üç bölümden oluĢmaktadır. Eserinde Anadolu 

insanını geleneksel giyiniĢ tarzı ve yaĢayıĢı ile resmederek bir Anadolu sentezi 

oluĢturmuĢtur. Resimde bir seferberlik hali yada göç durumu gözlenmektedir. 

“Topkapı Sarayı‟na Hücum” (Resim 82) adlı yapıtında Osmanlı yönetimine yapılan 

halk ayaklanmasını resmetmiĢ, isyancıların lideri konumundaki kiĢiyi de beyaz renk 

at üstünde tasvir etmiĢtir. Resmi incelediğimizde isyanın büyük ve kanlı oluĢunu, 

saray ahalisinin canlarını kurtarmak için çatılara çıkmaya çalıĢmasından 

anlamaktayız. Sarayın çatısında bir savunma hattı oluĢturma gayreti içinde olanlar ile 

çıplak olarak resmedilen cariyeleri korumaya ve örtmeye gösterilen ilgi ve alaka 

dikkat çekici bir ayrıntıdır.  

 

 

Resim 80: Turgut Zaim, “Kompozisyon”, (sol pano) 130x300cm, tüyb, ĠRHM (Özsezgin, 1982: 20). 
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Resim 81: Turgut Zaim, “Kompozisyon”, (sağ pano) 130x300cm, tüyb, ĠRHM (Özsezgin, 1982: 21). 

 

 

Resim 82: Turgut Zaim, “Topkapı Sarayı‟na Hücum”, 55x65cm,                                                                 

tüyb, TĠBK (Özsezgin, 1982: 16). 
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         Anadolu halk kültürünü, folklorunu eserlerinde yansıtan baĢka bir ressamda 

Eren Eyüboğlu (1907-1988)‟dur. Türkiye‟nin dört bir yanını dolaĢarak Anadolu 

insanının yaĢam biçimini tuvallerine folklorik özellikleri plastik öğelerle birleĢtirerek 

yansıtmıĢtır.  

 

         Eyüboğlu, resimlerinde soyutlamacı ve ekspresyonist görüĢü ile Anadolu 

insanına ve doğal yaĢama yönelik konular iĢlemiĢtir. Böyle konularına en güzel 

örneklerden biride “Manzara” (Resim83) ismini verdiği çalıĢmasıdır. Bir Anadolu 

köyünün yaĢamından kesit sunan sanatçı, atı arabalı biçimde resimleyerek farklı bir 

kompozisyonda ele almıĢtır. At temasını iĢlediği pek çok eserinde, faytonun da atla 

birlikte ele alınması, Anadolu‟da gezi kültürünü de görsel olarak ortaya koymaktadır. 

Sanatçı resimlerinde soyutlamacı ve ekspresyonist görüĢü ile Anadolu insanına ve 

doğal yaĢama yönelik konular iĢlemiĢtir. “At Üstünde Figür” (Resim 84) adlı yapıtı 

da buna en iyi örnektir. Modern sanat anlayıĢı ile yerel Anadolu motiflerini 

birleĢtirerek, eserlerini oluĢturmaktadır. 

 

 
 

Resim 83: Eren Eyüboğlu, “Manzara”, 56x66,5cm, düyb, 1946 ARHM 

(http://www.sanalmuze.org/sergiler/zoom.php?bw=606&bh=500&orjimage=/images/zere90.jpg, 

EriĢim Tarihi, 11.02.2011, 17:28). 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/D%C4%B1%C5%9Favurumculuk
http://www.sanalmuze.org/sergiler/zoom.php?bw=606&bh=500&orjimage=/images/zere90.jpg
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Resim 84: Eren Eyüboğlu, “At Üstünde Figür”, 31x39cm, kügb, 1953 

(http://www.sanalmuze.org/sergiler/zoom.php?bw=629&bh=500&orjimage=/images/zeey22.jpg, 

EriĢim Tarihi, 11.02.2011, 17:36). 

 

         Asker kökenli sanatçılarımızdan biri olan Naim Uludoğan (1911-?) asker 

ressamlar geleneğinin izlenimci palete öncelik veren anlayıĢına bağlı olduğu 

resimlerinde, Ġstanbul peyzajları ve ölü doğa konuları ağır basmaktadır. Sanatçının 

“At” (Resim 85) adlı çalıĢması da izlenimci sanat anlayıĢına uygun olarak 

resmedilmiĢtir. 

 

Resim 85: Naim Uludoğan, “At”, 38x55cm, tüyb. 

(http://www.csmuze.anadolu.edu.tr/muze.asp?x=2&id=naim-uludogan,                                                     

EriĢim Tarihi, 26.01.2011, 19:42). 

http://www.sanalmuze.org/sergiler/zoom.php?bw=629&bh=500&orjimage=/images/zeey22.jpg
http://www.csmuze.anadolu.edu.tr/muze.asp?x=2&id=naim-uludogan
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         Ġbrahim Çallı Atölyesi‟nde yetiĢen Hulusi Mercan(1913-1988), mozaik 

tekniğini andıran fırça ve renk kullanımıyla manzaralar üretmiĢtir. Ġzlenimci anlatım 

tazını benimseyen sanatçı “Bursa‟da YeĢil Türbe” (Resim 86) adlı çalıĢmasında 

tarihi yapı çevresinde akan yaĢamı ve Anadolu gezi kültürünün vazgeçilmez motifi 

atlı faytonu da resmetmiĢtir. 

 

 

 
 

Resim 86: Hulusi Mercan, “Bursa‟da YeĢil Türbe”, tüyb, TĠBK (Giray, 2004: 388). 

 

 

  

         Türk resminde yerel konulara kendi bakıĢ açısı ile değinen, bu eserlerini 

toplumcu gerçekçi tarzda ele alan Bedri Rahmi Eyüboğlu (1913-1975), 1913 yılında 

Görele‟de doğmuĢtur (Ġslimyeli: 1967: 202). Resimlerinde köy manzaraları, köy 

kahveleri, faytonlu, at arabalı yollar, iğde dalı takmıĢ gelinler gibi Anadolu‟ya özgü 

görünümler egemendir.  
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Resim 87: Bedri Rahmi Eyüboğlu, “YeĢil Han”, 50x70cm, tüyb, 1975 

(http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0484/&iName=K0484-

129&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=105004, EriĢim Tarihi, 02.03.2011, 16.37) 

 

 

 

 
 

Resim 88: Bedri Rahmi Eyüboğlu, “ Anadoluhisarı”, 48x63cm,                                                                    

tüyb ARHM (Özsezgin, 1982: 33). 

 

         Bedri Rahmi halk sanatını sağlam bir kaynak olarak görmeye baĢlamıĢtır. Halk 

sanatından yola çıkarak yeni anlatım biçimleri aramıĢtır. Minyatürlerden de 

esinlenmiĢtir. Anadolu kilimlerinin geometrik, soyut biçimleri,                                                                                                                                      

çini, cicim, heybe, yazma ve çorapların bezeme düzeni ve renk uyumlarını kaynak 

olarak kullanmıĢ, motifin ağırlık kazandığı süslemeci bir tutumla resimler yapmıĢtır. 

Ancak, yalnızca motifleri resme uygulamakla yetinmemiĢ, renk ve malzeme 

http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0484/&iName=K0484-129&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=105004
http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0484/&iName=K0484-129&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=105004
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araĢtırmalarına da girmiĢtir. ÇeĢitli teknikleri deneyerek gravür, mozaik, heykel ve 

seramik alanlarında birçok ürün vermiĢtir. Yine bir halk sanatı olan yazmacılığa da 

yönelmiĢ, kumaĢ üstüne baskılar yapmıĢ, bu çalıĢmalarını öğrencileriyle birlikte de 

yürütmüĢtür. Eyüboğlu resimlerinde genellikle at tasvirine değinmiĢtir. “YeĢil Han” 

(Resim 87)adlı resminde ve “Anadoluhisarı” (Resim 88) çalıĢmasında at arabasına 

yer vermiĢtir. “At üstünde AĢıklar” (Resim 89) adlı eserinde ise yerel folklorik 

ögeler, renkleri mozaik Ģeklinde yapılan fırça vuruĢlarıyla puantilizmi yani 

noktacılığı anımsatmaktadır.  

 

 
 

Resim 89: Bedri Rahmi Eyüboğlu, “At Üstünde ÂĢıklar”, 93x170cm, tüyb, 1944 

 (http://lebriz.com, 26.09.2010, 15:28). 

 

         Çok yönlü bir kültür adamı olan Abidin Dino (1913-1993), çağdaĢ Türk 

resminin öncülerindendir. Türk resim tarihinde d Grubu ve Yeniler Grubu adlarıyla 

anılan sanat topluluklarının etkili isimlerinden biri olmuĢtur.  

         Dino, çizgi ve desenlerin ön plana çıktığı resimlerinde iĢçi ve köylü tiplerini 

özgün bir üslupla iĢlemiĢtir. BaĢlangıçta Picasso‟nun etkisinde kalan sanatçı, daha 

sonraları yapıtlarında özgün ve yerel bir senteze ulaĢmıĢtır. ÇağdaĢ Türk resminde at 

tasvirini (Resim90) iĢleyen sanatçılarımızdandır. Resimde bozkırda dolaĢan yabani 

(yılkı) atları kendine has sanat anlayıĢı içerisinde ele almıĢtır. 

http://lebriz.com/
http://tr.wikipedia.org/wiki/D_Grubu
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Yeniler_Grubu&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Picasso
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Resim 90: Abidin Dino, “Atlar”, 150x50cm, tüyb 

(http://www.sanalmuze.org/arastirarakogrenmek/preview.php?Image=/images/zro08.jpg, EriĢim 

Tarihi, 17.12.2010, 18:26). 

         Ġzlenimci sanat anlayıĢında eserler üreten Nüzhet Ġslimyeli (1913-2005), 1913 

yılında Bursa Mudanya‟da doğmuĢtur (Ġslimyeli, 1969: 353). Asker kökenli 

ressamlarımızdandır.  

 

         Özellikle doğu illerinin köy ve kıĢ manzaralarını tuvallerine aktardı. Bu kıĢ 

konulu resimlerinde biride “Bingöl‟de KıĢ” (Resim 91) adlı eserdir. Yağan karın 

fazlalığından dolayı kızaklı atın kullanıldığı soğuk bir kıĢ mevsimini hissettiren 

sanatçı, bu soğukluğu arka plandaki evin duvarlarını sarı rengi boyayarak sıcak bir 

hava estirmiĢtir. Resim Ġslimyeli‟nin izlenimci anlayıĢını yansıtmaktadır. 

http://www.sanalmuze.org/arastirarakogrenmek/preview.php?Image=/images/zro08.jpg
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Resim 91: Nüzhet Ġslimyeli, “Bingöl‟de KıĢ”, 35x25cm, tüyb, 1957 (Ġslimyeli, 1990: 43). 

 

 

         Eserlerinde bir akıma bağlı kalmamıĢ devamlı yeni arayıĢlar içerisine girmiĢ 

olan Ferruh BaĢağa (1915-2010), 1915‟te Ġstanbul‟da doğmuĢtur (Ġslimyeli, 1967: 

74). Toplumcu gerçekçi sanat anlayıĢı ile resimler üreten sanatçı, 1980 yılında 

geometri ile ilgilenmeye baĢlamıĢ ve “geometri bir problemdir. Ben problem dıĢına 

çıkarak geometrinin estetiğini aradım”. Diyen BaĢağa, “Geometrinin Sonsuz Estetik 

Olasılıkları”nı keĢfetmeye Ġstanbul‟daki atölyesinde sürdürmüĢtür 

(http://tr.wikipedia.org/wiki/Ferruh_Ba%C5%9Fa%C4%9Fa,  EriĢim Tarihi, 07.04. 

2011: 12:43). 

         Sanatçı ilk dönem çalıĢmalarında toplumcu gerçekçi sanat anlayıĢı ile 

Anadolu‟nun yerel ve kültürel değerlerini eserlerine taĢımıĢtır. Bu çalıĢmalarında at 

tasvirine de yer vermiĢtir. “Konya Mecidiye Hanı” (Resim 92) adlı eserinde sanatçı 

eski Anadolu yaĢantısında alıĢ veriĢ iĢlerinin yapıldığı bir han kültürünü izleyiciye 

anlatmıĢtır. Hanın ortasında kendisine yüklenecek malzemeleri dinlenerek bekleyen 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul
http://tr.wikipedia.org/wiki/1980
http://tr.wikipedia.org/wiki/Geometri
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ferruh_Ba%C5%9Fa%C4%9Fa
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at resmedilmiĢtir. Resimde figürler kunt bir anlayıĢla iĢlenerek, normalin üzerinde bir 

orantıyla resmedilmiĢtir. 

 

Resim 92: Ferruh BaĢağa, “Konya Mecidiye Hanı” 80x91cm, tüyb, 1945, SSK 

(http://www.sanalmuze.org/retrospektif/zoom.php?bw=575&bh=500&orjimage=/images/zfb08.jpg, 

EriĢim Tarihi, 07.04.2011, 13:05). 

 

         Resimlerinde hayvan temasına sıklıkla yer veren, bu eserlerini kendine has 

toplumcu gerçekçi, fantastik kurgulu konular iĢleyen Cihat Burak (1915-1994), Türk 

resim sanatı içinde at tasvirine yer veren sanatçılarımızdandır. 

          

         At motifli resimlerinden biri, ressamın gazino atmosferini ve Zeki Müren‟in 

Ġzmir Fuarı‟ndaki “Romalı Araba YarıĢçısı” mizansenini konu edindiği 

“Eylemlerimiz” (Resim 93) kompozisyondur. Ressamın belli bir kesimin eğlence 

anlayıĢını hiciv ettiği bir çalıĢmadır. Bir diğer resmi de “Çocukluk Anısı” (Resim 94) 

adlı eserinde ata bindirilmiĢ çocuk ve atın seyisi resmedilmiĢtir. 

 

http://www.sanalmuze.org/retrospektif/zoom.php?bw=575&bh=500&orjimage=/images/zfb08.jpg
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Resim 93: Cihat Burak, “Eylemlerimiz”, 140x140cm, tüyb,                                                                        

1971, ARHM (Özsezgin, 2002: 145). 

 

 
 

Resim 94: Cihat Burak “Çocukluk Anısı”, 60x72,5cm, tüyb, 1955 

(http://www.sanalmuze.org/retrospektif/zoom.php?bw=597&bh=500&orjimage=/images/zcbu62.jpg, 

EriĢim Tarihi, 17.02.2011, 21:37). 

 

         Türk resim sanatında kadın portreleriyle tanıdığımız Nuri Ġyem (1915-2005), 

1915‟de  Ġstanbul‟da doğmuĢtur (Ġslimyeli: 1969: 361). Sanatçı, toplumsal-gerçekçi 

sanat akımının Türkiye‟deki önemli temsilcilerinden biridir. Anadolulu kadın 

portreleriyle tanınmıĢtır.  

http://www.sanalmuze.org/retrospektif/zoom.php?bw=597&bh=500&orjimage=/images/zcbu62.jpg
http://tr.wikipedia.org/wiki/1915
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul
http://tr.wikipedia.org/wiki/Anadolu
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         Ahmet Hamdi Tanpınar‟ın, Bir heykel kadar sımsıkı, yeĢil mehtap aydınlığı 

kadar zarif, geçmiĢ zamanın havasını içinde taĢıyan eski fresk ve ikonalar kadar yalın 

dediği kadın yüzleri, köyden kente göçün yoğunlaĢtığı, bireye ait sosyal hakların 

kadınlar aleyhine iĢlediği bir dönemin ürünüdür. Mahur, çekingen, güzel, utangaç ve 

melankolik halleri ile bu yüzler, hem ölen ablasının hayali imgesi hem de zamanı 

aĢan ikonik bir sembol olarak Nuri Ġyem‟in sanatının billurlaĢmıĢ bir örneğidir 

(http://tr.wikipedia.org/wiki/Nuri_%C4%B0yem, EriĢim Tarihi, 24.03.2011, 02:07). 

Anadolu gerçeğine ulusalcı bir bakıĢla yaklaĢtığı göç resimlerinde de, çalıĢan, 

emeğini topraktan çıkaran kadınları sembolize etmiĢtir. Eserlerinde at tasvirine yer 

veren sanatçı “Nalbant” (Resim 95) adlı resminde atın nalının değiĢtirilmesini 

kendine has anlatımıyla tuvale aktarmıĢ ve bu resmiyle akademiden birinci olarak 

mezun olmuĢtur. Bir diğer at tasvirini iĢlediği “ġile‟de Köylüler” (Resim 96) adlı 

çalıĢmasında toplumcu gerçekçi sanat anlayıĢıyla, yerel konulara yer vermiĢtir. 

 

Resim 95: Nuri Ġyem, “Nalbant”, 120x100cm, tüyb, 1944 (Giray, 2001: 61). 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Fresk
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0kona
http://tr.wikipedia.org/wiki/Nuri_%C4%B0yem
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Resim 96: Nuri Ġyem, “ġile‟de Köylüler”, 45.5x50cm, tüyb, 1988 

(http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0536/&iName=K0536-

196&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=117162, EriĢim Tarihi, 12.03.2011, 19:20). 

 

         Fahir Aksoy (1916-2008), naif resim alanında Türkiye‟nin önde gelen 

ustalarından biri olarak kabul edilmektedir. Naif geleneğin temsilcisi olan sanatçı bu 

anlayıĢla resimlerinde Anadolu gezi kültürünü yansıttığı “Küçük Esnaf ÇarĢısı” 

(Resim 97) adlı eserinde faytonlu ata da yer vermiĢtir. 

 
 

Resim 97: Fahir Aksoy, “Küçük Esnaf ÇarĢısı”, tüyb, Özel Koleksiyon (Giray, 2000b: 556). 

http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0536/&iName=K0536-196&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=117162
http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0536/&iName=K0536-196&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=117162
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         Türk resim sanatında at tasviri denilince akla ilk gelen isimlerden biri olan 

Avni ArbaĢ (1919-2003), 1919 yılında Ġstanbul‟da dünyaya gelmiĢtir. Babası Kuvayı 

Milliye‟de süvari albayıdır. Sanatçı bu yüzden Kuvayı Milliye resimlerinde at 

tasvirini severek iĢlemiĢtir. 

 

 
 

Resim 98: Avni ArbaĢ, “Atatürk”, 146x97 cm, tüyb, 1981, ARHM (Ural, 1998: 7). 

 

 

         Avni ArbaĢ‟ın “Atatürk” (Resim 98) ismini verdiği eserinde, Napolyon 

Bonapart‟ın at üstündeki tasvirlerini hatırlatsa da özgün ve yalın anlatımıyla kendine 

has bir orijinalliği bulunmaktadır. ArbaĢ, bu resimde rengin temel felsefesini 

dıĢlayarak, lekesel bir biçimden sağlam bir desen çıkararak, Atatürk‟ü tüm 

gerçekliğiyle yansıtmıĢtır (F.BaĢbuğ, 2009: 109).   
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         Avni ArbaĢ yapıtları hakkında söyle demiĢtir; “Aslında önemli olan, benim de 

yaptığım, modeli önüme koyup oturup onu kopya etmek değil. Doğa bir araç, hatta 

resim bir araç... Ben düşündüğüm şeyi yapıyorum. Ama düşündüğüm şeyleri 

yapabilmem için yaptığım şeyleri tanımam gerek. Atı tanımadan at resmi yapılamaz. 

İnsan yaptığı şeyi tanımalı. Eğer söyleyecek sözünüz yoksa o zaman bir şey 

yapamazsınız”. 

(http://www.sanalmuze.org/retrospektif/view.php?type=1&artid=159, EriĢim Tarihi, 

23.12.2010, 20:28). 

 

 
 

Resim 99: Avni ArbaĢ, “Atlı”, 100x75cm, tüyb, 1986,                                                                              

Bilge-Ertan Mestçi Koleksiyonu (Ural, 1998: 11). 

http://www.sanalmuze.org/retrospektif/view.php?type=1&artid=159
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Resim 100: Avni ArbaĢ, “Kuvayı Milliye Atlıları”, 475x545cm, tüyb, 1995 

(http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=TR&artistID=100&periodID=-

1&pageNo=0&exhID=0, EriĢim Tarihi, 14.03.2011, 10:55). 

 

 

 

         Avni ArbaĢ 1958 yılında ilk kez Paris‟e gelen Nazım Hikmet‟le tanıĢtı. 

ArbaĢ‟ın resimlerini gören Nazım Hikmet, at figürlü (Resim 99) resimlerinden 

esinlenerek “Avni‟nin Atları” Ģiirini yazıp, sanatçıya armağan etmiĢtir (Ural, 1998: 

31). Sanatçı babasının Kuvayı Milliye‟de süvari albayı olmasında dolayı 

resimlerinde at tasvirini özellikle “Kuvayı Milliye Atlıları” (Resim 100) ve “Mustafa 

Kemal ve Kuvayı Milliye Atlıları” (Resim 101) gibi çalıĢmalarında özenle iĢlemiĢtir. 

Avni ArbaĢ resimlerini söyle yorumlamaktadır: “Ben belli bir atı ya da Kuvay-ı 

Milliyeciyi, Atatürk‟ü değil, duygularımdaki, içimdekileri yapıyorum. Temalarım 

giderek bir nevi simgeye dönüşüyor. Resimde atlılar bir leke gibi resmin ortasında. 

Tek tek hepsi fark edilmese de hemen bu Kuvay-ı Milliye diyebiliyorsunuz.” (Ural, 

1998: 12). 

 

 

http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=TR&artistID=100&periodID=-1&pageNo=0&exhID=0
http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=TR&artistID=100&periodID=-1&pageNo=0&exhID=0
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Resim 101: Avni ArbaĢ, “Mustafa Kemal ve Kuvayi Milliye Atlıları”,                                                   

92x81cm, tüyb, 1995 

(http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=TR&artistID=100&periodID=-

1&pageNo=0&exhID=0, EriĢim Tarihi, 14.03.2011, 10:57). 

 

          

         Kendi kendini yetiĢtirerek Akademik anlamda eğitim görmeden Türk resminde 

naif anlayıĢı ile önemli bir yere sahip olan Ġbrahim Balaban, 1921‟de Bursa‟da 

doğmuĢtur. Genç yaĢta cezaevine girmiĢ, burada kendini avutmak için resim çizmeye 

baĢlamıĢtır.  

         Balaban, Bursa Cezaevi‟nde kendisinden 20 yaĢ büyük olan Nazım Hikmet 

Ran‟la tanıĢmıĢtır. Onun desteği ve ilgisi sayesinde resim yeteneği ortaya çıktı ve 

geliĢmiĢtir.  

          

http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=TR&artistID=100&periodID=-1&pageNo=0&exhID=0
http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=TR&artistID=100&periodID=-1&pageNo=0&exhID=0
http://tr.wikipedia.org/wiki/1921
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bursa
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bursa_Cezaevi&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Naz%C4%B1m_Hikmet_Ran
http://tr.wikipedia.org/wiki/Naz%C4%B1m_Hikmet_Ran
http://tr.wikipedia.org/wiki/Naz%C4%B1m_Hikmet_Ran
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         Resim eleĢtirmenleri kendisini “Anadolu insanının yaĢamından ve halk 

efsanelerinden yola çıkarak toplumsal gerçekçi yapıtlar üreten ressam” olarak 

tanımlamaktadır.  

         Önceleri köy yaĢamının yoksulluğunu, köylü insanların geçim sıkıntısını 

iĢleyen sanatçı, giderek destanlara (Resim 102) , halk inançlarına,  kahramanlarına, 

söylencelere, mitolojiye yönelmiĢtir. Giderek kente göçü, kentteki yaĢam ve 

demokrasi mücadelesini ele almıĢ, son dönemde Anadolu Erenleri ve Bereket 

Anaları‟nı resimlemiĢtir. 

 

Resim 102: Ġbrahim Balaban, “Köroğlu”, 110x80cm, düyb, 1973 

(http://www.ressambalaban.com/ibrahimbalaban/resimload.asp?resim=tablo/ibres19.jpg,                          

EriĢim Tarihi, 16.02.2011, 12:22). 

http://www.ressambalaban.com/ibrahimbalaban/resimload.asp?resim=tablo/ibres19.jpg
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Resim 103: Ġbrahim Balaban, “Mapushane Kapısı”, 100x150cm, tüyb, 1950 

(http://www.ressambalaban.com/ibrahimbalaban/resimload.asp?resim=tablo/ibres87.jpg,                             

EriĢim Tarihi, 16.02.2011, 12:24). 

 

 

Resim 104: Ġbrahim Balaban, “Bahar”, 80x90cm, tüyb, 1949 

(http://www.ressambalaban.com/ibrahimbalaban/resimload.asp?resim=tablo/ibres82.jpg,                           

EriĢim Tarihi, 16.02.2011, 12:25). 

         Hapiste birlikte yattığı Nazım Hikmet de, onun “Bahar” (Resim 104) adlı 

tablosundan etkilenerek “Ġbrahim Balaban‟ın Bahar Tablosu Üstüne” adlı Ģiiri 

yazacaktır: “ĠĢte seyreyle gözüm, hünerini Balaban‟ın /.........../ĠĢte sürülen toprak / 

http://www.ressambalaban.com/ibrahimbalaban/resimload.asp?resim=tablo/ibres87.jpg
http://www.ressambalaban.com/ibrahimbalaban/resimload.asp?resim=tablo/ibres82.jpg
http://tr.wikipedia.org/wiki/Naz%C4%B1m_Hikmet
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ĠĢte insan: / dağın, taĢın, kurdun kuĢun efendisi. / ĠĢte çarıkları, iĢte poturunda 

yamalar / ĠĢte karasaban. / ĠĢte sağrılarında kederli, korkunç oyuklarıyla öküzleri. / 

On yıl mapusta yattı ama, kaybetmedi umudunu Balaban. / ĠĢte Seç köyünden 

Ali‟nin kızı geliyor al taylarıyla tarlaya”. Ayrıca Nazım Hikmet, Ġbrahim Balaban‟ın 

“Mapushane Kapısı” (Resim 103) ve “Harman” tabloları için de birer Ģiir yazmıĢtır 

(http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0brahim_Balaban, EriĢim Tarihi, 16.02.2011, 

12:10). 

         Ġbrahim Balaban gibi Anadolu‟nun yerel yaĢayıĢını kendine özgü sanat anlayıĢı 

içinde konu edinen Nihat Akyunak (1922-1986), 1922 yılında Tokat Zile‟de 

doğmuĢtur.  

 

Resim 105: Nihat Akyanuk, “KurtuluĢ SavaĢı”,  tüyb. (Özel, ty: sy) 

         Nurullah Berk ve Kaya Özsezgin‟e göre Nihat Akyunak, özellikle küçük 

çaptaki renkli resimlerinde asıl kiĢiliğini göstermiĢtir (Berk ve Özsezgin, 1983: 91).  

         Sanatçı “KurtuluĢ SavaĢı” (Resim 105) ismini verdiği çalıĢmasında Atatürk‟ün 

orduyu teftiĢini konu edinmiĢtir. Milli Mücadelenin disiplinle, iyi yönetimle,  

insanüstü bir gayret ve çaba ile kazanıldığı bu eserde izlenmektedir. Resmin her 

alanında bir hareketlilik söz konusudur. Sanatçının at tasvirine de yer verdiği bu 

çalıĢmada atlar çitlerle örülü alanda dinlendirilmektedir. Bu atlar muhtemelen süvari 

bölüğüne hizmet etmektedir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Naz%C4%B1m_Hikmet
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0brahim_Balaban
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         Eyüp ve Haliç görünümlerini konu alan resimleriyle tanıdığımız Naile Akıncı, 

1923 yılında Van‟da doğmuĢtur. Naile Akıncı, Türk resminde, özellikle geleneksel 

peyzaj anlayıĢının ötesinde çağdaĢ ve özgün tatlar içeren “Eyüp ÇeĢitlemeleri” ile 

tanınmaktadır. At (Resim 106) tasvirine eserlerinde yer veren sanatçılarımızdandır. 

 

Resim 106: Naile Akıncı “Atlar”,  tüyb. (Anonim, 1974: 11). 

         Resimlerinde yer verdiği folklorik ögelerle Batı sanatının resim anlayıĢını 

reddederek yerel Anadolu motifleri ile süslü minyatür etkisi veren naif çalıĢmalarıyla 

tanınan Mehmet Pesen, 1923 yılında Ġstanbul‟da doğmuĢtur (Ġslimyeli, 1969: 602).  

 

         Resim 107: Mehmet Pesen, “Gelin”, 25x31cm, kükt.  

(http://www.antikalar.com/v2/auction/catalogue.aspx?aucID=241, EriĢim Tarihi, 16.03.2011, 18:52). 

http://www.antikalar.com/v2/auction/catalogue.aspx?aucID=241
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         Gelin (Resim 107) alayları ve kağnılar gibi dizi resimlerinde, Anadolu 

doğasını, yaĢam biçimini, geleneksel sanatlarımızdan aldığı esinlerle yansıtmakta, 

yöreselliği, teknik ve estetik bağlamında, ortak bir düĢüncenin ürünü olarak ele 

almaktadır. 

         Türk resminde toplumcu gerçekçi tarzla ele aldığı resimlerinde at temasına 

sıklıkla yer veren Kayıhan Keskinok, 1923 yılında UĢak‟ta doğmuĢtur (Ġslimyeli, 

1969: 417). Birinci dönem resimlerinde yöresel konuları iĢleyen ressamın, sağlam 

desen bilgisi bu resimlerinde kendini gösterir. Ressamın resimlerinde heyecan ve 

hareket öğesi ve zaman zaman kaligrafik öğelerinde katkıda bulunduğu anlatımcı ve 

renkçi bir çizgi vardır. “Düğün GüreĢi” (Resim 108) isimli köy düğününü konu 

edindiği çalıĢmasında at tasvirini toplumcu gerçekçi tarzda ele almıĢtır. 

 

Resim 108: Kayıhan Keskinok, “Düğün GüreĢi”, tüyb (Giray, 2000b: 552). 

 

         Anadolu halkının yaĢamına en güzel örneklerden bazıları da Nedim Günsür 

(1924-1994)‟ün fırçasından yansıyanlardır. Sanatçı, çağdaĢ Türk resminde toplumsal 

olaylara kendi penceresinden bakan ve yaĢadığı toplumun sıkıntılarının yanında, 

neĢesini de yansıtan ressamlarımızdan biridir (F.BaĢbuğ, 2009a, 110). 
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Resim 109: Nedim Günsür, “Sünnet Öncesi Araba Sefası”, 36x50cm, tüyb. 

(http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0311/&iName=K0311-

061&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=60718, EriĢim Tarihi, 14.03.2011, 12:29). 

 

         Naif özellikler de taĢıyan figüratif bir anlayıĢla gerçekleĢtirdiği toplumsal 

içerikli yapıtlarıyla tanınan Nedim Günsür, ilk devresinde Empresyonist tarzda 

çalıĢmalar yapmıĢ, Paris devresinde ise Picasso, Leger ve Matisse‟nin yanı sıra, yeni 

tanıdığı Afrika sanatının da etkisiyle abstre çalıĢmalarla yarı soyut anlayıĢa 

yönelmiĢtir. 1950‟lerde figüratif-dıĢavurumcu bir anlayıĢla maden iĢçilerinin 

yaĢamını konu alan eserler veren Günsür, 1960‟lardan sonra yapıtlarında kent yaĢamı 

ve sorunlarına dramatik yönü ağır basan bir resim anlayıĢı sergilemiĢtir. Ressamın 

yapısında bulunan çocuksu tavrın kimi zaman ironiye dönüĢürken kent ve kıyı 

görünümlerini, lunapark ve bayram yerlerini betimlediği yapıtlarında ise Ģiirsel bir 

anlatım ağırlık kazanmıĢtır. Nedim Günsür‟ün toplumun yaĢayan bir parçası olan at 

kültürüne kayıtsız kalamadığı görülmektedir. Özellikle faytonlu at arabaları 

kompozisyonlarının yanı sıra at bakımı konulu tablolarda gerçekleĢtirmiĢtir. “Sünnet 

Öncesi Araba Sefası” isimli çalıĢması (Resim 109) buna en güzel örnek teĢkil eden 

çalıĢmalarından biridir. Atı yaĢam kültürünün bir parçası olarak iĢlemiĢtir. 

         Sanat tarihi yazarlığı ve yaptığı kaligrafik desenlerle Türk resminde adından 

söz ettiren Adnan Turani (1925-  ), lavi türünde desenleriyle tanınan çalıĢmalarında 

at tasvirine (Resim 110) yer vermiĢtir. 

http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0311/&iName=K0311-061&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=60718
http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0311/&iName=K0311-061&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=60718
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Resim 110: Adnan Turani, “Atlı Okçu”, kükt, 2008 (Anonim, 2008a: sy) 

                            

         Gravür ve grafiksel sanat anlayıĢı içerinde eserler icra eden Mustafa Aslıer, 

1925 yılında Bulgaristan Kırcaali‟de doğmuĢtur. Aslıer, gravür sanatçısı olarak 

tanınmaktadır. Kendine özgü bir stilizasyon anlayıĢı içinde, geometrik formlara 

uygulanan resimlerinde yöresel konuları, simgesel ögelerle (Resim 111) bir arada 

kullanmıĢtır. Figür, resimlerinde baĢlıca konu eksenini oluĢturmaktadır. Türkiye‟de 

özgünbaskı tekniklerinin geliĢmesinde, öğretici ve uygulamacı olarak önemli 

katkıları olmuĢtur.   

   

 
 

Resim 111: Mustafa Aslıer, “isimsiz”, 55x72cm, gravür 

(http://www.csmuze.anadolu.edu.tr/muze.asp?x=5&image=tablolar/mustafa-aslier-

1.jpg&w=750&h=576,25, EriĢim Tarihi, 28.03.2011, 19:16). 

http://www.csmuze.anadolu.edu.tr/muze.asp?x=5&image=tablolar/mustafa-aslier-1.jpg&w=750&h=576,25
http://www.csmuze.anadolu.edu.tr/muze.asp?x=5&image=tablolar/mustafa-aslier-1.jpg&w=750&h=576,25
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         Osman Zeki Oral, 1925 yılında Karadeniz Ereğli‟de doğmuĢtur. Yerel konulara 

değinen ve Anadolu‟dan manzaralar sunan sanatçı, at portresini ele aldığı “At BaĢı” 

(Resim 112) adlı yapıtında dinlenmekte olan ve yemini yiyen torbalı at geleneksel 

motiflerle süslü olarak resimlenmiĢtir. 

 

 

Resim 112: Osman Zeki Oral, “At BaĢı”, 70x50cm, tüyb, 2009                                              

(http://lebriz.com, EriĢim Tarihi, 17.11.2010, 13:38). 

 

 

         Dinamik ve hareketli fırça vuruĢlarıyla kendi sanat anlayıĢıyla oluĢturduğu 

Ġstanbul görünümleriyle ve at tasvirleriyle (Resim 113) tanınan ġadan BezeyiĢ, 1926 

yılında Adapazarı‟nda doğmuĢtur. Resim çalıĢmalarının yanı sıra fresk, heykel, 

mozaik, seramik ve vitray dallarında da çalıĢmalar yapmıĢtır. 

 

         At temasını (Resim 114) iĢlediği resminde atların enerjik, doludizgin halleri 

izleyicide heyecan uyandırmaktadır.  

http://lebriz.com/
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Resim 113: ġadan BezeyiĢ, “Siyah-Beyaz”, 80x80cm, tüyb, 2000 

(http://www.sadanbezeyis.com/pPages/pArtist.aspx?paID=523&section=130&lang=TR&bhcp=1&per

iodID=513&pageNo=0&exhID=0, EriĢim Tarihi, 22.02.2011, 19:10). 

 

 

 

 
 

Resim 114: ġadan BezeyiĢ, “Yeni Çağ”, 72x173cm, tüyb, 2000 

(http://www.sadanbezeyis.com/pPages/pArtist.aspx?paID=523&section=130&lang=TR&bhcp=1&per

iodID=513&pageNo=0&exhID=0, EriĢim Tarihi, 22.02.2011, 19:12). 

 

 

 

http://www.sadanbezeyis.com/pPages/pArtist.aspx?paID=523&section=130&lang=TR&bhcp=1&periodID=513&pageNo=0&exhID=0
http://www.sadanbezeyis.com/pPages/pArtist.aspx?paID=523&section=130&lang=TR&bhcp=1&periodID=513&pageNo=0&exhID=0
http://www.sadanbezeyis.com/pPages/pArtist.aspx?paID=523&section=130&lang=TR&bhcp=1&periodID=513&pageNo=0&exhID=0
http://www.sadanbezeyis.com/pPages/pArtist.aspx?paID=523&section=130&lang=TR&bhcp=1&periodID=513&pageNo=0&exhID=0
http://www.sadanbezeyis.com/pPages/pArtist.aspx?paID=523&section=130&lang=TR&bhcp=1&periodID=513&pageNo=0&exhID=0
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         Resimlerinde yerel motiflere ve sorunlara değinen Fikret Otyam, 1926 yılında 

Aksaray‟da doğmuĢtur.  Resme olan ilgisi sonunda 1945 yılında girdiği Devlet Güzel 

Sanatlar Akademisi‟ni 1953‟de Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyesinde bitirmiĢtir. Fikret 

Otyam‟ın fotoğraf sanatındaki baĢarısının temelinde Bedri Rahmi‟nin üç tonda leke 

konusundaki öğretileri yer almaktadır. Bu tekniği yağlı boya teknikleri çalıĢmaları ile 

birlikte yan yana yürütmüĢtür.  

         Resimlerinin konusu 1950‟li yıllardan itibaren Anadolu‟nun doğası, halkı ve 

yaĢantısını yansıtmaktadır. Akademik bir eğitim görmüĢ olmasına karĢın, akademik 

çizgiden uzak, geleneksel çizgileri temel alan bir tarz, renkçi-lekeci eğilim 

resimlerine yansıtmaktadır. Ġlk resim sergisini 1952‟de açan sanatçı günümüze kadar 

yurt içi ve yurt dıĢında otuzun üzerinde sergi açmıĢtır ve resimleri birçok yurt dıĢı 

müzelerinde ve özel koleksiyonlarda yer almaktadır. Toplumcu-gerçekçi sanat 

anlayıĢı ile eser üreten sanatçı resimlerinde at tasvirine (Resim 115) de yer vermiĢtir. 

 

 
 

Resim 115: Fikret Otyam, “isimsiz”, 95x122cm, tüyb 

(http://lebriz.com/pages/exhibition.aspx?lang=TR&exhID=2303&bhcp=1,                                             

EriĢim Tarihi, 27.01.2011, 15:30). 

 

http://lebriz.com/pages/exhibition.aspx?lang=TR&exhID=2303&bhcp=1
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 Toplumcu-gerçekçi sanat anlayıĢıyla ürettiği eserlerinde Anadolu insanının 

yaĢayıĢını kendi üslubuyla dile getiren Nevzat Akoral, 1926 yılında Manisa‟da 

doğmuĢtur (Ġslimyeli: 1967: 22).  

 Temelde yöre yorumcusu olarak, resme grafikle baĢlayan ve gerçekliği 1970 

yılına kadar özgünbaskı ile Ankara gecekondularını desen, çizgi ve leke gibi plastik 

ögeleri ön plana çıkarmaya çalıĢmıĢ, grafik alanında eserler vermiĢtir. Nevzat 

Akoral, yetmiĢli yıllardan sonra, Ġç Anadolu insanının günlük yaĢamını ve yöresel 

özelliklerini sağlam kompozisyonlarla yağlıboya ile yansıtmaya baĢlamıĢtır. 

“Pazarda Arabacılar” adlı eserinde torbalı at arabalarına (Resim 116) yer vermiĢtir. 

 

 

 
 

Resim 116: Nevzat Akoral, “Pazarda Arabacılar”, 63x41cm, ağaç baskı 

(http://www.csmuze.anadolu.edu.tr/muze.asp?x=5&image=tablolar/nevzat-akoral-

2.jpg&w=356,371490280778&h=550, EriĢim Tarihi, 30.01.2011, 18:22). 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/1926
http://tr.wikipedia.org/wiki/Manisa
http://tr.wikipedia.org/wiki/1970
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gecekondu
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0%C3%A7_Anadolu
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ya%C4%9Fl%C4%B1boya&action=edit&redlink=1
http://www.csmuze.anadolu.edu.tr/muze.asp?x=5&image=tablolar/nevzat-akoral-2.jpg&w=356,371490280778&h=550
http://www.csmuze.anadolu.edu.tr/muze.asp?x=5&image=tablolar/nevzat-akoral-2.jpg&w=356,371490280778&h=550
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         Bulgarista‟da Türklerin yaĢadığı zulümleri eserlerinde yansıtan Embiya ÇavuĢ, 

1926‟da Bulgaristan‟da doğmuĢtur. Sanatçı eserlerini oluĢtururken Türk tarihinden, 

geçmiĢimizden, gelenek ve göreneklerimizden ilham almıĢtır. “Süleyman ġah” 

(Resim 117) adlı eserinde, Anadolu‟yu karıĢ karıĢ fetheden Anadolu Selçuklu 

hükümdarı öncülüğünde atlı savaĢçılar tasvir edilmiĢtir. 

 

Resim 117: Embiya CavuĢ, “Süleyman ġah”, 74x110cm, tüyb (Anonim, 2001a: 22).   

   

         Türk resminde dünya liderlerinin portreleri yapan ressam olarak tanıdığımız 

Rahmi Pehlivanlı (1926-1992), 1926‟da Ankara Keskin‟de doğmuĢtur (Anonim, 

2001c: 3).  

         Rahmi Pehlivanlı “Renk Renk Türkiyem” adlı büyük bir resim sergisi 

düĢleyerek Türkiye‟nin bütün illerine gitmeye çalıĢmıĢtır. Sanatçı zamanında yurt 

gezileri kapsamında çeĢitli illerimize gönderilen ressamlar gibi, kendisi tek baĢına 

300 resimden oluĢacak olan sergisi için Erzurum‟a gitmiĢ buradan aldığı ilhamla 

“Erzurum-Cirit Oyunu” (Resim 118) adlı eserini oluĢturmuĢtur. Geleneksel atlı cirit 

oyunumuzu resmettiği bu çalıĢmasında güçlü fırçası ve sağlam deseni ile dikkat 

çekmektedir. At temasına değindiği bir diğer çalıĢması olan “SavaĢ” (Resim 119) 

adlı eserinde ise Osmanlı Devleti tarihinden esinlenerek oluĢturduğu bu 

kompozisyonda büyük bir meydan savaĢı görülmektedir. Bu çalıĢma Hasan Rıza‟nın 

http://tr.wikipedia.org/wiki/1926
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savaĢ resimlerini aldırmaktadır. Resimde Osmanlı ordusuna sultanın öncülük ettiği 

görülmektedir. 

 

 
 

Resim 118: Rahmi Pehlivanlı, “Erzurum-Cirit Oyunu”, 120x180cm, tüyb, 1990 (Anonim, 2001c: 28). 

 

 

 

 
 

Resim 119: Rahmi Pehlivanlı, “SavaĢ”, 86x134cm, tüyb (Anonim, 2004: 141). 
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         On‟lar Grubu içerisinde yer alan Orhan Peker‟de eserlerinde hayvan temasını 

ve dolayısıyla at temasını iĢlemiĢtir. 1927 yılında Trabzon‟da doğan Peker 

çalıĢmalarını at baĢları üzerinde yoğunlaĢtırmıĢ, figürü lekeci bir anlatımla 

çözümleyerek rengi öne çıkaran resimler yapmıĢtır. Orhan Peker akademiyi bitirdiği 

gün resti çekmiĢ ve “öğrendiğimi sizden değil, Ģu karĢıdaki ağaçtan öğrendim” 

(Tansuğ, 1995: 16) diyerek Türk resminde kendine ve yeteneklerine güvenen, 

gelecek vadeden bir sanatçı olmuĢtur. Fırçasının dinamik dokularıyla, biçime, renge 

ve kompozisyona egemen olan paletiyle lekesel anlatımlarla ele aldığı at çalıĢmaları 

sanatçının vazgeçilmez konusu olmuĢtur. Türk resminde at tasvirini ele alan önemli 

sanatçılarımızın baĢında gelen Orhan Peker‟in atları, kahramanların, süvarilerin atları 

kadar ihtiĢamlı değil, sıradan, gösteriĢsiz, yorgun, bıkkın, yük beygirleridir.  

  

         Ferit Edgü, sanatçının atları hakkında Ģunu dile getirmiĢtir: Avni ArbaĢ, ne 

kadar kükremiĢ, Ģaha kalkmıĢ, Kuvayı Milliye atlarının ressamıysa, Orhan Peker‟de, 

o denli yorgun, bitkin, araba atlarının, beygirlerin ressamıdır (Gönenç, 1998: 147). 

Sanatçı, torbalı atların (Resim 120-121) ve yük beygirlerinin örtü (Resim 122) ve 

torbalarını geleneksel el sanatlarımızın motifleri ile süslemiĢ, resimde bir renk 

armonisi yaratmıĢtır.  

 
 

Resim 120: Orhan Peker, “At BaĢı”, 93x58,5cm, düyb,                                                                                

Ceyda-Ünal GöğüĢ Koleksiyonu (Giray, 2006: 155). 
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Resim 121: Orhan Peker, “Beygirler”, 100x94cm,  tüyb,                                                                              

Lüset-Mustafa Taviloğlu Kol. (Giray, 2006: 179). 

 

 

 

 

 
 

Resim 122: Orhan Peker, “Arabalı Peyzaj”, 60x90cm, düyb,                                                                    

Ceyda-Ünal GöğüĢ Kol. (Giray, 2006: 156). 
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         Non figüratif, lirik bir dıĢavurumculukla ele aldığı toplumsal ve yerel 

çalıĢmalarıyla tanınan Turan Erol, 1927‟de Milas‟da doğmuĢtur (Ġslimyeli: 1967: 

191). Ankara‟da sürdüren sanatçı, sanatını açıklarken çevresini ve doğayı yansıtma 

kaygısı içinde olmadığını, tam tersine çevresinde ve doğada yapmak istediklerinin bir 

benzerini, yansımasını aradığını ifade etmektedir. Kırsal kesim görünümlerini 

eserlerine taĢıyan Erol, figüratif anlamda yaptığı çalıĢmalarıyla da dikkati çekmekte 

ve Türk resim sanatına önemli eserler bırakması ile tanınmaktadır. Turan Erol yaptığı 

çalıĢmalarında at kültürünü eserlerinde vurgulamıĢtır. “Firuze Evler” (Resim 123) ve 

“Kömür Dağıtım Yeri” (Resim 124) adlı çalıĢmalarında torbalı at arabalara yer 

vermiĢtir. 

 
 

Resim 123: Turan Erol, “Firuze Evler, Milas”, 70x100cm, tüyb, 1989 

 (http://lebriz.com, EriĢim Tarihi, 21.10.2010, 13:45) 

 

 

 
 

Resim 124: Turan Erol, “Kömür Dağıtım Yeri”, 80x110cm, tüyb,                                                                

1986, Özel Koleksiyon (Ġ. Berk, 1999: 36). 

 

http://lebriz.com/
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         ÇağdaĢ Türk resminde eserlerinde at tasvirlerine yer veren Zeki Kıral, 1927 

yılında Ġstanbul‟da doğmuĢtur. At motifini resimlerinde kullanan sanatçı, “Çocuk ve 

At” (Resim 125) isimli yapıtında at sevgisini duygusal bir havada sunmuĢtur. 

 

 
 

Resim 125: Zeki Kıral, “Çocuk ve At”, 27x20cm, tüyb, 1991 

 (http://www.zekikiral.com.tr/z.k.html, EriĢim Tarihi, 22.10.2010, 16:39). 

 

         Geleneksel motiflerle süslü at portreleriyle (Resim 126) tanınan Nevin Çokay, 

1930 yılında Ġstanbul‟da doğmuĢtur. Resimlerinde ağırlıklı konu genellikle at 

temasıdır. At portreleri ve resimlerinde geleneksel muskalarla, nazarlıklarla, 

püsküllerle süslü atlar dikkat çekicidir. 

 

 
 

Resim 126: Nevin Çokay, “Atlar”, 60x75cm, tüyb. 

(http://www.sanalmuze.org/retrospektif/zoom.php?bw=656&bh=500&orjimage=/images/znec10.jpg, 

EriĢim Tarihi, 09.02.2011, 16:22). 

http://www.zekikiral.com.tr/z.k.html
http://www.sanalmuze.org/retrospektif/zoom.php?bw=656&bh=500&orjimage=/images/znec10.jpg
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           Yenilikçi anlayıĢı ve örnek kiĢiliği ile çağdaĢ resim sanatımızda önemli bir 

yere sahip olan Özdemir Altan  1931 yılında Konya‟da doğmuĢtur. ÇağdaĢ, avangard 

düĢünce ve Pop- Art‟ı Türkiye‟ye ilk getiren sanatçı olmakla kalmamıĢ, çok sayıda 

sanatçıyı da etkilemiĢtir.  

 
 

Resim 127: Özdemir Altan, “Atlı Kral ve Kraliçe”, kügb, 1967 

(http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=TR&artistID=516&periodID=491&pageNo=0

&exhID=0, EriĢim Tarihi, 18.03.2011, 19:55). 

 

 
 

Resim 128: Özdemir Altan, “ġövalye, Ölüm ve Keder”, 21x29cm, kügb, 1957 

(http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=TR&artistID=516&periodID=490&pageNo=0

&exhID=0, EriĢim Tarihi, 18.03.2011, 20:00). 

 

 

        1988 ile 1992 yılları arasında sanatsal espasın birbirinden farklı mantık, köken, 

kavram ve yapıların sentezi ile oluĢtuğunu uç noktada kanıtlamak amacıyla 

http://tr.wikipedia.org/wiki/1931
http://tr.wikipedia.org/wiki/Konya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Pop_sanat%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=TR&artistID=516&periodID=491&pageNo=0&exhID=0
http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=TR&artistID=516&periodID=491&pageNo=0&exhID=0
http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=TR&artistID=516&periodID=491&pageNo=0&exhID=0
http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=TR&artistID=516&periodID=490&pageNo=0&exhID=0
http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=TR&artistID=516&periodID=490&pageNo=0&exhID=0
http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=TR&artistID=516&periodID=490&pageNo=0&exhID=0
http://tr.wikipedia.org/wiki/1988
http://tr.wikipedia.org/wiki/1992
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“Raslantısal BuluĢma” yöntemini geliĢtirmiĢtir. Her sanatçının sanatsal yaĢamı 

süresince belli dönemleri olduğu gibi Özdemir Altan‟ın da bu dönemlerini 

akademiden mezuniyeti ile baĢlayıp günümüze uzanan Romantik Dönem 1957‟den 

itibaren sekiz yıl, Krallar ve Kraliçeler 1965‟ten itibaren bir yıl sürmüĢtür.  Tepegöz 

ve Sinek Kralı‟nın Oğlu 1960‟ten itibaren dört yıl, 12 Mart Sonrası1971‟den itibaren 

iki yıl, Gerçekçi Dönem 1972‟den itibaren dokuz yıldır.  Ara dönem 1981‟den 

itibaren üç yıl, Kolaj ve Üç Boyutlular 1984‟ten itibaren dört yıl ve 1989 yılından bu 

yana devam eden “Soyağaçları” dönemleri olarak sıralamıĢtır. Sanatçı at tasvirine, 

1957 tarihli Romantik Dönemine ait “ġövalye, Ölüm ve Keder” (Resim 128) ve 

Krallar ve Kraliçeler dönemine ait “Atlı Kral ve Kraliçe” (Resim 127) adlı 

eserlerinde kendine has fantastik bir biçimde yer vermiĢtir. 

 

         Resimlerinde figüratif ekspresyonizmi yerel konularla bütünleĢtiren Cahit 

Atmaca,  1931 yılında Adapazarı‟nda doğmuĢtur (Ġslimyeli, 1967: 62).  Sanatçının at 

temasını iĢlediği eserinde hasat zamanı at arabalarını (Resim 129) konu almıĢtır.  

 

 
 

Resim 129: Cahit Atmaca, “At Arabaları” 40x50 cm, tüyb. 1983 

(http://www.resimkalemi.com/gunumuz-ressamlari/9184-cavit-atmaca.html, 

 EriĢim Tarihi, 19.12.2010, 23:39). 

 

 

         Minyatür resmini andıran, naif anlayıĢ içerisinde iĢlediği toplumsal çalıĢmaları 

ve KurtuluĢ SavaĢı konulu eserleriyle tanınan Necdet Kalay (1932-1984), 1932 

yılında Ġstanbul‟da doğmuĢtur.  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Akademi
http://tr.wikipedia.org/wiki/1957
http://tr.wikipedia.org/wiki/1965
http://tr.wikipedia.org/wiki/1960
http://tr.wikipedia.org/wiki/1971
http://tr.wikipedia.org/wiki/1972
http://tr.wikipedia.org/wiki/1981
http://tr.wikipedia.org/wiki/1984
http://tr.wikipedia.org/wiki/1989
http://www.resimkalemi.com/gunumuz-ressamlari/9184-cavit-atmaca.html
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         Necdet Kalay‟ın resimlerinde daha çok Anadolu peyzajının geniĢ fırça 

tuĢlarıyla çalıĢıldığı görülmektedir. Sanatçının resimlerinde görüntüyü ana 

çizgileriyle vermeyi amaçlayan bir özellik ve dekoratif yanı ağır basan bir anlayıĢ ön 

plandadır. At temasını, “Ġzmir‟e Doğru” (Resim 130)  ve “26 Ağustos 1922 Sabahı 

Mustafa Kemal” (Resim 131) adlı KurtuluĢ SavaĢı konulu resimlerinde sıkça 

kullanmıĢtır.  

 

 
 

Resim 130: Necdet Kalay, “Ġzmir‟e Doğru”, 33,5x75,5cm, tüyb 

(http://lebriz.com/pages/exhibition.aspx?exhID=392&lang=TR,  

EriĢim Tarihi, 15.10.2010, 21:20). 

 

 
 

Resim 131: Necdet Kalay, “26 Ağustos 1922 Sabahı Mustafa Kemal”, 70x100cm, tüyb 

(http://lebriz.com/pages/exhibition.aspx?exhID=392&lang=TR, 

EriĢim Tarihi, 15.10.2010, 21:22). 

http://lebriz.com/pages/exhibition.aspx?exhID=392&lang=TR
http://lebriz.com/pages/exhibition.aspx?exhID=392&lang=TR
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       ÇalıĢmalarında çeĢitli sanat akımlarını deneyen ve sonunda Ġslam dini ve yerel 

motiflerden oluĢan çağdaĢ sanat anlayıĢında eserler üreten Erol AkyavaĢ, 1932 

yılında doğmuĢtur. Soyutlama ile dekoratif anlatımların ön plana çıktığı kübist 

eğilimli resimler yapmıĢtır. Gününün tavrına uygun serbest, lekeci kompozisyonlarla 

iç dünyanın bilinmezlerine yönelen resimlerinde giderek kendi öz gelenekleri, Doğu 

estetiği yüzeye çıkmaya baĢlamıĢtır. 1970‟lerde AkyavaĢ Ġslam duyarlılığını daha 

çok benimseyerek Türk resmi içinde iddialı bir kimlik ve gelenek sorununa 

odaklanmıĢtır. Zamanla IĢık ve renkte yoğunlaĢan resimleriyle AkyavaĢ, sanata 

tekrar kutsal olanla anlamlandırmaya çalıĢan ve Ġslam anlayıĢına çağdaĢ bir ifade 

getirebilen ender sanatçılardandır.  

 
Resim 132: Erol AkyavaĢ, “Ġsimsiz”, 37x31cm, litografi, 1993 

(http://www.csmuze.anadolu.edu.tr/muze.asp?x=5&image=tablolar/erol-akyavas-

1.jpg&w=478,955007256894&h=550, EriĢim Tarihi, 02.04.2011, 17:50). 

 

 

         Erken yıllarında leke ve kaligrafik imgelere, soyut biçimlere ilgi duyan sanatçı; 

daha sonraları figürü ve mimari öğeleri yoğunlukla kullanmıĢ, ancak 

düzenlemelerdeki irrasyonel yan yana geliĢlerle sürrealizme yakınlaĢmıĢtır. Leke, 

iĢaret, yazı, figür ve soyut biçimleri bir arada kullanarak kendine özgü bir 

http://www.csmuze.anadolu.edu.tr/muze.asp?x=5&image=tablolar/erol-akyavas-1.jpg&w=478,955007256894&h=550
http://www.csmuze.anadolu.edu.tr/muze.asp?x=5&image=tablolar/erol-akyavas-1.jpg&w=478,955007256894&h=550
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kompozisyon anlayıĢı sergileyen AkyavaĢ‟ın resmi, son yıllarda giderek imgelerden 

arınmıĢ, renk ve ıĢığa yönelmiĢtir. Türk-Ġslam sentezinden esinlenerek oluĢturduğu 

çağdaĢ çalıĢmalarında at tasvirine (Resim 132) de yer vermiĢtir. 

         Eserlerinde tarihi ve mitolojik konuları fantastik bir atmosferde izleyiciye 

sunan Fikri Cantürk, 1933 yılında Ankara‟da doğmuĢtur. Sanatçı çalıĢmalarında at 

tasvirine (Resim 133) de yer vermiĢtir. 

 

 

Resim 133: Fikri Cantürk, “Ġsimsiz”, 60x70cm, tüab, 1993 

(http://lebriz.com/pages/artist.aspx?artistID=476&section=130&lang=TR&periodID=364&pageNo=0

&exhID=0, EriĢim Tarihi, 21.03.2011, 13:25). 

 

          Naif resim sanatı anlayıĢıyla yerel çalıĢmalarda bulunan Mehmet Arpacık, 

1936 yılında Bartın‟ın Arpacık Köyü‟nde doğmuĢtur.  

 

          Fırça, renk, kompozisyon aracılığıyla kendi tavrını belirgin biçimde ortaya 

koyan sanatçı, yakaladığı özgünlükle Türkiye naiflerinin önde gelenlerinden biri 

olmuĢtur. “Ġstanbul” (Resim 134) adlı çalıĢmasında faytonlu atları modern yaĢamla 

birleĢtirerek tuvaline aktarmıĢtır. 

 

http://lebriz.com/pages/artist.aspx?artistID=476&section=130&lang=TR&periodID=364&pageNo=0&exhID=0
http://lebriz.com/pages/artist.aspx?artistID=476&section=130&lang=TR&periodID=364&pageNo=0&exhID=0
http://lebriz.com/pages/artist.aspx?artistID=476&section=130&lang=TR&periodID=364&pageNo=0&exhID=0
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Resim 134: Mehmet Arpacık, “Ġstanbul”, tüyb.  

(http://www.antikalar.com/v2/auction/catalogue.aspx?aucID=246, EriĢim Tarihi, 02.04.2011, 14:18). 

 

         KurtuluĢ SavaĢı temalı resimlerinde sıklıkla at tasvirine (Resim 135-136) yer 

veren Aydemir Atalay, 1937 Ankara‟da doğmuĢtur. Eserlerini oluĢtururken fırçadan 

çok spatul kullanılarak yapıldığı izlenimi görülmektedir. Kuvayı Milliye süvarilerini,  

KurtuluĢ SavaĢı‟nı konu alan çalıĢmalar üretmiĢtir. 

 

Resim 135: Aydemir Atalay, “Kuvayı Milliye SavaĢçıları”, 119x149cm, tüab, 2004 

(http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=TR&artistID=163&periodID=-

1&pageNo=0&exhID=0, EriĢim Tarihi, 24.01.2011, 23:15). 

http://www.antikalar.com/v2/auction/catalogue.aspx?aucID=246
http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=TR&artistID=163&periodID=-1&pageNo=0&exhID=0
http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=TR&artistID=163&periodID=-1&pageNo=0&exhID=0
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Resim 136: Aydemir Atalay, “Atatürk ve Ġnönü”, 75x55cm, tüab, 2004 

(http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=TR&artistID=163&periodID=-

1&pageNo=0&exhID=0, 24.01.2011, 23:17). 

 

         Resimlerinde köy düğünü alaylarını resmeden ve at tasvirine eserlerinde 

sıklıkla kullanan Ramiz Aydın, 1937 yılında Giresun‟da doğmuĢtur (Ġslimyeli: 1967: 

66). Toplumcu gerçekçi tarzda ürettiği eserlerinde köy düğün alayları içerisinde 

atları, (Resim 137) yöresel kıyafetli Anadolu insanını yansıttığı eserlerinde at 

motifini sıkça kullanmıĢtır. 

 
 

Resim 137: Ramiz Aydın, “ Gelin”, 70x60cm, tüyb, 2005 

(http://lebriz.com/pages/exhibition.aspx?exhID=822&lang=TR,                                                                

EriĢim Tarihi, 26.11.2010, 16:30). 

http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=TR&artistID=163&periodID=-1&pageNo=0&exhID=0
http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=TR&artistID=163&periodID=-1&pageNo=0&exhID=0
http://lebriz.com/pages/exhibition.aspx?exhID=822&lang=TR


124 

 

        At tasvirlerini soyutlamacı sanat anlayıĢına göre ele alan (Resim 138) Nevin 

Zahal Tollu, 1937 yılında Ankara‟da doğmuĢtur (Ġslimyeli: 1971: 758). Sanatçı, figür 

ve doğa elemanlarını, soyutlayıcı bir teknik doğrultusunda ve yaĢam sevincini 

yansıtıcı bir içerik bağlamında değerlendirdiği resimleri, insan gerçekliğine iliĢkin 

yorumlar kapsamında biçimlenmiĢtir. Sanatçı, 1960 kuĢağı ressamları arasında yer 

almaktadır. 

 
 

Resim 138: Nevin Zahal Tollu, “KoĢan Atlar”, 70x100cm, tüyb. 

(http://lebriz.com/pages/exhibition.aspx?exhID=1368&lang=TR, EriĢim Tarihi, 27.02.2011, 19:12). 

 

 

         Ġzlenimci sanat anlayıĢı ile peyzajlar yapan Ayhan Türker, 1938 yılında 

Diyarbakır‟ın Çermik ilçesinde doğmuĢtur. Türker eserlerinde at tasvirine (Resim 

139) yer veren sanatçılarımızdandır. Sanatçı, Büyükada‟yı konu alan resimlerinde 

atlı faytonları severek iĢlemiĢtir. 

 
 

Resim 139: Ayhan Türker, “Büyükada‟da Fayton Gezisi”, 50x65cm, tüyb, 2007 

(http://www.ayhanturker.com/pPages/pArtist.aspx?paID=40&section=130&lang=TR&bhcp=1&perio

dID=&pageNo=0&exhID=0, EriĢim Tarihi, 19.03.2011, 19.20). 

http://lebriz.com/pages/exhibition.aspx?exhID=1368&lang=TR
http://www.ayhanturker.com/pPages/pArtist.aspx?paID=40&section=130&lang=TR&bhcp=1&periodID=&pageNo=0&exhID=0
http://www.ayhanturker.com/pPages/pArtist.aspx?paID=40&section=130&lang=TR&bhcp=1&periodID=&pageNo=0&exhID=0
http://www.ayhanturker.com/pPages/pArtist.aspx?paID=40&section=130&lang=TR&bhcp=1&periodID=&pageNo=0&exhID=0
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         ÇağdaĢ Türk resim sanatının önde gelen isimlerinden biri olan Mustafa Ayaz, 

1938 yılında Trabzon‟da doğmuĢtur. Kendine has sanat anlayıĢıyla at tasvirine 

(Resim 140) yer verdiği çalıĢmalarında özellikle kadına da yer vermesi dikkat 

çekicidir. 

 
 

Resim 140: Mustafa Ayaz, “Ġsimsiz”, küsb, 1984 

(http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=TR&artistID=541&periodID=548&pageNo=0

&exhID=0, EriĢim Tarihi, 15.03.2011, 11:38). 

 

 

         Hem ressam olarak, hem oyuncu olarak Türk sanatında önemli yerlere gelen 

Mehmet Güleryüz, 1938 yılında Ġstanbul‟da doğmuĢtur. At tasvirine yer verdiği 

resimlerinde yarıĢ atlarını konu almıĢtır (Resim 141-142). 

 

 
 

Resim 141: Mehmet Güleryüz, “BiniĢ Hazırlığı”, 60x50cm, tüyb, 1996 

(http://www.mehmetguleryuz.com/tr/works/view/390, EriĢim Tarihi, 02.03.2011, 14:05). 

http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=TR&artistID=541&periodID=548&pageNo=0&exhID=0
http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=TR&artistID=541&periodID=548&pageNo=0&exhID=0
http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=TR&artistID=541&periodID=548&pageNo=0&exhID=0
http://www.mehmetguleryuz.com/tr/works/view/390
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Resim 142: Mehmet Güleryüz, “YarıĢ Bitti”, 162x130cm, tüyb, 2001 

(http://www.mehmetguleryuz.com/tr/works/view/433, EriĢim Tarihi, 02.03.2011, 14:08). 

 

 

          Türk resminde figür ağırlıklı çalıĢan sanatçılarımızın önce gelen 

temsilcilerinden biri olan NeĢ‟e Erdok, 1940 Ġstanbul, Üsküdar‟da doğmuĢtur. 

“Ġstiklal SavaĢı” (Resim 143) adlı çalıĢmasında at tasvirine de yer vermiĢtir. 

 
 

Resim 143: NeĢ‟e Erdok, “Ġstiklal SavaĢı” küsb. 

(http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=TR&artistID=395&periodID=-

1&pageNo=0&exhID=0, EriĢim Tarihi, 23.02.2011, 14.45). 

 

http://www.mehmetguleryuz.com/tr/works/view/433
http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=TR&artistID=395&periodID=-1&pageNo=0&exhID=0
http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=TR&artistID=395&periodID=-1&pageNo=0&exhID=0
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         At temasını, “Atlar ve Hatlar” serisiyle sanat üslubunun önemli bir konumu 

haline getiren Süleyman Saim Tekcan, 1940 yılında Trabzon‟da doğmuĢtur.  

 

 
 

Resim 144: Süleyman Saim Tekcan, “Atlar ve Hatlar”,                                                                     

185x135cm, tüyb, 2002 (Germaner, 2006: 251). 

 

 
 

Resim 145: Süleyman Saim Tekcan, “Atlar ve Hatlar”,                                                                      

185x135cm, tüyb, 2005 (Germaner, 2006: 249). 
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         Öğrencilik yıllarından sonra eğitimci olarak görev yaptığı Artvin‟den 

baĢlayarak Karadeniz folkloru üzerine resimler yapan Tekcan, daha sonraları 

çalıĢmalarını geniĢleterek “Anadolu Halk Kültürü” üzerine sürdürmüĢtür. 

                                                                                                                                 

         Türk kültürünün önemli iki parçasını plastik açıdan birleĢtiren sanatçı, “Atlar 

ve Hatlar” (Resim 144-145-146) dizisiyle üslubuna zenginlik katmıĢtır. Mitolojik at 

tasvirlerine uyguladığı hat sanatının geleneksel çizgilerini, tuğra ve damgalarla 

bütünleĢtirmiĢtir. 

 

 

 
 

Resim 146: Süleyman Saim Tekcan, “Atlar ve Hatlar”,                                                                                                  

39x39cm, gravür, 1998 (Germaner, 2006: 205). 

 

         Resimlerinde yerel konuları ve gündelik hayatta her an karĢımıza çıkan 

nesneleri kendi sanat ölçütlerinde aktaran Kâinat Barkan Pajonk, EskiĢehir‟de 

doğmuĢtur. Resimlerinde at tasvirine de yer vermiĢtir. “Atlar” (Resim 147) adlı 

resminde kıĢ mevsiminde birbirine yakınlaĢarak ısınmaya çalıĢan özellikle beyaz 

yılkı atları resmetmiĢtir.     
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Resim 147: Kainat Barkan Pajonk, “Atlar”, 98x78cm, tüyb, 2005 

(http://www.antikalar.com/v2/auction/catalogue.aspx?aucID=214, EriĢim tarihi, 14.03.2011, 22:36). 

 

         Resimlerinde, insan ve doğa gerçekliğinden yola çıkarak, siyah-beyaz etkisini 

öne çıkararak çalıĢan Gürol Sözen, 1940 yılında Konya‟da doğmuĢtur. Resimlerinde 

at tasvirine de yer vermiĢtir (Resim 148). 

 

 
 

Resim 148: Gürol Sözen, “Deli Tay”, tüab (Giray, 2000b: 533).     

http://www.antikalar.com/v2/auction/catalogue.aspx?aucID=214
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         Gürkan CoĢkun ya da bilinen adıyla Komet, 1941 Çorum‟da doğmuĢtur. 

Sanatçı fantastik bir kurgu kapsamında ele aldığı eserlerinde at tasvirine (Resim 149) 

de yer vermiĢtir. 

 

Resim 149: Komet (Gürkan CoĢkun), “Atlı ġövalye”, 90x70cm, tüyb, 1982 

(http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=TR&artistID=493&periodID=708&pageNo=0

&exhID=0, EriĢim Tarihi, 19.03.2011, 20:28). 

 

         Toplumcu gerçekçi sanat anlayıĢıyla Anadolu insanının gündelik hayatından 

kesitler sunan Fahri Sümer, 1942‟de Bozüyük‟te doğmuĢtur. Resimsel kiĢiliğini 

Rembrandt, Cezanne, Bernard Buffet ve Çin, Japon sanatlarından etkilenerek 

oluĢturmuĢtur. AzaltılmıĢ renk ve leke değerleriyle yöresel konuları iĢlemiĢtir. 

1990‟lardan bu yana yaptığı peyzajlarda çoğunlukla Ege yöremizin kıyı-kent 

pitoreskinin yansımalarını sunmaktadır. Çizgiyi ön planda tutan bir oluĢum içinde 

insanla yaĢadığı çevre arasındaki uyumu soyutlayıcı bir eğilimde yansıtır. “Düğün” 

(Resim 150) adlı çalıĢmasında at üstünde gelin ve bu evlenme mutluluğunu yaĢayan 

köylülerin davul-zurna eĢliğinde eğlenmelerini yansıtmıĢtır. 

http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=TR&artistID=493&periodID=708&pageNo=0&exhID=0
http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=TR&artistID=493&periodID=708&pageNo=0&exhID=0
http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=TR&artistID=493&periodID=708&pageNo=0&exhID=0
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Resim 150: Fahri Sümer, “Düğün”, 115x85cm, tüyb. 

(http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0493/&iName=K0493-

047&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=106511, EriĢim Tarihi, 11.01.2011, 17:19). 

 

 

         ÇağdaĢ sanat anlayıĢı ile geleneksel ve yerel konuları birleĢtiren Timur Kerim 

Ġncedayı, 1942 yılında Ġstanbul‟da doğmuĢtur. “PadiĢah Atı” (Resim 151) 

çalıĢmasında at tasvirine yer vermiĢtir. Bu çalıĢmasında altından yapılan eyeriyle ve 

önüne konulan özel yemeğiyle yüceltmiĢ ve değerli bir at olduğunu izleyiciye 

hissettirmiĢtir.  

   

 
 

Resim 151: Timur Kerim Ġncedayı, “PadiĢah Atı”, 114x120cm, kükt, 2009 

(http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0536/&iName=K0536-

198&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=117160, EriĢim Tarihi, 16.01.2011, 13:30). 

 

http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0493/&iName=K0493-047&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=106511
http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0493/&iName=K0493-047&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=106511
http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0536/&iName=K0536-198&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=117160
http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0536/&iName=K0536-198&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=117160
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        At temasını Anadolu kültür zenginliği içinde değerlendirerek eserlerine yansıtan 

bir baĢka sanatçı da Remzi Ġren‟dir. Sanatçı, 1943 yılında Tokat‟ta doğmuĢtur.  

 

         Konularında daha çok yöresel ve folklorik öğeler yer almaktadır. Akademide 

kurdukları Halk Sanatları Derneği‟nde yaptığı “BaĢ Bağlamaları” araĢtırmasını resim 

diliyle anlatmaya çalıĢmaktadır. Bunun yanı sıra Ġstanbul‟dan, doğadan, kırlardan, 

deniz kenarlarından görüntüleri tuvallerine yansıtmaktadır. At temalı resimlerinde ise 

geleneksel püsküllü at baĢlarını (Resim 152)  konu edinmiĢtir. “Son 200 Metre” adlı 

çalıĢmasında (Resim 153) da at yarıĢı heyecanını, sağlam desen anlayıĢı ve güçlü 

fırça vuruĢlarıyla izleyiciye hissettirmiĢ ve bu ana tanık ettirmiĢtir. 

 

 
 

Resim 152: Remzi Ġren, “At BaĢı” tüyb. 

(http://sergirehberi.com/sergi_detay.asp?q=Istanbul+Asiklarina+Karma+Resim+ve+Heykel+Sergisi%

7CDeyim+Sanat+Galerisi&g_id=134&s_id=121&pg=4&isler=1, EriĢim Tarihi, 11.10.2010, 16:27). 

 

http://sergirehberi.com/sergi_detay.asp?q=Istanbul+Asiklarina+Karma+Resim+ve+Heykel+Sergisi%7CDeyim+Sanat+Galerisi&g_id=134&s_id=121&pg=4&isler=1
http://sergirehberi.com/sergi_detay.asp?q=Istanbul+Asiklarina+Karma+Resim+ve+Heykel+Sergisi%7CDeyim+Sanat+Galerisi&g_id=134&s_id=121&pg=4&isler=1
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Resim 153: Remzi Ġren, “Son 200 Metre”, 80x100cm, tüyb, 2007 (Anonim, 1997: sy). 

 

         Modern sanat anlayıĢı ile yaptığı litografilerle tanınan Atilla Atar, 1944 yılında 

Trabzon‟da doğmuĢtur. Eserlerinde at tasvirine (Resim 154) de yer veren sanatçı, 

Türk kültüründe ayrıcalıklı bir yere sahip olan bu hayvana duyarsız kalamamıĢtır. 

Sanatçı, litografi tekniğinin zengin olanaklarını kullanarak figürsüz, öyküsüz, salt 

resmi kural ve sorunlarını irdeleyerek kendine özgü bir anlatım dili geliĢtirmiĢtir. 

Son dönem çalıĢmalarında, doğa kaynaklı geometrik formlara yer vermektedir.  

 

 
 

Resim 154: Atilla Atar, “Ġsimsiz”, 73x54,5cm, renkli litografi, (Anonim, 2001b: 66). 
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        Türk resminde naif geleneğin en önemli temsilcisi sayılan Yalçın Gökçebağ, 

1944 yılında Denizli‟nin Çal ilçesinde doğmuĢtur. Sanatçı, çalıĢkan Anadolu 

köylüsünü resmettiği hasat resimleriyle tanınmaktadır. Yalçın Gökçebağ‟ın 

yapıtlarında at, Anadolu insanının vazgeçilmezi ve en büyük yardımcısı olarak 

sunulmaktadır. Naif resim anlayıĢı ile yaptığı eserlerini toplumcu gerçekçi bir 

atmosferde tuvallerine aktarmıĢ, (Resim 155-156-157) buğday tarlalarındaki at 

arabalarını püsküllü koĢum takılarıyla resmederek geleneksel motiflere yer vermiĢtir. 

 

 
 

Resim 155: Yalçın Gökçebağ, “ KurtuluĢ SavaĢında Atlı Süvariler”, tüyb. (Özel, ty: sy) 

 

 
 

Resim 156: Yalçın Gökçebağ, “TaĢ Evler”, 80x100cm, tüyb. 

(http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0536/&iName=K0536-

023&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=117069, EriĢim Tarihi, 19.01.2011, 18:41). 

http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0536/&iName=K0536-023&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=117069
http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0536/&iName=K0536-023&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=117069
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Resim 157: Yalçın Gökçebağ, “Hasat ve Mola”, 60x80cm, tüyb, 2009 

(http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=TR&artistID=403&periodID=exhibitions&pag

eNo=0&exhID=0, EriĢim Tarihi, 15.10.2010, 00:13). 

 

 

          

         ÇağdaĢ Türk resim sanatı içerisinde at tasvirlerini ele alırken bu alanda 

düzenlenen bir yarıĢmadan da bahsetmek yerinde olacaktır. Türkiye Jokey 

Kulübü‟nün geleneksel olarak düzenlediği resim yarıĢmaları ile Türkiye‟nin 

uluslararası düzeyde sanatsal ve kültürel birikimine katkıda bulunmayı, Türk 

sanatçılarını özendirmeyi ve Türk sanatına özgün yapıtlar kazandırmayı 

hedeflemektedir. Ayrıca Türk kültür geleneğinde önemli yeri olan at ve at sevgisini 

gündemde tutmak, at ve at yarıĢı heyecanını vurgulamak, sanat dünyasına çağdaĢ 

yapıtlar kazandırırken sanata ve sanatçıya verilen desteği sürdürmek de yarıĢmanın 

diğer hedefleri arasında gösterilmektedir. 

 

         Bu amaç ve ideallerle 1987 yılında düzenlenen Türkiye Jokey Kulübü Resim 

YarıĢması‟nda birincilik ödülü kazanan Mehmet Özer, Türk resmine kazandırdığı 

yapıtlarıyla gerek sanatçı ve gerekse eğitimci kiĢiliğiyle örnek bir insandır. 

http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=TR&artistID=403&periodID=exhibitions&pageNo=0&exhID=0
http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=TR&artistID=403&periodID=exhibitions&pageNo=0&exhID=0
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Resim 158: Mehmet Özer, “Doğada Tek BaĢına”, 130x150cm, tüyb (Anonim, 1987: sy). 

 

         Resimlerinde at tasvirine (Resim 158) daima yer veren Mehmet Özer, 1945 

yılında GümüĢhane‟de doğmuĢtur. At çalıĢmalarında güçlü bir desen (Resim 159) ve 

anatomi bilgisi fark edilmektedir.  

 

 
 

Resim 159: Mehmet Özer, “At Eskizleri”, 70x100 cm. 

(http://www.csmuze.anadolu.edu.tr/muze.asp?x=5&image=tablolar/mehmet-ozer-

2.jpg&w=750&h=513,75, EriĢim Tarihi, 18.10.2010, 14:25). 

  

http://www.csmuze.anadolu.edu.tr/muze.asp?x=5&image=tablolar/mehmet-ozer-2.jpg&w=750&h=513,75
http://www.csmuze.anadolu.edu.tr/muze.asp?x=5&image=tablolar/mehmet-ozer-2.jpg&w=750&h=513,75
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         ÇağdaĢ Türk resminde adından sıklıkla bahsettiren Hasan Pekmezci, 1945 

Konya-BeyĢehir‟de doğmuĢtur. “KurtuluĢ SavaĢı ve Atatürk Reformları” adlı 

eserinde cumhuriyet dönemi kazanımlarının bir özetini bu çalıĢmasında izleyiciye 

kendi sanat anlayıĢı içerisinde sunarak at tasvirine (Resim 160) de yer vermiĢtir. 

Resimde KurtuluĢ SavaĢı‟ndan Türkiye Cumhuriyeti‟nin kurulmasına ve sonrasında 

yapılan reform hareketlerine kadar birçok konuya temas edilmiĢtir. 

  

 

Resim 160: Hasan Pekmezci, “KurtuluĢ SavaĢı ve Atatürk Reformları”, tüyb. (Özel, ty: sy) 

          

         YaĢamın çeliĢkileri ve karĢıtlığını dıĢavurumcu sanat anlayıĢı ile eserlerine 

aktaran Mustafa Ata 1945 yılında Trabzon‟da doğmuĢtur. “Ağıt” (Resim 161) adlı 

çalıĢmasında at tasvirini ele almıĢtır. Atın bir ölüyü çektiği görülmektedir. Resim bu 

anlatımı ve renkleriyle matem havasında sunulmuĢtur.  
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Resim 161: Mustafa Ata, “Ağıt”, 89x116cm, tüyb, 1982 

(http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0502/&iName=K0502-

054&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=108952, EriĢim Tarihi, 25.02.2011, 13.18) 

 

 

         Gravür çalıĢmalarında yerel konulara değinen Ġsmail Hakkı DemirtaĢ, 1945 

yılında Bolu‟da doğmuĢtur. ÇağdaĢ sanat anlayıĢı içerisinde ele aldığı eserlerinde, at 

(Resim 162) tasvirine de yer veren sanatçılarımızdandır. 

 

 
 

Resim 162: Ġsmail Hakkı DemirtaĢ, “GüneĢin Battığı Yere”, 35x48cm, gravür 

(http://www.csmuze.anadolu.edu.tr/muze.asp?x=5&image=tablolar/i-hakki-1.jpg&w=750&h=565, 

EriĢim Tarihi, 26.03.2011, 17:21). 

http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0502/&iName=K0502-054&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=108952
http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0502/&iName=K0502-054&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=108952
http://www.csmuze.anadolu.edu.tr/muze.asp?x=5&image=tablolar/i-hakki-1.jpg&w=750&h=565
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         Eserlerinde Türk kültürünü toplumcu-gerçekçi bir dille anlatan Hasan 

Rastgeldi, 1945 yılında ġanlıurfa‟nın Tülmen köyünde doğmuĢtur. Avrupa‟da birçok 

ülkede ve Amerika‟da bulunan sanatçı halk bilimleri ve halk oyunları dalında 

araĢtırma ve derlemeler yaptı. Bu dalda uluslararası yarıĢmalara katıldı. Sanatçının 

halk bilimleri dalında yaptığı derlemeler, eserlerinde esin kaynağı olmuĢtur. 

Resimlerinde Türk kültüründen esintiler sunan sanatçı bozkır kültürümüzü ve 

Anadolu insanının gündelik hayatından görüntüleri yansıtarak yaptığı bu eserlerinde 

Türk kültürünün vazgeçilmez unsuru olan atı da resmetmeyi ihmal etmemiĢtir 

(Resim 163-164). 

 
 

Resim 163: Hasan Rastgeldi, “Stepten Anadolu‟ya”,                                                                         

120x120cm, tüyb, 1999 (Anonim, 1999: 12) 

 

 

 
 

Resim 164: Hasan Rastgeldi, “Köy Düğünü”, tüyb  

(http://www.baktabul.net/guzel-sanatlar/226269-hasan-rastgeldi-resim-sergisi-hasan-rastgeldi-

tablolari.html, EriĢim Tarihi, 05.03.2011, 12:30). 

http://www.baktabul.net/guzel-sanatlar/226269-hasan-rastgeldi-resim-sergisi-hasan-rastgeldi-tablolari.html
http://www.baktabul.net/guzel-sanatlar/226269-hasan-rastgeldi-resim-sergisi-hasan-rastgeldi-tablolari.html
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         KıĢ manzaraları içerinde Anadolu köylüsünü ve atları resmeden Zeki Serbest, 

1946 yılında Samsun Lâdik‟te doğmuĢtur. Sanatçı, ıssız ve sınırsız bir doğa kesitinde 

oluĢturduğu kompozisyonlarında kendi yaĢamındaki serüvene izleyici de dâhil 

etmiĢtir. KıĢ günlerinin ürperten soğuğu, kar fırtınalarının devamında, o sıcacık 

kiremitleri, dostluğu simgeleyen atları, kızakları, ağaçları, insan figürleri ile varsıl bir 

armoniye dönüĢür. Mavi gökyüzünün, beyazla buluĢmasında turuncular, sarılar da 

yapıtlarında söz sahibidir. Köy yaĢantısı içerinde köylüleri, kıĢ Ģartlarında insanların 

en büyük yardımcısı olan atları (Resim 165-166), atlı kızakları resimlerinde konu 

edinmiĢtir.   

 
 

Resim 165: Zeki Serbest, “Atlar” , 55x60cm, tüyb, 2009 

(http://lebriz.com/pages/artist.aspx?artistID=398&section=130&lang=TR&periodID=-

1&pageNo=0&exhID=0, EriĢim Tarihi, 11.10.2010, 16:13). 

 

 
 

Resim 166: Zeki Serbest, “Köylüler”, 45x50cm, tüyb, 2009 

(http://lebriz.com/pages/artist.aspx?artistID=398&section=130&lang=TR&periodID=-

1&pageNo=0&exhID=0, EriĢim Tarihi, 11.10.2010, 16:14).     

http://lebriz.com/pages/artist.aspx?artistID=398&section=130&lang=TR&periodID=-1&pageNo=0&exhID=0
http://lebriz.com/pages/artist.aspx?artistID=398&section=130&lang=TR&periodID=-1&pageNo=0&exhID=0
http://lebriz.com/pages/artist.aspx?artistID=398&section=130&lang=TR&periodID=-1&pageNo=0&exhID=0
http://lebriz.com/pages/artist.aspx?artistID=398&section=130&lang=TR&periodID=-1&pageNo=0&exhID=0
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         Naif sanat anlayıĢıyla doğduğu yerin yerel ahalisini eserlerinde ölümsüzleĢtiren 

Mehmet Ali Diyarbakırlıoğlu, 1946 yılında Gaziantep‟te doğmuĢtur. Naif bir 

anlayıĢla ele aldığı çalıĢmaların konusunu gündelik hayattan kiĢiler ve yaĢantılar 

oluĢturmuĢtur. Anadolu‟da yok olmaya yüz tutmuĢ meslekleri resmederek bu konuya 

ilgi çekmeye çalıĢan sanatçı, “Nalbant Celal” (Resim 167) adlı çalıĢmasında bu 

soruna değinerek at tasvirini de iĢlemiĢtir. 

 
 

Resim 167:  Mehmet Ali Diyarbakırlıoğlu, “Nalbant Celal”, tüyb, 1996 

 (http://www.diyarbakirlioglu.com/resimler/kaybolanmeslekler/1996_Nalbant_Celal_b.jpg, 

 EriĢim Tarihi, 20.03.2011, 19:50). 

 

         Türk resminde ġanlıurfa denilince ilk akla gelen kiĢilerden biri olan Nihat 

Kürkçüoğlu, 1946 yılında ġanlıurfa‟da doğmuĢtur. ġanlıurfa‟nın tarihi mimari 

değerlerini, sokaklarını, el sanatlarını, çarĢılarını ve insan tiplerini, kısacası ġanlıurfa 

kültürünü klasik bir üslupla çalıĢtığı tablolarına yansıtmıĢtır. ġanlıurfa Valiliği‟nce 

kendisine vilayet binasında atölye verilerek burada ġanlıurfa tabloları yapması 

istenmiĢtir (Anonim, 1992a: 61). Urfa‟nın her noktasını gerçekçi bir üslupla ele 

alarak eserlerinde canlandırmıĢtır. Anadolu insanının en büyük yardımcısı olan atı da 

(Resim 168) çalıĢmalarında unutmamıĢtır.  

http://www.diyarbakirlioglu.com/resimler/kaybolanmeslekler/1996_Nalbant_Celal_b.jpg
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         Sanatçı, Urfa‟nın sokaklarından el sanatlarına, çarĢılarından evlerine, 

insanlarına kadar birçok kültür değerleri ve Urfa‟nın özgün taĢ mimarisini eserlerine 

yansıtmıĢtır. 

 
 

Resim 168: Nihat Kürkçüoğlu, “ġanlıurfa‟dan Bir Kesit”,                                                                   

70x100cm, tüyb, 2001 (Anonim, 2006: 153). 

 

         Resimlerinde yerel konulara değinen Mehmet Kapçak, 1947 yılında 

Mazıdağı‟nda doğmuĢtur. Resimlerinde hayvan figürlerini kendini geliĢtirme amacı 

olarak gören sanatçı “Harran” (Resim 169) adlı çalıĢmasında at arabası üzerinde 

köylüleri resmetmiĢtir. 

 

 
 

Resim 169: Mehmet Kapçak, “Harran”, 30x40cm, tüyb, 1983 

(http://www.nabucco.110mb.com/Resimgalerisi/a1%5B1%5D.jpg, 

 EriĢim Tarihi, 28.03.2011, 22:02). 

 

http://www.nabucco.110mb.com/Resimgalerisi/a1%5B1%5D.jpg
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         ÇağdaĢ Türk Resminde at tasvirini sıklıkla iĢleyen sanatçılarımızdan biri olan 

Fevzi Karakoç, 1947 Çankırı‟da doğmuĢtur. Türk kültürünün oluĢumunda büyük 

etken sahibi olan at sanatçının vazgeçilmez konusu olmuĢtur. 

 

 
  

Resim 170: Fevzi Karakoç, “Kentten Kız Kaçırma”, 140x100cm, tüyb, 1996 

 (http://lebriz.com/pages/exhibition.aspx?exhID=941&lang=TR, 

 EriĢim Tarihi, 27.02.2011, 17:17). 

                                                                                                                                           

         Ata kendine (Resim 170) özgü bir biçim kazandıran Karakoç, farklı teknikler 

kullanarak yaptığı resimlerinde, zengin at tasvir örnekleri meydana getirmektedir. 

Tekrarlı motifler arasında, Karakoç‟un seçtiği tipik temalardan biri, atlı figürleridir. 

Kimi resimlerde belirgin tekil figürler halinde, ama daha çok da çoğul düzeye 

getirilmiĢ biçimde sıralı olarak ele alınan bu atlılar (Resim 171-172), aynı konunun 

iĢlendiği geleneksel kitap resimlerini akla getirir. Ancak bu benzerliğin dolaylı bir 

benzerlik olduğunu belirtmekte yarar vardır. Söz konusu atlı figürleri, belki de bu 

anımsatıcı özelliği geri çekerek resimsel ve boyasal unsurları öne çıkarırcasına 

gerçekliğin kendisinden soyutlanır. Bunun yanında, üzerinde durulması gereken bir 

baĢka nokta, bu atlı figürlerinin, çoğunlukla binici ve atı yekpare bir varlıkmıĢ gibi 

göstermiĢ olmasıdır. 

http://lebriz.com/pages/exhibition.aspx?exhID=941&lang=TR
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Resim 171: Fevzi Karakoç, “Ceylan Avı”, 49x39cm, litografi, 1988 

(http://www.fevzikarakoc.com/eserler/ozgun-baski-resimler, EriĢim Tarihi, 26.02.2011, 23:02). 

 

 
 

Resim 172: Fevzi Karakoç, “Meydanda Kaos”, 150x200cm, tüyb, 2010 

(http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=TR&artistID=454&periodID=873&pageNo=0

&exhID=0, EriĢim Tarihi, 27.02.2011, 17:05). 

 

 

http://www.fevzikarakoc.com/eserler/ozgun-baski-resimler
http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=TR&artistID=454&periodID=873&pageNo=0&exhID=0
http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=TR&artistID=454&periodID=873&pageNo=0&exhID=0
http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=TR&artistID=454&periodID=873&pageNo=0&exhID=0
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         Eserlerinde Türk kültünde önemli bir yere sahip olan atları konu alan 

Abdurrahman Kaplan, 1947 yılında Karaman‟da doğmuĢtur. Kâğıt üzerinde 

mürekkeple yaptığı at Türk süvarileri (Resim 173) Orta Asya kökenli yerel ve 

modern tarzda ele alınan çalıĢmalardır.  

 
 

Resim 173: Abdurrahman Kaplan, “Süvarinin Türküsü Dizisi”, 45x39cm, küma, 2010 

(http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=TR&artistID=402&periodID=543&pageNo=0

&exhID=0, EriĢim Tarihi, 13.02.2011, 18:28). 

 

       Türk kültüründen ilham alarak oluĢturduğu resimlerle, toplumcu gerçekçi 

anlayıĢla çalıĢan Ġlhami Atalay, 1948‟de Artvin‟de doğmuĢtur. “Doludizgin” (Resim 

174) adlı çalıĢması at yarıĢı heyecanını ve koĢan atların dinamizmini konu alan 

eserlerinden biridir.  

 
 

Resim 174: Ġlhami Atalay, “Doludizgin”, “125x140cm, tüyb. (Anonim, 1987: sy). 

http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=TR&artistID=402&periodID=543&pageNo=0&exhID=0
http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=TR&artistID=402&periodID=543&pageNo=0&exhID=0
http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=TR&artistID=402&periodID=543&pageNo=0&exhID=0
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         Ġlhami Atalay gibi Anadolu folklorunu yakından takip eden sanatçılardan biri 

de Ekber YeĢilyurt‟tur. Eserlerinde Anadolu‟nun bir parçası ve Türk kültürünün 

önemli taĢlarından biri olan at temasını iĢleyen sanatçı, 1949 yılında Iğdır‟da 

dünyaya gelmiĢtir.  

 

         Folklor konusunda uzman olan sanatçı, Anadolu Kadın BaĢ bağlamaları üzerine 

araĢtırmalar yapmıĢ ve folklor öğelerinin otantik değerlerini bozmadan gelecek 

nesillere ıĢık tutmak amacıyla tuvallerine yansıtmıĢtır. 

                                                                                                              

         At koĢumlarını, püsküllerini bir portre iĢçiliğinde yansıtan sanatçı, at baĢlarını 

(Resim 175) konu aldığı çalıĢmalarında Türk kültürünün izlerini izleyiciye ustalıkla 

sunar.  

 

 
 

Resim 175: Ekber YeĢilyurt, “Sevgi”, 120x90cm, tüyb (Anonim, 1999: 60). 

 

         Kendine özgü desen anlayıĢı ile oluĢturduğu Paris görünümleriyle tanınan 

Fadime Baltacıoğlu, ilk dersleri henüz çok küçükken estet, pedagog Ord. Prof. Ġsmail 

Hakkı Baltacıoğlu‟ndan almıĢtır. Kent görünümlerini ele aldığı çalıĢmalarında at 

tasvirine (Resim 176) de yer vermiĢtir. 
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Resim 176: Fadime Baltacıoğlu, “Anvers”, 24x33cm, küsb, 2003 

(http://lebriz.com/pages/artist.aspx?artistID=535&section=130&lang=TR&bhcp=1&periodID=-

1&pageNo=0&exhID=0, EriĢim Tarihi, 27.02.2011, 17:36). 

 

        Foto-gerçekçi sanat anlayıĢı içerisinde yerel konulara değinen Mustafa Sekban, 

1950 yılında Trabzon‟da doğmuĢtur. Türkiye‟de “hyperrealizm” (foto-gerçekçilik) 

akımının öncüsü olan Sekban, eserlerinde hayatın içinden gerçek figürleri iĢlemiĢtir. 

Özellikle Ģehir ve sokak temalarını sanatına yansıtan sanatçı, genelde büyük 

boyuttaki çalıĢmalarında fotoğraf ile resim sanatını büyülü bir Ģekilde 

buluĢturmuĢtur. Bu gerçekçilik içerisinde iĢlediği at tasvirleri (Resim 177) güçlü ve 

sağlam desen anlayıĢını izleyiciye hissettirmektedir. 

 
 

Resim 177: Mustafa Sekban, “Çok Uzaklarda”, 81x110cm, tüab (Anonim, 1997: sy). 

http://lebriz.com/pages/artist.aspx?artistID=535&section=130&lang=TR&bhcp=1&periodID=-1&pageNo=0&exhID=0
http://lebriz.com/pages/artist.aspx?artistID=535&section=130&lang=TR&bhcp=1&periodID=-1&pageNo=0&exhID=0
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         Resimlerinde at tasvirine sıklıkla yer veren Uğur Yayla, 1951 yılında 

Ankara‟da doğmuĢtur. KurtuluĢ SavaĢı‟ndan (Resim 178), tarihi olaylardan 

esinlenerek oluĢturduğu resimlerinde at tasvirlerine de yer vermiĢtir. Modern sanat 

anlayıĢıyla resmettiği at tasvirleri de vardır. 

 
 

Resim 178: Uğur Yayla, “Ġsimsiz”, 80x100cm, tükt (Anonim, 2005: 89). 

 

         Geometriksel renk değerleriyle çalıĢmalar yapan Bedri Karayağmurlar, 1951 

yılında Niğde‟de doğmuĢtur. Sanatçı, somuttan soyuta uzanan çizgide geometriksel 

renk lekeleriyle farklı etkiler uyandıran çalıĢmalarına, at konusunu (Resim 179) da 

dâhil ederek kendi sanat anlayıĢına yeni bir boyut getirmiĢtir. 

 

 
 

Resim 179: Bedri Karayağmurlar, “Altılı Sonayak”, 120x130cm,                                                              

tüab, 1997 (Anonim, 1997: sy). 
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         Türk kültüründen esinlenerek oluĢturduğu konularını soyutsal bir leke 

anlayıĢıyla ele alan Ertuğrul Saraç, 1951 yılında Kula‟da doğmuĢtur. Resimlerinde 

Anadolu‟nun kültürel, mitolojik birikimini soyut biçim ve lekelerle renklendirmiĢtir. 

“KurtuluĢ SavaĢı‟ndan” (Resim 180) adlı çalıĢmasında at üstünde süvarileri 

resmetmiĢtir.  

 
 

Resim 180: Ertuğrul Saraç, “KurtuluĢ SavaĢı‟ndan”, 90x90cm,                                                                   

tüab (Anonim, 2005: 79). 

 

 

 

         Resimlerinde gerçekliği ön planda tutarak gerçekleĢtirdiği konularına çağdaĢ 

yorumlarda katan Aydın Ayan, 1954 yılında Trabzon‟un Çaykara ilçesinde 

doğmuĢtur. Sanatçının at tasvirine yer verdiği çalıĢmalar KurtuluĢ SavaĢı‟nı konu 

alan resimlerdir. Afyon/ġuhut Atatürk evi için yaptığı “KurtuluĢ Savası Panoraması” 

adlı 15 resimden oluĢan sergide sergilenen eserlerden biri olan “Saat BeĢ Otuz / 

Büyük Taarruz” adlı çalıĢmasında sanatçı at tasvirine (Resim 181) de yer vermiĢtir. 
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Resim 181: Aydın Ayan, “Saat BeĢ Otuz / Büyük Taarruz” 160x300cm, tüyb, 2004,                  

Afyonkarahisar / ġuhut Atatürk Evi Koleksiyonu 

(http://www.aydinayan.com/v3_plt/platin.aspx?platinID=457&section=3&lang=TR, 

 EriĢim Tarihi, 22.03.2011, 16:24). 

    

         Yerel ve fantastik değerleri eserlerinde bütünleĢtiren Gültekin Serbest, 1955 

yılında Kosova‟nın Prizren kentinde doğmuĢtur. Resimlerinde at tasvirine (Resim 

182) yer veren sanatçılarımızdandır. 

 

Resim 182: Gültekin Serbest, “Ġsimsiz”, 40x40cm, tüab, 2009 

(http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=TR&artistID=268&periodID=-

1&pageNo=0&exhID=0, EriĢim Tarihi, 20.02.2011, 17:36). 

 

http://www.aydinayan.com/v3_plt/platin.aspx?platinID=457&section=3&lang=TR
http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=TR&artistID=268&periodID=-1&pageNo=0&exhID=0
http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=TR&artistID=268&periodID=-1&pageNo=0&exhID=0
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        Gündelik yaĢamdan esinlenerek kendine özgü sanat anlayıĢıyla eserler üreten 

Erol Batırbek, 1955 yılında Konya‟da doğmuĢtur. ÇağdaĢ Türk Resminde at tasvirini 

(Resim 183) de ele alarak konu zenginliğine katkıda bulunan sanatçılarımızdandır. 

 

 
 

Resim 183: Erol Batırbek, “At”, tüyb (Giray, 2000b: 579). 

 

 

         Türk resminde at tasviri denilince ilk akla gelen önemli sanatçılarımızdan biri 

olan Mehmet BaĢbuğ, 1956 yılında Diyarbakır‟da doğmuĢtur. Mehmet BaĢbuğ‟un 

eserlerinde, Anadolu halkının gündelik (Resim 184) yaĢamı, toplumsal gerçekçi bir 

anlatımla sanatçının kıvrak fırça vuruĢlarının bir yansıması olarak belirmektedir. 

Eserlerindeki özgün ifadeler, yalın ve sade bir dille izleyiciye sunulmaktadır. Sanatçı 

son dönem çalıĢmalarında, Türk halkı için büyük anlam ifade eden milli mücadele 

(Resim 185) ve zafer konulu resimlere yönelerek, kutsal vatan toprağı için verilen 

mücadelelerin anlatıldığı resimler yapmaktadır. Bu tarz resimlerinde kullandığı bol 

miktardaki at tasvirleriyle dikkati çeken sanatçı; atı, Türk kültürünün bir parçası 

bağlamında ele alarak yalın biçimlerde de kullanmıĢ ve buradan hareketle at 

portreleriyle (Resim 186) de ünlenmiĢtir.  
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Resim 184: Mehmet BaĢbuğ, “Yörükler”, 140x200cm, tüyb, 2005 

(http://www.mehmetbasbug.com.tr/mb6.jpg, EriĢim Tarihi, 25.03.2011, 11:00). 

 

 

 
 

Resim 185: Mehmet BaĢbuğ, “Ġstiklal SavaĢında Seferberlik”,                                                              

140x200cm, tüyb, 2008 (Anonim, 2008b). 

http://www.mehmetbasbug.com.tr/mb6.jpg
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Resim 186: Mehmet BaĢbuğ, “At”, 50x40cm, tüyb,                                                                                        

1997 (Anonim, 2000: 7). 

 

         Naif geleneğin önemli temsilcilerinden olan Hüseyin SartaĢ, 1956 yılında 

Ankara‟da doğmuĢtur. Naif resmimizin tanınmıĢ sanatçılarındandır. Resimlerinde at 

arabalarını resmetmiĢtir (Resim 187). 

 

Resim 187: Hüseyin SartaĢ, “Köylüler”, 50x70cm, tüyb 

(http://huseyinsartas.com.tr/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=2:galeri&Itemi

d=56, EriĢim Tarihi, 24.03.2011, 15:07). 

http://huseyinsartas.com.tr/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=2:galeri&Itemid=56
http://huseyinsartas.com.tr/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=2:galeri&Itemid=56
http://huseyinsartas.com.tr/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=2:galeri&Itemid=56
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         Foto-gerçekçi sanat anlayıĢı ile yaptığı resimlerle (Resim 188) tanınan Faruk 

Cimok (1956- ), eserlerinde at tasvirine Büyükada görünümlerinde yer vermiĢtir. 

Sanatçı, Büyükada‟da (Resim 188) gezi yapacak olan müĢterilerini bekleyen faytonlu 

atları resmetmiĢtir. 

 

Resim 188: Faruk Cimok, “Büyükada”, 80x100cm, tüyb 

(http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=TR&artistID=3&periodID=-

1&pageNo=0&exhID=0, EriĢim Tarihi, 20.02.2011, 16:45). 

         Türk resminde harika çocuk diye adlandırılan Bedri Baykam, 1957 yılında 

Ankara’da doğmuştur. Yeni Dışavurumculuk akımının öncülerinden olan  Baykam, 

“KurtuluĢ SavaĢı” (Resim 189) adını verdiği bu çalıĢmasında at tasvirine de yer 

vermiĢtir. 

 
 

Resim 189: Bedri Baykam, “KurtuluĢ SavaĢı”, 125x170cm, tükt, 2006,  

(http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0556/&iName=K0556-

017&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=122541, 

 EriĢim Tarihi, 20.02.2011, 19:48). 

http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=TR&artistID=3&periodID=-1&pageNo=0&exhID=0
http://lebriz.com/pages/artist.aspx?section=130&lang=TR&artistID=3&periodID=-1&pageNo=0&exhID=0
http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0556/&iName=K0556-017&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=122541
http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0556/&iName=K0556-017&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=122541
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         Püsküllü at portreleriyle tanınan, Türk resminde yerel ve folklorik konulara 

temas eden Murat Külcüoğlu, 1957 yılında Ġzmir‟de doğmuĢtur. 

 

         Sanatçı, son yıllarda Anadolu‟nun tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra yarı 

soyut figüratif düzenlemelere yönelmiĢtir. At temasını iĢleyen sanatçılardan biri olan 

Külcüoğlu, geleneksel motiflerimizden püsküllü atları (Resim 190) eserinin konusu 

yapmıĢtır. 

 
 

Resim 190: Murat Külcüoğlu, “Püsküllü Atlar”, 50x60cm, tüyb, 1995 

(http://img.blogcu.com/uploads/muratkulcuoglu_muratkulcuoglu_at.jpg, 

 EriĢim Tarihi, 11.10.2010, 13:45). 

 

 

         Eserlerinde at temasını severek kullanan Birim Aksüyek, 1958 yılında Bursa‟da 

doğmuĢtur. Atların sosyo-psikolojik yaĢam kesitleri resimlerinin ana temasını 

oluĢturmuĢtur. Bunun yanında Ġstanbul, Bursa, Bodrum Manzaraları, Apolyont Gölü 

ve Kayıkları, Keçiler, Çobanlar Aksüyek‟in suluboya, akrilik ve yağlıboya ile 

çalıĢtığı konular arasındadır. Veterinerliğin vermiĢ olduğu hayvan sevgisi ve 

yakından ilgi duyduğu, severek yaptığı at resimleri ilgi çekicidir. Resimlerinde sanki 

bir kargaĢa durumu söz konusudur. Kalabalık at tasvirleri (Resim 191) sanatçının 

üslubu olmuĢtur. 

http://img.blogcu.com/uploads/muratkulcuoglu_muratkulcuoglu_at.jpg
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Resim 191: Birim Aksüyek, “YarıĢ CoĢkusu”, 130x140cm,                                                                       

tüyb, 2001 (Anonim: 2001b: 13). 

 

         At olgusunu eserlerinde yansıtan Saim Dursun, 1959 yılında Elazığ‟da 

doğmuĢtur. 1979 yılında Saim Dursun at resimlerini (Resim 192) psikolojik bir hava 

içerisinde tuvale aktarılmıĢ ve adlandırmıĢtır. 

 

 

Resim 192: Saim Dursun, “Yorgun”, 50x35cm, tüyb 

(http://lebriz.com/pages/exhibition.aspx?lang=TR&exhID=2663,                                                             

EriĢim Tarihi, 01.03.2011, 23:59). 

http://lebriz.com/pages/exhibition.aspx?lang=TR&exhID=2663
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         Eserlerinde at (Resim 193) tasvirini ele alan sanatçılarımızdan olan Mahmut 

Öztürk, 1959 yılında Ankara‟da doğmuĢtur. Sanatçı, “Atatürk” adlı çalıĢmasında at 

üstünde ileri hedefleri gösteren Atatürk‟ü resmederek at temasına çalıĢmasında 

değinmiĢtir. 

 

 
 

Resim 193: Mahmut Öztürk, “Atatürk”, tüyb. (Anonim, 2007: sy). 

         Yerel ve geleneksel konulardan oluĢturduğu resimlerinde at tasvirini de (Resim 

194) ele alan Akdoğan Topaçlıoğlu, 1959 yılında Ankara‟da doğmuĢtur. 

Resimlerinin konusunu Anadolu‟dan ve mitolojiden esinlendiği sahneler almıĢtır. 

 

Resim 194: Akdoğan Topaçlıoğlu, “Ġsimsiz”, 80x80cm, tüyb, 2009 

(http://www.turkishpaintings.com/index.php?p=37&l=1&modPainters_artistDetailID=384,                      

EriĢim Tarihi, 13.03.2011, 12:32). 

http://www.turkishpaintings.com/index.php?p=37&l=1&modPainters_artistDetailID=384


158 

 

         Toplumcu gerçekçi sanat anlayıĢı ile Anadolu toprak evlerini ve köylüsünü 

resmeden Nihat ġirin, 1960 yılında Çorum‟da doğmuĢtur. Sanatçı Atatürk‟ün 

doğumunun 125. Yılında düzenlenen “Türkiye Resimleniyor” adlı program dâhilinde 

Hakkari‟ye gitmiĢ ve burada resim çalıĢmalarında bulunmuĢtur. “Hakkari‟de KıĢ” 

(Resim 195) adlı eserinde muhtemelen hayvanlarına yem götüren, kızaklı atıyla 

resmedilmiĢ Anadolu köylüsü görülmektedir. 

 

 
 

Resim 195: Nihat ġirin, “Hakkari‟de KıĢ”, 80x100cm,                                                                                

tüyb. 2006 (Anonim: 2006: 79). 

 

 

         ÇağdaĢ Türk resim sanatımızın yetenekli sanatçılarından Temur Köran 1960 

yılında Siverek‟te doğmuĢtur. ÇağdaĢ Türk resminin önemli temsilcilerinden olan 

Temur Köran at temasını (Resim 196) iĢleyen sanatçılarımız arasındadır. 

 

 
 

Resim 196: Temur Köran, “At”, 100x130cm, tüab, 1997 (Anonim, 1997: sy). 
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           Yalnız atlar serisiyle at tasvirine eserlerinde çoğunlukla değinen Erol Yıldır, 

1960‟da KahramanmaraĢ‟ta doğmuĢtur. Sanatsal çalıĢmalarında sürekli ana temaları 

arasında “at” konusunu da kullanan Yıldır, 2006 yılında TJK müzesi sergi salonunda 

“Yalnız Atlar” (Resim 197) adını verdiği ilk kiĢisel sergisini açmıĢtır.  

 

Resim 197: Erol Yıldır, “Yalnız Atlar Serisinden-4”, 115x72,5cm,                                                               

tüyb, 2005 (Karkın, 2007: 77). 

         Ġzlenimci sanat anlayıĢı ile yerel konulara değinen Remzi TaĢkıran, 1961 

yılında Adıyaman‟da doğmuĢtur. TaĢkıran, özellikle yöresel izlenimlere dayalı 

resimler üretmektedir. Resimlerinde at temasına (Resim 198) değinen 

sanatçılarımızdandır. 

 
 

Resim 198: Remzi TaĢkıran, “Ay Yıldızın DoğuĢu”, tüyb. 

 (http://www.artconsept.com/wp-content/gallery/remzitaskiran/remzitaskiran%20(16).jpg, EriĢim 

Tarihi, 26.01.2011, 22:05). 

 

http://www.artconsept.com/wp-content/gallery/remzitaskiran/remzitaskiran%20(16).jpg


160 

 

         Sağlam desen ve fırça kabiliyetine sahip olan sanatçılarımızdan Mustafa Özel, 

1961‟de Yenipazar‟da doğmuĢtur. Daha çok figür ağırlıklı çalıĢan sanatçı eserlerinde 

at tasvirine (Resim 199) de yer vermiĢtir. 

 

 
 

Resim 199: Mustafa Özel, “Torbalı At”, 116x89cm, tüyb, 2001 

(http://www.lebriz.com/pages/artist.aspx?artistID=458&section=130&lang=TR&periodID=exhibition

s&pageNo=0&exhID=0, EriĢim Tarihi, 28.02.2011, 22:21). 

         

         ÇağdaĢ bir anlatımla bereket tanrıçaları ve kadın portreleriyle tanınan Fikret 

Öztürk, 1961 yılında EskiĢehir‟de doğmuĢtur. Sanatçı resimlerinde at tasvirine 

(Resim 200) de yer vermiĢtir. 

http://www.lebriz.com/pages/artist.aspx?artistID=458&section=130&lang=TR&periodID=exhibitions&pageNo=0&exhID=0
http://www.lebriz.com/pages/artist.aspx?artistID=458&section=130&lang=TR&periodID=exhibitions&pageNo=0&exhID=0
http://www.lebriz.com/pages/artist.aspx?artistID=458&section=130&lang=TR&periodID=exhibitions&pageNo=0&exhID=0
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Resim 200: Fikret Öztürk, “Ġsimsiz”, 50x80cm, tüyb 

(http://www.antikalar.com/v2/auction/catalogue.aspx?aucID=164,                                                          

EriĢim Tarihi, 22.03.2011, 13:50). 

         Resimlerinde efsane ve hikâyelerimizden izlenimler sunan, yerel ve folklorik 

konulara değinen Birsen Çeken 1962 yılında Rize‟de doğmuĢtur. “Köroğlu” adlı 

(Resim 201) çalıĢmasında Türk destanları içerisinde ayrı bir yere ve öneme sahip 

olan Köroğlu‟nu elinde sazı efsanevi beyaz atıyla resmetmiĢtir. 

 

 
 

Resim 201: Birsen Çeken, “Köroğlu”, 75x85cm,                                                                                           

tüyb, 2001 (Anonim, 2001a: 18). 

 

http://www.antikalar.com/v2/auction/catalogue.aspx?aucID=164
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         Gravür ve litografi alanlarında eserler veren ve arkeoloji merakıyla oluĢturduğu 

çalıĢmalarıyla tanınan Devabil Kara, 1962 yılında Erzurum‟da doğmuĢtur. “At 

Üzerine Çözümleme” (Resim 202) adlı eserinde arkeoloji merakını taĢ kabartma 

izlemimi verdiği çalıĢmasında görmekteyiz. Sanatçı atın oran-orantısını ve 

anatomisini çağdaĢ anlatımla ele almıĢtır. 

 

Resim 202: Devabil Kara, “At Üzerinde Çözümleme”,                                                                               

110x120cm, tükt, (Anonim, 2001b: 11). 

         ÇalıĢmalarında özgünbaskı tekniğini kullanan Mahmut DurmuĢ, 1962 yılında 

Konya-Ereğli‟de doğmuĢtur. Sanatçı eserlerinde at tasvirini (Resim 203) ustalıkla ele 

almıĢtır. 

 
 

Resim 203: Mahmut DurmuĢ, “Ġsimsiz”, 70x100cm,                                                                                                  

ağaç baskı, 2001 (Anonim, 2001b: 80). 
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         Gerçekçi bir sanat anlayıĢı ile eserler üreten Yüksel Diyaroğlu, 1962 yılında 

Erzincan‟da doğmuĢtur. “Bir At” (Resim 204) adlı çalıĢmasında at tasvirini gerçekçi 

bir dille ele almıĢtır. 

 

 
 

Resim 204: Yüksel Diyaroğlu, “Bir At”, 100x70cm,                                                                                  

tüyb (Anonim, 2001b: 29). 

 

 

         Geleneksel ve yerel motiflerle süslü at resimleri üreten Hüseyin ġahbudak, 

1964 yılında Divriği‟de doğmuĢtur. Eserlerinin konusunu at (Resim 205) tasvirleri 

oluĢturmaktadır. 

 

 
 

Resim 205: Hüseyin ġahbudak, “Atlar”, 70x80cm, tüyb (Anonim, 2001a: 21). 
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         ÇalıĢmalarında ilham kaynağı olarak mitoloji, destan, hikâye ve masallardan 

yararlanan ve cinlerin ressamı olarak adlandırılan Mehmet Uygun 1964 yılında 

Elazığ‟da doğmuĢtur. Uygun, fantastik anlatım tarzıyla ve yaptığı ilginç varlıklarla 

çağdaĢ Türk resminde Mehmet Siyah Kalem‟in yerini almıĢtır. Eserlerini 

oluĢtururken mitolojiden, destan ve hikâyelerden yola çıkmıĢ, varlıkları kendine has 

düĢünce ve üslupla oluĢturmuĢtur. Sanatçı bu ilginç çalıĢmalarında at tasvirine 

(Resim 206) de yer vermiĢtir. 

 

Resim 206: Mehmet Uygun, “Kanatlı Atlar Uçup Gitti mi?”,                                                            

100x130cm, tüyb (Anonim, 1997: sy). 

 

         Resimlerini fantastik ögelerle süsleyen Mustafa Horasan, 1965 yılında 

Aydın‟da doğmuĢtur. Figüratif oluĢumların temelinde sürreal izleri barındıran 

sanatçı, figürlerin birbirine eklenmesi ile sahneler yaratmıĢ, psikolojik irdelemelerin 

hissedildiği kompozisyonlarında zengin imgelem gücünü, kıĢkırtıcı ve ürkütücü 

öğelerle birleĢtirmiĢtir. Horasan bu fantastik çalıĢmalarında at tasvirine (Resim 207) 

de yer vermiĢtir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ayd%C4%B1n
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Resim 207: Mustafa Horasan, “Ġsimsiz”, 200x150cm, tükt 

(http://www.sanalmuze.org/sergiler/zoom.php?bw=900&bh=597&orjimage=/images/zmh11.jpg, 

EriĢim Tarihi, 22.03.2011, 15:55). 

 

         Foto-gerçekçi ve fantastik kurgulu resimlerinde at tasvirine de yer veren Hakan 

ġimĢek, 1967 yılında doğmuĢtur. “YarıĢ” (Resim 208) adlı resminde foto-

gerçekçilikle ele aldığı at yarıĢı sahnesi vurgulanmaktadır. 

 

Resim 208: Hakan ġimĢek, “YarıĢ”, 90x120cm, tüyb (Anonim, 2001b: 17). 

http://www.sanalmuze.org/sergiler/zoom.php?bw=900&bh=597&orjimage=/images/zmh11.jpg
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         Türk kültür ve tarihinden ilham alarak seçtiği konularla dikkat çeken Gültekin 

Akengin, 1971 yılında Ankara‟da doğmuĢtur. Sanatçı “Göç” (Resim 209) adlı 

eserinde Ergenekon Destanı‟na vurgu yaparak çalıĢmasında at tasvirine de yer 

vermiĢtir. 

 

Resim 209: Gültekin Akengin, “Göç”, 75x85cm, tüyb (Anonim, 2001a: 23). 

         Yarı soyut bir tarzla mavi rengin tonlarıyla ele aldığı Karadeniz resimleriyle 

dikkat çeken Raif Kalyoncu,  1971 yılında Trabzon‟da doğmuĢtur. “Türkiye 

Resimleniyor” adlı etkinlikle Erzurum‟a gönderilen sanatçı “Üç Kümbetler” (Resim 

210) adlı çalıĢmasında cirit oyununu kentin tarihi dokusuyla birleĢtirerek iĢlemiĢtir. 

 

Resim 210: Raif Kalyoncu, “Üç Kümbetler”, 70x100cm,                                                                             

tüyb, 2006 (Anonim, 2006: 69). 
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        Osmanlı ve Türk kültürünü batılı ögelerle sentezleyerek eserler üreten Ġsmail 

Acar, 1971‟de Sivas SuĢehri‟nde doğmuĢtur.  

 

Resim 211: Ġsmail Acar, “Sultan”, 140x193cm, tükt. 

(http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0311/&iName=K0311-

033&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=60630, EriĢim Tarihi, 23.01.2011, 13:43). 

 

         Ġsmail Acar tablolarında genellikle Osmanlı motifleri kullanmaktadır. Bu 

durumu sanatçı söyle aktarmaktadır: “Türk olan ve bu coğrafyada yaşayan birinin 

Matisse veya Picasso‟dan yola çıkarak bir yere varacağına inanmıyorum. Ben 

Anadolu‟dan, Selçuklu‟dan, Mevlana‟dan yola çıkarak bir şeyler yaratmak 

gerektiğini düşünüyorum” diyerek eserlerinde yerel motiflere ağırlık vermiĢtir. 

(Anonim, 2003: 123). Bu eserlerinden biride at üstünde süvari tasvirine yer verdiği, 

batılı anlamda melek ve nülerde desteklediği “Sultan” (Resim 211) adlı 

kompozisyonudur. 

         Atatürk‟ün doğumunun 125. Yılı nedeniyle düzenlenen, “Türkiye 

Resimleniyor” adlı etkinlik dolayısıyla Çanakkale‟ye gönderilen Mehmet 

Mercimekçi, 1972 yılında Ankara‟da doğmuĢtur. Kendi atölyesince çalıĢmalarını 

sürdüren sanatçı “Çanakkale‟den I” (Resim 212) adlı eserinde adeta Çanakkale‟nin 

özeti vurgulanmıĢtır. Eserde Çanakkale‟nin saat kulesi, Çanakkale ġehitlik Abidesi 

ve Ģehrin simgesi haline gelen Truva Atı‟nı resmetmiĢtir.  

http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0311/&iName=K0311-033&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=60630
http://www.antikalar.com/v2/v3_misc/big.aspx?iPath=/muzdb/0311/&iName=K0311-033&iType=jpg&oType=0&oID=0&wType=3&wID=60630
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Resim 212: Mehmet Mercimekçi, “Çanakkale‟den I”,                                                                      

70x100cm, tüyb, (Anonim, 2006: 50). 

        Foto-gerçekçi sanat üslubuyla eserler üreten M. Orkun Müftüoğlu,  1973 

Trabzon‟un Of ilçesinde doğmuĢtur. Sanatçı eserlerinde at tasvirine (Resim 213) de 

yer vermiĢtir. 

 

Resim 213: M. Orkun Müftüoğlu, “Jokey-Uyum”, 92x131cm,                                                                        

tüyb (Anonim, 2001b: 15). 

 

         Resimlerinin konusunu gündelik hayattan seçen ve kendine has tazı ile 

yorumlayan BarıĢ Cihanoğlu, 1975  yılında Ankara‟da doğmuĢtur. “Türkiye 

Resimleniyor” adlı program dâhilinde Aydın‟a giden sanatçı “Aydın ve Zeybekler” 

(Resim 214) adlı çalıĢmasında zeybekleri ve at temasını iĢlemiĢtir. 
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Resim 214: BarıĢ Cihanoğlu, “Aydın ve Zeybekler”, 80x100cm,                                                                 

tüyb, 2006 (Anonim, 2006: 29). 

         Modern sanat anlayıĢıyla eserler üreten Hasan Erocak, 1975 yılında Sivas‟ta 

doğmuĢtur. Sanatçı resimlerinde at tasvirini (Resim 215) de iĢlemiĢtir. 

 

Resim 215: Hasan Erocak, “Ġsimsiz”, 100x100cm,                                                                                       

tüab, 2001 (Anonim, 2001b: 32). 
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         Çok yönlü bir sanat perspektifi olan Aksel Zeydan Göz, 1977‟de Tokat‟ta 

doğmuĢtur. Sanatçı resimlerinde at tasvirini (Resim 216) de kullanmıĢtır. 

 

Resim 216: Aksel Zeydan Göz, “Altılı Atmosfer”,                                                                            

100x120cm, tüab (Anonim, 1997: sy). 

         At kültürümüzü eserlerinde kendine has yorumuyla ele alan Erdinç Babat, 1977 

yılında Manisa‟da doğmuĢtur. “Tarih ve Atlar” (Resim 217) çalıĢmasında Türk 

kültürünün temel taĢı olan atı Orta Asya keçe sanatımızdaki motifler gibi S 

biçiminde resmetmiĢtir. 

 

Resim 217: Erdinç Babat, “Tarih ve Atlar”,                                                                                       

82x150cm, tüab (Anonim, 2001b: 21). 
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         Toplumcu gerçekçi anlayıĢla eserler üreten ve kendine has üslubuyla 

yorumlayan Fatih BaĢbuğ, 1979 yılında Ankara‟da doğmuĢtur. Sanatçı, resimlerinde 

Türk kültüründe ayrı bir öneme sahip olan atları (Resim 218) da konu etmeyi ihmal 

etmemiĢtir. 

 

Resim 218: Fatih BaĢbuğ, “Atlar”, 50x70cm, tüyb, 2010 
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         SONUÇ 

 

         Türkler atı ehlileĢtirdikten sonra günlük hayat içerinde onun gücünden, etinden, 

sütünden, derisinden faydalanmıĢtır. Gök tanrıya, ataların ruhuna, doğa güçlerine atı 

kurban sunarak ona yüce bir onur vermiĢlerdir. Destan, hikâye ve efsanelerde 

kutsallaĢtırılan at, Türkün öldükten sonraki yaĢamında can yoldaĢı olarak 

beraberinde gömülmüĢtür.  

 

         SavaĢlarda Türkün kolu kanadı olan at, savaĢ meydanında ona hız kazandırmıĢ, 

düĢmanları alt etmesine yardım etmiĢ, bir yerden bir yere göç ederken bütün yükünü 

çekmiĢtir. Eğlencelerde, düğünlerde ve sporda, temsili oyunlarda at halk tarafından 

kullanılan bir araç olmuĢtur.  

 

         Günlük yaĢamın her alanında kullanılan at, kaya ve duvar resimlerinde, mezar 

taĢlarında, halılarda, bronz eĢyalarda, kemer tokalarında da kullanılarak kendisine 

duyulan hayranlık, saygı ve sevgiyi hak etmiĢtir.  

 

         Türk kültürü, yüksek ve sağlam medeniyet duvarlarıyla çevrili, kolayca 

yıkılmayacak zengin bir denizdir. Türkler tarih boyu bu medeniyeti devam 

ettirmiĢlerdir. ĠĢte böyle büyük medeniyetin önemli taĢlarından biride at kültürüdür. 

Orta Asya‟dan Anadolu‟ya at üzerinde yükselen bir medeniyet söylemleri 

günümüzde de pek çok sanatçıya ilham kaynağı olmaktadır. Bu topraklarda 

Dadaloğlu, Köroğlu, Karacaoğlan gibi âĢıklar hep atlarıyla nam salmıĢlardır. 

Kayalara kazılan bir kültürü devam ettirmeye çalıĢan sanatçılar, günümüz modern 

tekniklerini at olgusuna yansıtarak bu kültürü gelecek kuĢaklara aktarmaktadırlar. 

 

         Türk halk kültürü içerisinde ele aldığımız at motifini, ÇağdaĢ Türk Resmi 

içerisinde de incelediğimiz bu çalıĢmamızda halkımızın ata olan sevgisi ve saygısının 

modern yaĢama rağmen hala devam ettiği görülmektedir.  

 

         Türk resim sanatı geçmiĢten günümüze uzanan süreçte, sayısız at ve at temasını 

farklı boyutlarda iĢleyen sanatçılarla doludur. Sanatçıları at temasına yönlendiren 
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baĢlıca sebepler arasında yaĢadığımız toprakların, tarihin, kültürün içinde atın önemli 

bir konuma sahip olmasıdır. At, bir binek hayvanının ötesinde gücün, ihtiĢamın, 

otoritenin anlamıdır. Sanatçılar iĢte bu noktadan aldıkları etkiyi pek çok sanat eserine 

kendi üslup zenginlikleri içinde yansıtmıĢlardır. Bu çalıĢmada at temasını iĢleyen 

sanatçıların tanıtımı yapılmakta ve eserlerinden örnekler sunulmaktadır. 
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